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Maria Ribeiro Tomás, atleta da Academia Desportiva do 
CASPAE, participou num torneio de preparação de categorias, 
tendo conseguido uma excelente prestação nos 100 bruços. 

INSTITUCIONAL 

10 
JUN 

16 
JUN 

A ADC esteve presente no 1.º Mergulho, em Penacova, e não 
podia estar mais orgulhosa dos seus atletas, que realizaram uma 
excelente participação. 

Realizou-se um Vernissage, seguido de exposição, organizado 
pelo CASPAE e pela Artista Plástica Andrea Sponchiado 
Tomicioli, com a colaboração dos Encarregados de Educação das 
crianças que frequentam a CAF da EB Solum Sul. 
 

07 
JUN 

CAF 

22|3 
JUN 

O CASPAE participou nas Provas Toregri3 ( cadetes), nas 
Piscinas Luís Lopes da Conceição em São Martinho do Bispo.  

11 
JUN 

Terminou a primeira edição da formação Modelos Pedagógicos 
(Turisforma|CASPAE), co-financiada pela União Europeia e 
desenvolvida pela formadora do CASPAE, Isabel Duque. 

Realizou-se uma ação de acompanhamento do POAPMC sobre a 
gestão dos recursos familiares em tempos de crise,com o apoio da 
União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e contou com 
a participação dos beneficiários deste programa para este 
território. 

26 
JUN 

O Projeto ExoBike – Equipamento Biomecânico para Terapia 
Restauradora e Apoio à Reabilitação, do qual o CASPAE é 
parceiro, esteve em destaque na comunicação social nacional, pelo 
reconhecimento da sua ação na área da saúde. 
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18 
JUN 

O CASPAE, em parceria com o Atlas, realizou uma tarde animada 
com os nossos "Velhos Amigos", no parque verde da cidade. 

www.caspae.pt 

www.facebook.com/CASPAEIPSS/ 

O executivo da Câmara Municipal de Coimbra aprovoua atribuição 
de um subsídio de 54.309,36 euros ao Centro de Apoio Social de 
Pais e Amigos da Escola n.º 10 – CASPAE, na qualidade de entidade 
gestora do Projeto Trampolim. 

11 
JUN 

08 
JUN 

15 
JUN 

Realizou-se a Viagem Sénior a Viana do Castelo. Viveram-se 
momentos de muita alegria, descanso, boas recordações e novas 
experiências. 

Realizou-se o Evento Final de Ano do Scratch on Road, no ISEC. No 
evento estiveram mais de 400 participantes, crianças e professores. 
O evento foi destaque nos órgãos de comunicação social local. 

Procedeu-se à apresentação do Pro(g)natura, promovido pelo 
Trampolim, com o apoio dos Projetos Limites Invisíveis e All in 
Scratch, na Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação (CISTI) no ISCAC.  

21 
JUN 

No âmbito do projeto "Cinoterapia", realizou-se uma Atividade 
Assistida pela Julieta (cão de intervenções assistidas por animais) 
com um grupo de crianças. 

01 
JUN 


