
  Com o calor que se fez sentir, nada melhor do que uma  
atividade refrescante.  
Na impossibilidade dos utentes da UCCI Milreu se deslocarem 
até à praia, a praia foi até eles, com  
direito a pés na água e muita animação.   

  A Praia foi até Estoi 
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 Atividades do Centro Infantil do Montenegro 

 No mês de julho decorreu a atividade de  

Karaté nos Vivaços de Montenegro. 
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  E durante o mês de julho e agosto realizaram-se  
aulas de ioga para as crianças. 
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O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de Cli-

pArt que poderá selecionar e 

importar para a sua newslet-

ter. Existem ainda várias 

ferramentas que poderá 

utilizar para desenhar for-

mas e símbolos. 

Após ter selecionado uma 

imagem, coloque-a perto do 

artigo. Certifique-se de que 

coloca a legenda perto da 

imagem. 

Este bloco pode conter entre 

75 e 125 palavras. 

A seleção de imagens ou 

gráficos é uma parte impor-

tante da adição de conteúdo 

à newsletter. 

Pense no seu artigo e per-

gunte a si próprio se a ima-

gem suporta ou melhora a 

mensagem que está a tentar 

transmitir. Evite selecionar 

imagens que pareçam estar 

fora do contexto. 

Este bloco pode conter entre 

150 e 200 palavras. 

Uma das vantagens de utili-

zar a newsletter como veícu-

lo promocional é o fato de 

poder reutilizar conteúdos de 

outro material de marketing, 

tais como comunicações à 

imprensa, estudos de merca-

do e relatórios. 

Apesar de o objetivo princi-

pal da distribuição de uma 

newsletter ser a venda do 

produto ou serviço, o segre-

do para o sucesso de uma 

newsletter é torná-la útil 

para os leitores. 

Um modo excelente de adici-

onar conteúdo útil a uma 

newsletter é desenvolver e 

escrever os seus próprios 

artigos, incluir um calendário 

de eventos futuros ou uma 

oferta especial que promova 

o produto. 

Também poderá encontrar 

artigos para a newsletter 

acedendo à World Wide 

Web. Pode escrever sobre 

vários tópicos, mas não crie 

artigos demasiado longos. 

Grande parte do conteúdo 

da newsletter pode ser utili-

zado no Web site. O Micro-

soft Publisher fornece um 

modo simples de converter 

uma newsletter numa publi-

cação da Web. Deste modo, 

quando tiver terminado de o 

escrever, pode convertê-lo 

num Web site e publicá-lo. 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

tos ou melhorias registadas 

na empresa. Os valores de 

vendas ou lucros indicarão o 

crescimento da empresa. 

Algumas newsletters incluem 

uma coluna que é atualizada 

em todas as edições, tal 

como uma coluna de conse-

lhos, uma crítica a livros, 

uma carta do presidente ou 

um editorial. Também pode-

rá apresentar novos funcio-

nários ou os melhores clien-

tes ou fornecedores. 

Este bloco pode conter entre 

100 e 150 palavras. 

Os temas que podem apare-

cer nas newsletters são virtu-

almente ilimitados. Pode 

incluir histórias sobre tecno-

logias ou inovações actuais 

na sua área de negócios. 

Também poderá indicar ten-

dências comerciais ou eco-

nómicas ou fazer previsões 

para os seus clientes. 

Se a newsletter for distribuí-

da internamente, poderá 

falar de novos procedimen-

“Para chamar a atenção do leitor, 

coloque uma frase interessante ou uma 

citação do bloco aqui.” 
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Legenda que des-

creve a imagem ou 

gráfico. 

Legenda que des-

creve a imagem ou 

gráfico. 

“Vivaços” em Aventura !!! 

 Nos dias 29 e 30 de junho, realizou-se na UCCI Milreu uma  
      formação de Suporte Básico de Vida, para enfermeiros,  
   auxiliares e técnicos da unidade. A formação, com uma           
componente teórica e prática, foi ministrada pelo Enfº Tiago   
Morais e pelo Drº Pedro Cavaleiro.  

Formação de Suporte Básico de Vida 

 No passado mês de julho os “Vivaços” do centro de tempos 
livres divertiram-se em aventuras por escarpas e praias da   
Costa Vicentina.  
Estiveram acampados perto da Praia da Ingrina e não houve 
escarpa que os impedisse de chegar às praias do Barranco para 
poente e do Zavial para nascente. Um paraíso.  
Foram 6 dias muito divertidos. 

Barranco 

Zavial 

Zavial 

Ingrina 

Ingrina 



 No dia 14 de setembro, a manhã foi dedicada à 
beleza feminina, na UCCI Milreu. A sessão foi dinamizada 
pela consultora da marca Mary Kay, Ivone Silva, que 
contagiou todas com a sua simpatia e boa disposição. 
Todas as participantes tiveram direito a uma limpeza e 
hidratação facial, seguindo-se a maquilhagem e uma 
sessão fotográfica para mais tarde recordar. 

Vi s i t e  o  no s so  s i t e :  
ht tp : / / f undacao -

a l garv ia .p t /   

Centro Infantil de Olhão - Início do ano letivo 

Sessão de Beleza - Mary Kay 

 

Já estão abertas as 
inscrições: 

FARO 
- Creche 

- Jardim de Infância 
- ATL 

 MONTENEGRO 
- Creche 

- Jardim de Infância (Nova 
Valência!) 
OLHÃO 
- Creche 

- Jardim de Infância 

 O ano letivo dos “Vivaços” de Olhão iniciou com 
alegria, boa disposição, muita brincadeira e diversão! 
Estamos a explorar novos espaços, novas rotinas e a 
experienciar novas vivências sempre de uma forma 
lúdica e divertida.  
Nos “Vivaços” somos felizes!!! 

Morada: Rua 
Almirante António 

Ramalho Ortigão nº38, 
R/C 
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