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HIGHSPIRIT: SOMOS POR TODOS!
Março marca o arranque de um projecto piloto de voluntariado que promove actividades desportivas, recreativas e artísticas,
gratuitas para as crianças e séniores, com vista ao encontro inter-geracional e familiar e introdução de conceitos de saúde
físico-mentais activos. O HighSiprit decorrerá na Escola Vasco da Gama, aos domingos, e tem como embaixadores Catarina Gouveia
e Pedro Górgia. João Chú, pai do projecto e morador do PN, apresenta-nos o projecto que sonha espalhar-se por todo o país.

www.highspirit.pt

Somos por todos!
Pelas crianças, pelos adultos e séniores, pelos animais e florestas, pelo ambiente e bons costumes,
highspirit é uma forma de estar.
Actividades desportivas, recreativas e artísticas,
gratuitas para as crianças e séniores, com vista ao
encontro inter-geracional e familiar e introdução
de conceitos de saúde físico-mentais activos.
ACTIVIDADES BASE
grupo A | 3-6 anos de idade / +65
Bicicleta + trotinete + dança + jogos tradicionais +
grafiti + pintura + caça tesouro + música + …
grupo B | 7-10 anos de idade / pais
Rugby + tiro com arco + fotografia + pintura + teatro + artes circenses + ciência + esgrima + …

ONDE: Parque das Nações (projecto-piloto em
2018)
REGIME: voluntariado

mente situados neste código postal.
Como somos por todos, em breve estaremos ao
lado da casa de todos os Portugueses.

QUEM SOMOS
Somos 100% portugueses motivados por um único
sentimento... DAR!
Dar sem receber, isto é, dar sem pensar em receber, porque receber recebemos. Montes de sorrisos de crianças apaixonadas pela vida.
Os portugueses são conhecidos pela sua incomparável solidariedade e carinho pelos acontecimentos, nos bons momentos e, também, nos menos
bons, e como bons portugueses que somos, somos
por todos.

ACTIVIDADES BASE

ACTIVIDADES EXTRA
Nutrição; 3 R’s(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), ciência e conhecimento; escola de condução; jogos
tabuleiro; cozinha; despistes clínicos, programa
‘quedas’ sénior; jornalista por um dia; veterinário
por um dia.

OBJECTIVOS
São 3: 1º Dar; 2º Dar muito e 3º Dar ainda mais.
E damos o quê? Proporcionamos experiências que
promovem a relação entre as gerações, netos com
avós, filhos com pais, e tudo isto gratuito.
Utilizamos o desporto, a arte, a criatividade e a alegria, para dar corpo ao highspirit.

O QUE É: programa de responsabilidade social
PARA QUEM: população infantil e sénior
COMO: oferta de experiências desportivas e artísticas
QUANDO: 1ª Fase - 4 domingos de Março 2018
2ª Fase –Domingos de Junho e Julho 2018

PROGRAMA PRIMAVERA 2018
O highspirit tem como destinatários crianças dos 3
aos 10 anos de idade que residem no código postal 1990, seus pais e avós. Os Pais e Avós não necessitam de cumprir este requisito. Os locais de realização das actividades também estarão exclusiva-

GRUPO 3-6 anos
Acompanhadas por Avô ou Avó. Máximo 8 crianças
em cada horário.
Datas: 4, 11, 18 e 25 de Março. Horários: 9h, 11h,
14h e 16h.
Hotwheelspirit
Especialistas vão ensinar as crianças e séniores a
andar de bicicleta e trotinete. Num ambiente controlado e com equipamentos destinados a uma
aprendizagem segura e progressiva, vai ser só 'dar
ao pedal'.
Picassospirit
Eles vão pintar, borrar, escrever, riscar, tornar a pintar, construir e destruir, vão todos poder mostrar
o seu espírito artístico. Com materiais próprios
para o efeito, os participantes vão experienciar
diversas técnicas e efeitos, uns Picassos por isso.
Portuguesespirit
Os jogos tradicionais portugueses vão invadir a
cabeça das crianças. E os séniores vão recordar
como era bom brincar 'à séria'. Num diálogo sau-

dável entre o jogo e a brincadeira, brincar sem
depender da electricidade vai ser o mote principal.
GRUPO 7-10 anos
Acompanhadas por Pai, Mãe ou E.E.. Máximo 8
crianças em cada horário.
Datas: 4, 11, 18 e 25 de Março 2018. Horários: 9h,
11h, 14h e 16h.
Warriorspirit
Rugby é a modalidade conhecida por ser bruta mas
'played by gentlemen'. Uma experiência rica onde
serão passados os valores principais do rugby:
Integridade, Respeito, Solidariedade, Coragem,
Paixão e Disciplina. Soa-lhe bem? Raparigas, rapazes
e adultos são bem-vindos.
Robinhoodspirit
Vai ser uma experiência única para crianças e adultos num ambiente de torneio medieval. Um arco,
flechas e alvos, e claro, regras de segurança bem
apertadas. Ninguém se vai esquecer desta actividade.
Zorrospirit
Esgrima é um desporto de concentração, perícia,
controlo e atenção. Vamos ter Zorros de todas as
idades e até podem trazer a máscara. Conduzida
por profissionais especialistas, venha experimentar
as artes do espadachim mais conhecido do mundo.
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“Seria fantástico, pelo menos para os meus que assim já tinham uma razão para fazer
alguma coisa, com o extra de ser com os netos. Não se pretende só actividade física, é
também socializar, sair de casa, partilhar momentos em família, enfim, atingir o objectivo
primordial: a felcidade e a melhoria da qualidade de vida.”

Como
surgiu esta
ideia?
Gosto de pensar que
isto é uma boa ideia e, ao que
parece, as boas ideias surgem inesperadamente. Foi
o caso do HighSpirit, lembro-me perfeitamente
como tudo começou. A culpa toda é dos meus pais
e dos meus filhos. Os meus pais que educaram-me
sob valores familiares fundamentais e sempre incutiram a ajuda ao próximo. Curiosamente, foi num
dia em Agosto passado que depois de estar com
eles tudo fez sentido. Eles vivem no centro da cidade e, embora a sua mobilidade não seja reduzida,
pouco ou nada fazem de actividade física. Dói aqui,

dói ali, mas na realidade é a falta de
motivação que os faz
não sair de casa. Com
quase duas mãos
cheias de netos, pensei:
e se houvesse actividades apelativas para avós e
netos, gratuitas e de fácil
acesso? Seria fantástico, pelo
menos para os meus que assim já
tinham uma razão para fazer alguma
coisa, com o extra de ser com os netos.
Não se pretende só actividade física, é também
socializar, sair de casa, partilhar momentos em
família, enfim, atingir o objectivo primordial: a felicidade e a melhoria da qualidade de vida. Para juntar
tudo isto, os meus filhos. Não é que ao fim de
semana não há nada para fazer com eles? Não é
bem assim, mas na verdade a oferta é reduzida e a
que existe tem custos. Pior ainda é a falta de oferta partilhada em família, ou é para crianças ou para
adultos. E foi neste turbilhão de ideias que passou
da cabeça para o papel e do papel para a realidade.

De repente encontras um vizinho no elevador
que te pede que expliques o projecto e tens 10
andares para o fazer. O que dirias? (Não vale
dizer que vives num 40.º andar...).
Espero que o elevador ande devagar... mas aqui vai.
Olá, vizinho, porque não vai com o seu filho, ou
neto, às actividades gratuitas que estão a organizar
aqui no Parque das Nações? Vão acontecer todos
os domingos de Março, durante todo o dia, e cada
actividade demora apenas 2 horas. O mais engraçado é que você vai participar também. As actividades são muito variadas, desde o rugby, passando
pela esgrima e artes plásticas, ainda por cima tudo
conduzido por profissionais especialistas em cada
actividade, até olímpicos vão lá estar. Tudo muito a
sério, por isso. O sítio é excelente, vai ser na Escola
EB/JI Vasco da Gama, pode ir a pé ou de bicicleta
(acabámos de passar o 5º andar). Vocês podem
participar numa actividade por dia ou logo em
todas no mesmo dia, é só inscrever-se no site da
organização. Só há um senão, para que as actividades tenham muita qualidade, os grupos são restritos a 8 crianças, de cada vez, juntamente com o
adulto que as acompanhará. Ora abra aí no smart-

phone este site - www.highspirit.pt. Passe primeiro pelo ‘programa’ para ler a descrição das actividades, vá depois ao formulário e inscrevam-se já,
não vão as vagas esgotar. Eles têm um lema fantástico: Somos Por Todos! E não é que somos mesmo!
Vemo-nos lá??

JOÃO CHÚ
Pai de 2 filhos e amante de animais, é licenciado em Educação Física pela FMH-UTL. Fez
ginástica artística de alta-competição e mais
tarde enveredou pela profissão de treinador e
dirigente desportivo. Ao mesmo tempo que
iniciava a sua carreira como professor universitário dava também os primeiros passos
como empresário. Hoje administra uma
empresa que presta serviços de formação pósgraduada certificada pelo estado português
através da DGERT, comercializando diversos
produtos ligados à saúde e desporto. Neste
percurso e há mais de 10 anos que realiza e
promove ações solidárias integradas na sua
política de Responsabilidade Social.

A Clínica T surge de um projecto de querer fazer bem Medicina Dentária de
forma transparente, personalizada, profissional e com muita simpatia!
Estamos localizados na zona da Expo Sul (Lisboa) e dispomos de equipamentos
médicos de última geração num ambiente descontraído e confortável. Somos
uma equipa multidisciplinar, com experiência e know-how na área.
Drª Teresa Sobral Costa

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h-21h - sábado das 9h-19h
geral@clinica-t.pt | www.clinica-t.pt | 913 747 437 | Alameda dos Oceanos nº26 A - 1990-136 Lisboa

