
                                                  Relatório de Madrid 16 a 23 

Dia 16 fui ter com o Rui e o Frederico a FENACERCI para 

combinar as coisas e ter ao aeroporto para nos 

encontrarmos com pessoal da Nazaré e Leria para depois 

irmos então para Espanha mas o avião chegou atrasado 

mas depois lá fomos quando lá chegamos estava a Nieves 

à nossa espera fomos por as malas no carro dela e depois 

fomos a pé até ao sítio onde íamos ficar depois fomos ver 

os quartos onde íamos ficar. 

Dia 17 fomos ver as instalações de manhã e à tarde fomos 

ver um museu na rua mas à pressa, porque os Espanhóis 

só chegariam no outro dia. 

Dia 18 fomos visitar Madrid. De tarde fomos cozinhar o 

nosso jantar e depois acabámos por comer com os 

espanhóis a tortilha. 

 

 

Dia 19 ainda de manha fomos comprar roupa e estivemos a 

preparar a sessão da tarde depois visitámos a Câmara 

Municipal onde eu falei de autorrepresentação e da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. Depois fomos a um Ministério 

onde os políticos fazem as reuniões depois demos mais 



uma volta por Madrid para comprar recordações e provar 

churros com chocolate. 

Dia 20 fomos então já com os espanhóis visitar o museu 

que ficava na rua da parte da manhã da parte da tarde 

foram novamente as compras com os Espanhóis.  

Dia 21 fomos aprender a fazer vários tipos de música à 

tarde fizemos missangas e vestimos a rigor para o jantar e 

baile que foi muito giro. 

Dia 22 fomos andar de bicicleta tentei mas não consegui 

mas fui andar a pé até ao parque onde acabamos por fazer 

um piquenique a noite formos arrumar as malas para ir 

embora para Portugal. 

Dia 23 arrumei o resto da mala despedimo-nos dos 

Espanhóis e da Nieves e viemos embora para Portugal. 

Cheguei a Lisboa fui para casa  

 

 

   

 


