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- Fundação Pauleta: 

23-12-2019 – Pedro Pauleta visitou duas Instituições Sociais em Ponta Delgada para 

entregar ofertas de Natal aos seus utentes, a Associação de Pais e Amigos de Crianças 

Deficientes do Arquipélago dos Açores (APACDAA) e a Associação de Paralisia Cerebral 

de S. Miguel (APCSM).  

 

21-12-2019 – A fundação Pauleta entrega 20 cabazes de Natal, com bens alimentares 

típicos da época, a famílias carenciadas da ilha de S.Miguel.  

 

14/12/2019 – Festa de Natal da Escola de Futebol Pauleta 

 

10-12-2019 – A Fundação Pauleta, representada na cidade da Horta (Faial) pelo Sr. 

Constantino Silva, ofereceu uma máquina de costura à associação Dress A Girl Around 

The World. 

 

02-11-2019 – A Fundação Pauleta assinou um protocolo de cooperação com a Santa 

Casa da Misericórdia da Vila Franca do Campo. Esta cooperação visa essencialmente a 

criação de condições para o desenvolvimento de atividades no Complexo Desportivo e 

Social da Fundação Pauleta, fomentando o convívio e incentivando o desporto com 

objetivo de potenciar a integração e valorização social destes jovens.  

 

30/09/2019 a 04/10/2019 -  Semana da Amizade, durante a qual os nossos praticantes, 

de todos os escalões poderão trazer um amigo para participar nos treinos. 

 

31-07-2019 – A Fundação Pauleta recebeu no seu complexo desportivo jovens 

medalhados de ouro nos Jogos Europeus da Juventude do Comité Paralímpico 

Europeu, que se deslocaram à nossa ilha devido a um intercâmbio realizado entre a  
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Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel (APCSM) e a Associação de Paralisia 

Cerebral de Alada Seixal (APCAS) dos atletas de Boccia.  

 

20-07-2019 – A Fundação Pauleta, e a equipa dos Amigos da Fundação, deslocaram-se 

à ilha Terceira para participar num Jogo Solidário de apoio ao CAD – Centro de Apoio à 

Deficiência, seguido de uma cerimónia onde Pedro Pauleta procedeu à entrega de uma 

cadeira anfíbia ao referido instituto. 

 

 

05-06-2019 – A Fundação Pauleta forneceu equipamentos à instituição Perkursos – 

Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil da Kairós, para a participação na XIV 

Edição do Torneio Regional de Futebol de Rua.  

 

02-06-2019 – Fundação entrega montante arrecadado na angariação de fundos ao 

Emídio Sousa. No mesmo evento, Pedro Pauleta foi homenageado pelo Presidente da 

Junta de Freguesia de São Pedro.  

 

30-05-2019 – Realização de um jantar Solidário com 150 pessoas para angariação de 

fundos com objetivo de adquirir uma cadeira anfíbia a ser entregue posteriormente ao 

CAD. 

 

28-05-2019 – Apresentação da VII Edição do Torneio Pauleta Azores Soccer Cup, com o 

tema ‘’Respect – Stop Bullying’’, com intuito de alertar e intervir nesta realidade dos 

nossos jovens. 

 

04/05/2019 - Celebração do dia da Mãe, onde as mães tiveram oportunidade de 

treinarem com os seus filhos. 

 

01-05-2019 – Fundação Pauleta organizou um Torneio Solidário, de Futebol 7, onde 

todas as inscrições e receitas reverteram na sua totalidade para o jovem açoriano 

Emídio Sousa, que necessitava de um veículo adaptado dado a sua condição motora.  
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21-04-2019 – Fundação Pauleta assina uma nova parceria com o Casino Azores, no dia 

de apresentação da nova imagem da Fundação. Uma parceria que surgiu com o intuito 

de apoiar e reforçar as causas às quais a nossa Fundação se dedica.  

 

17-04-2019 – Fundação Pauleta proporciona uma Bolsa de Estudos a um aluno de 

Relações Públicas e Comunicação, da Universidade dos Açores, conforme o protocolo 

assinado anteriormente. 

 

15 a 20 Abril – 2019 – A Fundação Pauleta proporcionou uma viagem cultural a Paris 

para 7 praticantes da EF Pauleta, num intercâmbio entre a Fundação Pauleta e a 

Fundação PSG. 

 

19/03/2019 – Celebração do dia do Pai, onde os pais tiveram oportunidade de 

treinarem com os seus filhos. 


