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A Agenda da APPACDM do 
Porto pretende traduzir um 
olhar para a nossa organização
e evidenciar momentos e datas
para mais tarde recordar…

Nota de abertura

Ainda o Natal…

Já lá vai um mês, mas não queremos deixar de vos mostrar a animação que se 
viveu este Natal na nossa APPACDM do Porto. Não conseguimos contar tudo 
(pois seria uma newsletter que não caberia na vossa caixa de e-mail!), mas fica 
uma pequena amostra das iniciativas de uns, da generosidade de outros, do en-
tusiasmo de todos e, no final, da alegria de ter passado a mensagem que todos 
juntos construímos uma sociedade mais inclusiva. A participação e valorização 
das pessoas que apoiamos demonstradas nas diferentes iniciativas, o fantásti-
co acolhimento, os abraços sentidos e o reconhecimento no final são o mais cla-
ro exemplo disso. Saímos mais fortes e animados para seguir em frente! Juntos!
E agora 2023?

Chegados ao fim do primeiro mês deste ano (e como passou rápido!), sentimo-
-nos confiantes com o nosso trabalho, mas apreensivos com as condições que 
teremos para o desenvolver. São tempos de incerteza e alguma apreensão, mas 
queremos acreditar que também serão muito breves. Pois que seja um ano cheio 
de concretizações para todos, que venha a PAZ, que haja Saúde e que no final 
possamos olhar para trás e dizer com toda a certeza: valeu a pena! Um feliz 2023 
para cada um dos nossos leitores e amigos!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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O projeto “Beleza em Todas as suas Formas” nasceu da 
parceira com a Alfaparf Milano Professional para formar 
futuros ajudantes de cabeleireiro. A experiência tem sido 
excelente e tem proporcionado a oportunidade aos nos-
sos clientes de aprender técnicas de lavagem de cabelos, 

dobragem de toalhas, entre outras. A evolução dos nos-
sos clientes tem sido muito positiva e a motivação ainda 
maior! Não temos palavras para descrever a generosidade, 
simpatia e dedicação da equipa da Alfaparf Milano Pro-
fessional. 

Consignação do IRS de 2022, em 2023
A entrega do IRS 2023, referente aos rendimentos de 2022, 
é feita entre 1 de Abril e 30 de Junho de 2023, indepen-
dentemente da categoria de rendimentos do contribuinte. 
Contudo, a partir de dia 1 de Janeiro, é possível escolher 
previamente a instituição a quem pretende consignar o 
seu IRS  no Portal das Finanças.

1 de Janeiro a 31 de Março 2023
Pode comunicar a entidade a consignar o seu IRS no Por-
tal das Finanças até 31 de março.
Dê um sorriso ao seu IRS! Contribua para esta causa, que 
é sua!
Ajude-nos a chegar a mais apoiantes – divulgue esta ini-
ciativa!
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ÚLTIMA HORA!

Campanha de 
Consignação 
de IRS

Beleza em Todas as Suas Formas

Sabia que já pode escolher a entidade 
a consignar o seu IRS de 2022?
Nós explicamos.
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Campanha Mercadão Solidário

Out to Lunch
Craft Market & Fashion

Giving Tuesday
Mesh

Durante o mês de dezembro, a APPA-
CDM do Porto foi a instituição benefi-
ciária da campanha solidária do Mer-
cadão Solidário.

Esta campanha teve como objetivo, 
“levar bens essenciais a quem mais 
necessita”, através de compras online 
no Mercadão. No final do mês, foi fei-
to o apuramento de todas as doações 

e uma equipa de Shoppers dedicada, 
realizou a entrega dos bens angaria-
dos nas nossas instalações. Muito 
obrigada a todos os que fizeram parte 
desta campanha!

O evento “Craft Market & Fashion”, or-
ganizado pela Out to Lunch, dinamiza-
do no Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, também doou parte 
das suas vendas para a nossa APPA-

CDM do Porto. Tivemos oportunidade 
de visitar o evento com alguns clientes 
e fomos muito bem recebidos. Obriga-
do à Annett e à  Svenja por tão nobre 
iniciativa. 

A Mesh apoiou mais uma vez, a 
APPACDM do Porto, através da Gi-
ving Tuesday 2022.

Durante 1 dia 1 percentagem das 
vendas reverteu em donativo para 
a nossa Associação. Bem-haja à 
Mesh por este generoso apoio. 



APPnews
 N.14 | FEVEREIRO 2023

Corrida Solidária AEICBAS
Associação de estudantes do ICBAS

Corrida Solidária AEICBAS - Associa-
ção de Estudantes do ICBAS
A primeira Corrida Solidária promovi-

da pela AEICBAS em conjunto com os 
grupos da casa arrecadou 100€, que 
reverteram para APPACDM do Porto. 

O nosso profundo agradecimento a 
esta associação de estudantes pela 
iniciativa. 

CACI de Monte Alegre vence 
o programa Bairro Feliz 2022  
A candidatura do CACI de Monte Alegre foi vencedora do programa 
Bairro Feliz, promovido pelo Pingo Doce.
Este prémio tem como objetivo a aquisição de uma cobertura para o 
espaço exterior do centro.
Estamos muito felizes!
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À semelhança do ano passado, mas com mais “en-
comendas “ este ano, as oficinas de CACI desloca-
ram-se, durante o mês de dezembro, a algumas em-
presas amigas para montagem das árvores de Natal. 
Todos os ornamentos foram construídos e monta-
dos pelos nossos clientes. Foram momentos ricos de 
convívio com os colaboradores das empresas, que 
acolheram com muito entusiasmo a iniciativa. 

Árvore de Natal Solidária
O dia a dia na APPACDM do Porto

JD Sports e Sportzone

Prodite Zeelandia  |  União de Freguesias de Aldoar Foz e Nevogilde.
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Workshops Capgemini no CACI Rui Abrunhosa

Capgemini na APPACDM do Porto
Um grupo de colaboradores da Cap-
gemini Portugal esteve presente no 

nosso CACI Rui Abrunhosa, onde par-
ticiparam nos workshops de criação 
de enfeites de Natal, que posterior-

mente foram vendidos na nossa loja 
social, O Cantinho. 

A época natalícia, no CACI das Antas, 
encheu-se de magia! 

Esteve presente o grupo Serenatal, da 
Igreja Batista do Porto, que atuou e 
animou o grupo, 

As peças alusivas à época encheram a 
venda de Natal de cor e magia.

Como já tem vindo a ser habitual, o CACI 
Isabel Brito e Cunha tem celebrado a sua 
Festa de Natal, com a presença do seu 

padrinho, que presenteou e animou todos 
os clientes e equipas. 

CACI das Antas

CACI Isabel Brito e Cunha

Natal nos CACI
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CACI Rui Abrunhosa

O convívio na Festa de Natal do CACI Rui Abrunhosa, teve muita animação e muita alegria. Foi um dia cheio de magia, com 
a companhia de familiares e amigos. 

Foi uma animação a Festa de Natal 
do CACI Monte Alegre que contou 
com a presença de muitos familia-
res e amigos.

U.Dream na Pousada dos 
Rouxinóis
A Pousada dos Rouxinóis 
passou uma manhã mui-
to animada, com a visita 
da equipa da U.DREAM, 
numa “Caça aos talen-
tos”. 

CACI Monte Alegre

U.Dream – Pousada dos Rouxinóis
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Residentes Rui Abrunhosa e Antas
foram ao Bowling

Vendas de Natal “o Cantinho”

Os residentes de Rui Abru-
nhosa e das Antas, passa-
ram uma tarde de fim de 
semana, a jogar uma par-
tida de bowling. Foi uma 
grande tarde de diversão e 
convívio. 

A caravana, a nossa loja social, o Cantinho, reali-
zou algumas saídas, durante o mês de dezembro, 
para as vendas de Natal, que para além de divulgar 
o projeto à comunidade promove atividades de in-
clusão dos nossos clientes. Estivemos em vários 
pontos da cidade e o resultado foi muito positivo.
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UDream | Natixis - Workshop

A APPACDM do Porto, esteve presente numa 
atividade de Natal, promovida pela U.DREAM , 
na dinamização de um workshop de artes plás-
ticas, com crianças. Este workshop foi dirigido 
pelos nossos clientes Rui Pedro e Mário, que 
executaram um excelente trabalho. Foi uma ma-
nhã muito produtiva e animada. 

O CACI Isabel Brito e Cunha, realizou 
a Aldeia Natal 2022. São centenas de 
peças, cheias de minuciosos porme-

nores, que deliciam qualquer um que 
visita. Esta aldeia, encontra-se expos-
ta nas instalações do CACI IBC, e está 

aberta a visitas, por marcação.

Aldeia Natal CACI Isabel Brito e Cunha
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Thinking Football Summit 2022 
Residentes Antas e Pousada

Ação de Voluntariado dos alunos da FEUP

Um grupo de residentes das Antas e 
da Pousada dos Rouxinóis participa-
ram no Thinking Football Summit . O 
evento foi organizado pela Fundação 
do Futebol - Liga Portugal, e decorreu 
no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa 
Mota. Os nossos clientes puderam 
experienciar diversas atividades alu-
sivas ao futebol. 

O CACI Rui Abrunhosa recebeu um 
grupo de voluntários de estudan-
tes da @AGE-i-FEUP, onde, durante 
uma tarde realizaram atividades de 
execução de peças para o “Canti-
nho”. Estas atividades foram dina-
mizadas por algumas das nossas 
clientes, Inês e Susana, que lhes 
ensinaram as suas técnicas de 
execução. Foi uma tarde de alegre 
convívio.
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Do Rio Para o Mar.

Continuo a achar que a única fonte inesgotável de saber é a 
literatura. 
Felizmente sei desta fortuna e ando sempre, feito detetive, a 
investigar obras que não conheça e que me possam ajudar a, 
queria eu muito, evoluir e crescer enquanto pessoa e nos mais 
variados papéis que vou assumindo na contagem dos dias.
Numa dessas sherlockianas indagações descobri um conto 
de Guimarães Rosa intitulado “A Terceira Margem do Rio”. E 
fiquei a pensar porque é isso o que a boa literatura faz. O tí-
tulo é poderoso e bofeteia a nossa suposição – mais do que 
certeza porque nunca antecipamos nada diferente – de que 
um rio só tem duas margens. Como, de resto, se assume 
inconscientemente e de forma pouco racional que a socie-
dade é somente o que se vê ou que tudo é formato, como se 
um rio não pudesse ter três margens. Pode sim. Muita gente 
não sabe mas nós sabemos muito bem, porque o nosso tra-
balho nos ensinou isso com uma competência ímpar.
Acontece que a vida é muito mais do que está à vista. E 
quanto mais tentamos normatizar, mais nos votamos à po-
breza – no sentido mais lato possível – e mais travamos 
possibilidades de crescimento e evolução enquanto Huma-
nidade. O que não está à vista e o que tentamos normatizar, 
deverá ser o mais importante de tudo, porque, não é dada 
a possibilidade de se ver e, por extensão, de existir, quando 
efetivamente pode significar uma maravilhosa novidade e, 

por isso, constituir uma oportunidade única de crescimento. 
Nesta leitura e reflexão dei por mim a compreender que a 
deficiência intelectual teima ainda em ser uma espécie de 
terceira margem, pela invisibilidade que persiste e também 
por, tantas vezes, não ser tida em conta para a construção 
de uma sociedade onde todos possam participar e funcionar 
quotidianamente usufruindo e disponibilizando recursos.
No entanto, nos últimos tempos, houve uma evolução fran-
camente positiva e o Modelo de Apoio à Vida Independente 
(MAVI) revelou-se um dos motores dessa evolução rumo à 
inclusão de todos os cidadãos portugueses. O MAVI trouxe 
diariamente para a comunidade esta extraordinária terceira 
margem que os cidadãos portugueses com deficiência in-
telectual constituem. A estudar, a trabalhar, a praticar des-
porto ou a ter atividades de lazer foram fazendo a sua vida 
ao longo dos últimos quase 4 anos, ajudando e a ser parte 
da construção do nosso país. O que todos agora desejamos 
é que este rio saiba finalmente desaguar no Modelo Defini-
tivo de Vida Independente. É isso que merecemos todos. É 
isso que aguardamos. E é isso que vai acontecer porque já 
não existem margens que detenham este rio que agora já só 
pensa em ser mar.

Dr Rui Machado
Dir. Técnico CAVI – Centro de Apoio à Vida Independente

Olhares…

Colaboradores
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