
N.13 | OUTUBRO 2022
APP

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

Entramos no último trimestre do ano com muitas incertezas – esta guerra que 
não acaba e que provoca desordens no mundo – sociais, financeiras e de saúde 
física e mental. Vamos sentindo os seus efeitos no nosso dia a dia, mas fica a 
dúvida do que ainda está para vir. Por cá vamos tentando gerir o nosso dia a dia 
com a qualidade de serviço que todas as pessoas que apoiamos merecem, man-
tendo a boa disposição e vivendo com responsabilidade a nossa missão. Exem-
plo disso são as notícias nas páginas que se seguem. Estamos felizes por mais 
um acordo que assinamos com o Instituto da Segurança Social, que permite o 
alargamento da nossa resposta social CAARPD para 50 vagas, podendo assim 
apoiar mais pessoas. Apoiar na instituição ou no contexto da pessoa, confor-
me a necessidade e pretensão de cada um. Seguimos em frente, com um olhar 
apreensivo para o futuro, mas com a convicção que juntos fazemos a diferença. 
Um bem-haja a toda a equipa da APPACDM do Porto!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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A APPACDM do Porto recebeu a visita da Secretária de Es-
tado da Inclusão, Ana Sofia Antunes e da Diretora Adjunta 
do Centro Distrital do Porto Instituto da Segurança Social, 
I.P., Rosário Loureiro. A visita iniciou com um percurso pelas 
oficinas do CACI Rui Abrunhosa, onde se deram a conhecer 
as rotinas de trabalho dos nossos clientes. Seguidamente, 
foi apresentado um dos nossos mais recentes projetos o 
“Jardim Sensorial”, da responsabilidade do nosso Centro de 
Reabilitação e Bem-Estar (CeRBE).

Neste dia fez-se história, foi assinado o acordo de coope-
ração para a resposta social CAARPD - Centro de Atendi-
mento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pes-
soas com Deficiência e Incapacidade que nos irá permitir 
dar apoio  a 50  Independente, para perceber o impacto que 
este projeto tem nas suas vidas.
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ÚLTIMA HORA!

Campanha 
de Voluntariado
Arrancamos com a nossa campanha de voluntariado na 
APPACDM do Porto! 
Se tem vontade e disponibilidade para ajudar, venha 
conhecer as nossas causas e abraçá-las connosco. 💙

Inscreva-se e venha fazer a diferença! 💙
Informações através do e-mail:
voluntariado@appacdmporto.com  

https://appacdmporto.com/voluntarios/

Visita da Secretária de Estado 
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Projeto do CACI de Monte Alegre 
está para votação final no  
Pingo Doce de Serpa Pinto 

Dar pousada

A candidatura do CACI de Monte Alegre 
ficou selecionada para a votação final 
da 2.ª edição do programa Bairro Feliz, 
promovido pelo Pingo Doce. Se conse-
guirmos ganhar a votação, o Pingo Doce 
fará um donativo para aquisição de uma 

cobertura para o espaço exterior do cen-
tro. Solicitamos a vossa ajuda, para que 
consigamos alcançar este prémio. 
Com a colaboração de todos vamos con-
seguir!

Se procurarmos num qualquer dicio-
nário de língua portuguesa o significa-
do de pousada, rapidamente concluí-
mos que o seu sentido predominante 
é o de repouso, descanso, paragem, 
abrigo. Dar pousada é proporcionar 
condições para repousar e recuperar 
forças, tanto físicas como psíquicas 
para, de novo, se fazer ao caminho.
Tenho a felicidade de ser Mãe do AJ, 
filho muito querido, cuja perturbação 
do neurodesenvolvimento o coloca no 
espectro do autismo.
Todos nós que cuidamos de pessoas 
cuja vida está marcada pela fragilida-
de conhecemos o combate que, com 
elas e por elas, travamos diariamente.
Ao longo da história os edifícios de 
pousada tiveram uma enormíssima 
importância. “Dar pousada…” é mes-

mo, para a ética cristã, uma obra de 
misericórdia, quer dizer, amor ao pró-
ximo em ação. 
No decurso dos séculos, a pousada foi 
sinónimo de segurança, alimentação, 
descanso e saúde (lugar para conva-
lescer, para recuperar a saúde do cor-
po e do espírito), em síntese, um es-
paço para dar tempo ao ato de cuidar.
Hoje, no século XXI, a Pousada dos 
Rouxinóis continua a honrar a nobre 
tradição de dar pousada. 
No que os diz respeito, a mim e ao 
meu filho, a pousada chegou as nos-
sas por mão amiga que, conhecedora 
da nossa realidade, percebeu a neces-
sidade e urgência de repousarmos. 
A Pousada dos Rouxinóis abriu um 
tempo diferente nas nossas vidas: um 
tempo para eu descansar do AJ e ele 

de mim! Sim, precisamos de descan-
sar uns dos outros, particularmente 
quando somos cuidadores de pessoas 
“menos eficientes”. Se, por um lado, a 
nossa ação é mais interventiva – há 
muitas tarefas a cumprir -, por outro 
lado, a atenção é permanente: esta-
mos sempre em modo de “vigilância 
ativa”. E tudo isto cansa! 
A Pousada dos Rouxinóis oferece-nos 
– a mim, ao meu filho e a Família nu-
clear -, um tempo de regeneração. No 
reencontro estamos todos mais capa-
zes de prosseguir o nosso caminho. 
Se uma imagem vale mil palavras, 
permitam-me que aqui compartilhe 
as do descanso do Mãe e da Tia do AJ 
durante uma estadia de pousada na 
Pousada dos Rouxinóis.

Elvira Rebêlo

Elvira (Mãe) e Álvara (Tia e Madrinha) Rebêlo Helena O., AJ, Jean Marcos, Cláudia F. AJ e Helena O.

Testemunhos
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O Cantinho participa no Mercado do Molhe

Durante o mês de Julho, o Cantinho 
esteve presente durante vários dias no 
Mercado do Molhe, inserido no Mer-
cado da Alegria. O Cantinho mostrou e 
promoveu o projeto junto da comuni-
dade, com a colaboração dos clientes 
dos diversos CACIs.

Queremos fazer um agradecimento 
especial à Isabel Girão, mãe da nossa 
cliente Inês Girão pela disponibilidade 
em assegurar a banca do Cantinho 
durante os períodos menos disponí-
veis da nossa equipa.

Muito obrigado ao Mercado da Alegria 
pelo convite. 

O dia a dia na APPACDM do Porto (residências e lares)

APPACDM do Porto ganhou o 
2.° Grande Prémio CRIDEM 2022 

A APPACDM do Porto foi pre-
miada com o 2.° Grande Pré-
mio e uma menção honrosa 
pelo CRIDEM - CONCURSO 
NACIONAL DE OBRAS DE 
EXPRESSÃO PLÁSTICA DE 
PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA INTELECTUAL. A entre-
ga aconteceu no passado 
dia 14 de Julho, na galeria da 
Fundação Manuel António 
da Mota.

CONCURSO NACIONAL DE OBRAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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No passado dia 27 de Julho, realizou-se 
nas instalações da sede da APPACDM do 
Porto, um dia de convívio entre clientes e 
colaboradores de todos os CACIs. 

Este foi um convívio, em modo de des-
compressão, cheio de sorrisos e boa dis-
posição, em véspera de férias grandes 
para a maioria do pessoal.

Um obrigado especial, por toda a dedica-
ção, a todos os nossos colaboradores! 

Os clientes do CACI Monte 
Alegre realizaram uma vi-
sita à tradicional Feira do 
Livro do Porto, que decor-
reu nos Jardins do Palácio 
de Cristal até ao dia 11 de 
Setembro.

Em Agosto realizou-se o encontro/
convívio entre clientes e colabora-
dores das Residências da APPACDM 
do Porto. O encontro realizou-se na 
sede (Rui Abrunhosa). Foi um dia 
feliz, onde todos se divertiram, con-
viveram, dançaram e cantaram. Um 

obrigado especial ao músico Miguel 
Trix, pela animação.

Um obrigado também a todos os 
colaboradores que todos os dias se 
empenham e dedicam para que nun-
ca falte nada aos nossos clientes.

Encontro de CACI 

Os clientes de CACI de Monte Alegre 
visitaram a Feira do Livro 2022

Encontro de Residências 
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Férias de Verão 2022 – Residências

Após dois anos sem atividades exte-
riores, o Verão de 2022 foi sem dúvida 
o retomar das vivências sobretudo ao 

ar livre. Os residentes, durante o mês 
de Agosto aproveitaram ao máximo 
as caminhadas, as idas à praia, os pi-

queniques, idas ao cinema, etc. Foi um 
mês de imensa felicidade.
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APPC realizou uma venda de “Doces & Salgados” 
na APPACDM do Porto

Clientes participam na 
Semana Europeia do Desporto

No final do mês de Setembro, recebemos os 
formandos da APPC - Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral nas instalações da sede 
da APPACDM do Porto, para a realização de 
uma “Venda de Doces & Salgados”. Esta ven-
da insere-se no âmbito da formação para 
pessoas com deficiência e incapacidade, 
realizada pelos formandos da turma de As-
sistente Familiar e Apoio à Comunidade.
Foi uma manhã de degustação, muito ani-
mada!

A APPACDM do Porto participou no Dia 
Aberto Multimodalidades, inserido na sema-
na Europeia do Desporto, a convite da Ágora 
- Cultura e Desporto do Porto, E.M., Ágora - 
Cultura e Desporto do Porto, com o objetivo 
de promover a atividade física junto de todos 
os segmentos da população europeia. 

A organização técnica ficou a cargo da As-
sociação de Desporto Adaptado do Porto 
(ADADA)

226 197 460 · 919 572 410
geral@appacdmporto.com
appacdmporto.com

@appacdmdoporto
/appacdmdoporto
/company/appacdm-do-porto

Sede: Centro Rui Abrunhosa
Travessa da Costibela, 85
4100-186 Porto




