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

OBRIGADO E UM BOM NATAL!
OBRIGADO pelo empenho, esforço e dedicação de TODOS os Colaboradores da APPACDM do Porto num contexto tão difícil, adverso, mas, em
simultâneo, tão desafiante!
UM BOM NATAL – desejo que se impõe para este período de pandemia
– COVID 19!
A Direção

O Padrinho da APPACDM
do PORTO – André Vilas
Boas – felicitou-nos no Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência oferecendo um
donativo para apoiar a nossa
causa que é de TODOS!

A APPACDM do Porto
na Praça da Alegria
A APPACDM do Porto marcou presença na Praça da Alegria – RTP – no
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – 3 de dezembro.
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BP Solidária!
A APPACDM agradece reconhecidamente o gesto da BP ao oferecer 12 baterias para os nossos clientes residentes nos Lares desta
Associação.
Esse gesto juntamente com outros faz a diferença entre um isolamento distante de todo o movimento quotidiano e a ocupação dos
tempos livres com terapias adequadas e estimuladoras de vivências mais ricas.
OBRIGADO pela gentil oferta! As empresas nacionais continuam a
fazer a DIFERENÇA numa atuação INCLUSIVA.
OBRIGADO BP Portugal!

Encontro Interpares – CAVI
O Centro de Apoio à Vida Independente, durante o mês de dezembro, desenvolveu o
seu trabalho de divulgação no âmbito do paradigma da Vida Independente. Este facto
tornou-se fundamental dentro deste projeto piloto que entra no seu último ano de operacionalização com expectativas para a definição de um Modelo de Vida Independente
definitivo.

Participações do CAVI da APPACDM do Porto:
· 3 de dezembro – Webinar – Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Preparar o Futuro;
· 9 de dezembro – Encontro Interpares promovido pelo CAVI da APPACDM de Évora;
· 10 de dezembro – “Entre heróis e coitadinhos…Quem somos nós?” – Ciclo Conversas (d)Eficiência;
· 11 de dezembro – V Encontro do ODDH – A Deficiência face à crise pandémica: desafios e respostas.

Cridem – 16ª Edição
Dia 03 de dezembro ocorreu a inauguração virtual do Cridem - Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica
de Pessoas com Deficiência Intelectual – assinalando, desta forma, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
A entrega dos troféus aos vencedores da 16ª edição do
concurso foi feita presencialmente em cada instituição
vencedora. Assista à inauguração e oiça a saudação do
Presidente da República e de outros parceiros, disponível
no nosso facebook ou no site do Cridem: http://cridem.pt/.
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MESH Jewellery
A MESH Jewellery ofereceu um donativo para a APPACDM do Porto no
âmbito da iniciativa desenvolvida em conjunto com a Giving Tuesday,
numa campanha de solidariedade realizada no dia 1 de dezembro.

Playstation em casa!
Após o apelo lançado nas nossas redes sociais, a APPACDM do Porto registou vários donativos de Playstations que melhoraram dia a dia dos nossos clientes nos lares residenciais! Sempre atento às solicitações, o nosso Padrinho, André Vilas
Boas, ofereceu igualmente uma Playstation 4 para cada lar.

O dia a dia na nossa
APPACDM do Porto
Porque a brincar também se aprende…
Atividade realizada no âmbito do Desenvolvimento
Sensorial de CAARPD da APPACDM do Porto!
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Atividade desenvolvida nos intervalos do CAO de Monte Alegre preenchidos com muita música, dança, boa disposição em segurança!

J. Miró e o CAO de Monte Alegre “Aprendemos sobre o pintor J. Miró e reproduzimos a sua arte. Foi
um trabalho feito por todos e gostámos muito!”

O Magusto na Pousada
dos Rouxinóis

Lar Residencial
das Antas

“Para além dos típicos cartuchos de castanhas, os residentes dramatizaram ainda a Lenda de São Martinho.”

No dia 13 de novembro – Dia da Bondade – construção
de um caça sonhos.
“O que gostamos mesmo muito é das atividades produtivas!
Trabalhar com uma finalidade, sentirmo-nos úteis e ativos, dá-nos independência e autonomia.”
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A “Arte com a natureza” nas Antas
“Fomos ao parque São Roque, e viemos carregados!”

Morangueiros no CAO Rui Abrunhosa
Trabalhar elementos naturais…
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Preparativos para o Natal da
APPACDM do Porto…
“No CAO de Monte Alegre fizemos a Árvore de Natal de acordo com o
nosso Mundo atual… ao contrário!”
“Foi divertido fazer trabalhos de Natal para tornar o centro mais bonito. O
CAO ficou muito natalício, alegre e iluminado!
Também fizemos trabalhos para vender no Cantinho.”

O CAO das Antas “No combate à pandemia, os Presépios em fotografia!”
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Os enfeites de Natal na árvore do CAO Rui Abrunhosa…

A magia do Natal entrou no CAO IBC!
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Um projeto para o Natal no Lar Residencial das Antas!
“As decorações de Natal no Lar Residencial das Antas tem sido um
sucesso: além da árvore de Natal criámos um acessório para a roupa um alfinete gorro de natal - para unir a equipa e identificarmos a nossa
“família”! Na cozinha, envolvemo-nos ainda na confeção das bolachas
de gengibre, e ainda participámos num concurso de presépio em fotografia, organizado pelo Centro Paroquial São Nicolau”.
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O nosso Lar do Cerco já brilha!

As doçuras na Pousada dos Rouxinóis…

A criatividade à prova no Lar Residencial Rui Abrunhosa…
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Parcerias
A Parceria com o IEFP, no âmbito da Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde
(MAREES), uma medida temporária e excecional, que muito contribuiu para que o trabalho na nossa instituição se desenvolvesse da forma mais adequada possível. Este processo resultou do contributo dos colaboradores integrados na referida
medida. Obrigado a Todos!
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