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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…

O início de um novo ano convida-nos a fazer promessas, definir objetivos e pensar em desejos e concretizações que gostaríamos de realizar. Tanto a nível pessoal como profissional. São momentos que se
aliam de esperança e do sonho do renascer de uma nova pessoa. Desejamos o melhor que queremos para nós aos outros e agradecemos
os desejos dos outros para nós. É sempre bom recomeçar!
Sabendo que o ano entrou pela porta mais dura para muitos dos que
acompanhamos na nossa jornada diária, não deixemos de acreditar
que o percurso se vai tornar mais leve com o avançar dos dias. Estamos cá para ajudar a que isso aconteça! Esta é a nossa essência!
Juntos somos mais fortes!
Desejo a todas as pessoas que apoiamos, suas famílias, a todos os
colaboradores, aos nossos associados e parceiros um Feliz 2022! E
que a APPACDM do Porto continue a transformar vidas e a contribuir
para melhorar a Qualidade de Vida de todos os que contam connosco!
Um forte abraço a cada um!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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ÚLTIMA HORA!
Euro TriGames
Os campeões portuenses nos Euro
TriGames foram recebidos nos Paços do Concelho, no dia 11 de novembro de 2021. A primeira edição
do Campeonato Europeu para Atletas com Trissomia 21 aconteceu em
outubro, em Itália, e a missão portuguesa trouxe 63 medalhas ao peito.
Parabéns ao nosso cliente Nuno
Fernandes, um dos medalhados,
com duas medalhas de prata nos
Euro TriGames Ferrara 2021!

Inauguração da nossa Loja Social “O Cantinho”
No passado dia 19 de novembro inauguramos a Loja Social “O Cantinho”, um projeto que visa promover os trabalhos desenvolvidos nas oficinas dos CACI, pelas pessoas apoiadas, através da venda online ou em loja itinerante, dando a conhecer a qualidade dos trabalhos desenvolvidos e contribuindo para a sustentabilidade da instituição.
Nesta cerimónia estiveram presentes os nossos clientes e colaboradores, a PSP de Aldoar e ainda a União das Freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Foi também apresentada a mascote do Cantinho, elaborada pelo CACI IBC.
Durante os meses de novembro e dezembro, continuaram a ser concretizadas vendas de Natal online e também no espaço
exterior do CACI IBC.
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“Decoração da Vossa Árvore de Natal Solidária”

Flora e Fonseca

Prodite

Farfetch

Neste Natal a equipa da comunicação
lançou o desafio “Decoração da Vossa
Árvore de Natal Solidária”. Este repto
foi dirigido a diversas empresas com
o intuito de apelar à responsabilidade
social das mesmas, para a construção
de uma sociedade mais justa, inclusi-

va e participada. Este projeto consistiu
na criação de elementos decorativos
que tornaram as árvores de Natal das
empresas aderentes mais coloridas e
iluminadas pela inspiração dos nossos
clientes.
A Óptica Médica Rogério, a Cotesi –

Óptica Médica Rogério

Cotesi

Companhia de Têxteis Sintéticos S.A.,
a Prodite Zeelandia, a Farfetch e a Fonseca&Flora foram as empresas que
aceitaram o nosso desafio natalício,
contribuindo para um Natal mais inclusivo e feliz dos nossos clientes!
Obrigado!
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Sorteio de Natal
Este Natal foram sorteados 9 prémios
resultantes da venda de rifas alusivas à
época festiva.

Cridem 22
No passado dia 3 de dezembro, por ocasião da inauguração da
exposição do Cridem 2020 na Atmosfera M, Fundação Montepio, em Lisboa, foi anunciada a 17ª edição do concurso a realizar ao longo deste ano. A APPACDM do Porto congratula-se
por poder lançar mais uma edição deste Concurso Nacional de
Obras de Expressão Plástica de Pessoas com Deficiência Intelectual, só possível com o apoio da Fundação Manuel António
da Mota e da Fundação Montepio. Mais uma vez contaremos
com a organização da empresa Letras Encantadas. A entrega
de obras decorrerá durante o mês de abril.

Petição: Dia Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual
A APPACDM do Porto associa-se à HUMANITAS – Federação
Portuguesa para a Deficiência Mental no seu desejo de criar o
Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Pretende-se com esta ação dar expressão aos cidadãos com Deficiência
Intelectual, suas famílias, seus cuidadores formais e informais
celebrando o dia anualmente a 10 de maio.
No dia 10 de maio de 1906, nasceu na Califórnia Dwight Mackintosh que sempre demonstrou grande propensão para as artes e
por isso frequentou um Centro de Arte na Califórnia, criado para
artistas com deficiência. Queremos, através da história deste artista, valorizar e representar a pessoa com deficiência intelectual,
no seu todo, as suas capacidades e a sua forma de ser.
Assine a petição através do link participacao.parlamento.pt/initiatives/2441 ou nas nossas instalações e participe desta causa!
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Diversão Natalícia no CACI RA
Momentos natalícios cheios de alegria e felicidade foram proporcionados aos nossos clientes

Natal musical no CACI IBC

O Pai Natal apareceu
no almoço de Natal
do CACI Antas
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O bailarico de
Natal do CACI MA

As decorações partilhadas
no Lar do Cerco

Árvore de Natal reciclada
na Pousada dos Rouxinóis

O Natal no CAVI

”Primeiro acredita, porque é assim que tudo começa.
Depois descomplica, porque é assim que tudo avança.
A seguir confia.
Milagres acontecem quando se acredita com o coração.
Feliz Natal!”
Benilde Costa – Assistente Pessoal
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Projeto Serenatal - Levando a alegria
do Natal em forma de canções
Foi-nos proposto pelo antigo colaborador – Paulo
Souza – a realização de cantatas de Natal pelos lares e CACI’s da APPACDM do Porto. Foi uma experiência muitíssimo positiva para todos!
Esta iniciativa foi criada pela Primeira Igreja Baptista do Porto e surgiu durante a pandemia como uma
forma de combater o isolamento social de algumas
pessoas. Neste sentido, organizaram um pequeno
grupo que se deslocou a diferentes casas, famílias
e lares, para apresentar uma música de Natal em
modo de serenata, ou seja, no passeio junto à varanda ou à janela de casa.

Os clientes dos Lares Residenciais
foram ao Circo de Natal no Coliseu
do Porto Ageas. Foi uma tarde muito
animada!
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Feliz 2022!

O LR Antas preparou uma mesa recheada
para receber o novo ano!
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Colaboradores
Olhares…
A fisioterapia na APPACDM do Porto

A fisioterapia apresenta benefícios ao nível da prevenção,
manutenção e reabilitação motora dos nossos clientes.
E quais são esses benefícios?

músculos envolventes. O objetivo é expulsar as secreções
que vão ficando acumuladas e aumentar a capacidade de
ventilação dos nossos pulmões.

Ao nível postural. É cada vez mais comum que nos movimentemos de forma inadequada, o que posteriormente
leva ao surgimento de dor e desconforto. O correto alinhamento da coluna em todas as posições do nosso dia
a dia é fundamental. Com a fisioterapia é possível prevenir
e melhorar posturas indesejadas, através de técnicas específicas de reeducação postural.
Com a estimulação do correto posicionamento e com
treino de competências motoras, contribuímos para que
os nossos clientes consigam tornar-se mais independentes no seu dia a dia, nas transferências de posicionamento, nas deslocações que necessitam, com ou sem produtos de apoio, melhorando assim, a sua qualidade de vida.

A fisioterapia neuro-funcional contribui para uma melhoria significativa nas nossas funções motoras. A manutenção dos movimentos funcionais do nosso corpo
é fundamental e para isso, existem exercícios manuais
específicos que nos ajudam a preservar essas funções e
movimentos. O principal objetivo é proporcionar o máximo de qualidade de vida, assim como contribuir para o
bem-estar físico e emocional dos nossos clientes.

A fisioterapia respiratória é uma área de intervenção que
visa a prevenção e o tratamento de doenças ao nível do
sistema respiratório. Exercícios específicos são fundamentais para melhoria da respiração e para mobilizar os

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

Para além da fisioterapia convencional, existem atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de
vida dos nossos clientes, como hidroterapia, hipoterapia,
hidromassagem. Atividades onde é possível serem estimuladas as competências motoras de cada um e que
também podem ser realizadas pela fisioterapeuta.

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

Rita Jorge
Fisioterapeuta

@appacdmdoporto
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