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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
Estimados colaboradores,

Terminado o 1° semestre do ano 2021, contávamos entrar neste 2° com 
mais tranquilidade, uma vez que a maioria das pessoas na organização 
estão com a vacinação completa. Infelizmente o cenário dos últimos dias 
no nosso país deixa-nos de novo preocupados, mas mantendo todas as 
normas e orientações da DGS, vamos procurar recuperar algum ritmo an-
tigo para o bem-estar emocional de todos. 

É tempo de voltar e é tempo de mudança! As saudades abriram o apetite 
para novos desafios e é bom ver o entusiamo com que todos se vão reen-
contrando. 

Arrancamos o novo semestre, orientados para uma nova estratégia que se 
foca na pessoa que apoiamos, na sua qualidade de vida e na sua inclusão. 

Assim a partir de hoje, a APPACDM do Porto adota uma nova Missão e uma 
nova Visão, que nos irão conduzir nos próximos anos rumo à excelência:

Visão: UMA SOCIEDADE DE TODOS PARA TODOS

Missão: APOIAR E CAPACITAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
E INCAPACIDADE PARA QUE CONQUISTEM UMA MELHOR QUALIDADE DE 
VIDA

Contamos com todos! Estamos juntos nesta Missão!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães

news
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Race for Good
O Race for Good, é um movimento de solidariedade social, nascido em 2018 
e fundado pelo treinador de futebol André Villas-Boas, que utiliza o desporto 
como veículo de divulgação da mensagem de apoio a causas de cariz social 
e humanitário. 
O dia 9 de junho de 2021, foi um dia muito especial porque recebemos a visita 
do nosso padrinho André Villas-Boas e dos representantes da Milaneza-Ce-
realis e da Rangel, onde deram à APPACDM do Porto os donativos consegui-
dos através da Race for Good. Foi uma manhã feliz vivida com muita alegria 
e amizade. O nosso profundo agradecimento ao André Villas-Boas e à Race 
for Good, bem como aos seus parceiros, por abraçarem a nossa associação!

O Centro de Reabilitação e Bem Estar da APPACDM do Porto 
(CeRBE) está a dinamizar pela primeira vez férias inclusivas - 
Campos de Férias – durante o mês de julho. Os destinatários 
são crianças em idade escolar com deficiência ou perturbações 
do desenvolvimento, que usufruirão as seguintes atividades:
• Expressões lúdicas adaptadas
• Atelieres artísticos
• Música
• Jogos sensoriais
• Atividades de relaxamento
• Atividade motora adaptada
• Atividades ao ar livre
• Apoio individualizado
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Projeto Inovador - Campos de Férias do CeRBE
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O dia a dia na APPACDM do Porto

O CACI IBC distribuiu 
estes belos Manjericos 
pelos vários centros!

CACI RA 
Ó meu rico São João
És um santo popular
Na tua festa não falta
Sardinha para assar!

Esta data festiva foi festejada no CACI de Monte Alegre 
com música, dança e muita alegria!

A família do LR CERCO 
a comemorar este dia 
tão especial – 15 de 
maio - Dia da Família 
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Na Pousada dos Rouxinóis,
De manjerico na mão
Fomos todos a cantar
E com arquinho e balão
Passamos todos a bailar!

No Lar Residencial Rui Abrunhosa, 
foram realizadas decorações tais 
como as típicas sardinhas e manjeri-
cos da época, para alegrar o am-
biente, assim como um concurso de 
quadras populares aberto à partici-
pação dos clientes e colaboradores. 

E ainda outro santo 
popular … O São Pedro 
no CACI das Antas
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Hipoterapia do CAARPD sempre a superar desafios! O equilí-
brio da cavaleira com o seu amigo Verano!

A APPACDM do Porto mais criativa no workshop do Teatro 
de Marionetas do Porto.

O Surf tem sido uma das atividades mais divertidas dos nossos clientes, sobretudo nestes dias de início de Verão. 
O Surf Inclusivo é um projeto financiado pelo Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. de 2021 e pela União de 
Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
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Apoio à Seleção Portuguesa – Viva Portugal! – LR Antas 

Os clientes do Lar Residencial Dr. Rui Abrunhosa, durante as atividades dos fins de semana e feriados, elaboraram fantoches represen-
tativos de cada um e construindo o respetivo cenário. Deste modo, além da expressão plástica, foi trabalhada igualmente a expressão 
dramática, em que os clientes utilizaram os fantoches para criar histórias a partir da sua própria imaginação. 
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