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Nota de Abertura  

Com o objetivo de divulgar as boas 
práticas da APPACDM do Porto, 
fruto do trabalho de TODOS, 
decidimos criar uma Newsletter 
que aglutine o que de bom se 
constrói nesta instituição há 50 
anos a transformar vidas… 

Acreditamos que desta forma 
sentir-nos-emos mais 
recompensados pela dedicação 
que é partilhada por TODOS! 

A Presidente, 
Teresa Guimarães 

 

Lares Residenciais das Antas e Cerco 
Cobertura fotográfica no Jardim Botânico – Porto 
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Calor de inverno no Passeio Alegre  
O grupo de Atividades para a Inclusão dos CAO Monte Alegre e Rui 
Abrunhosa participou no projeto da Associação de Ludotecas do 
Porto “Arte Urbana”.  

 

Os Grupos de 
Desenvolvimento Pessoal e 
Social do CAO de Monte 
Alegre estão a desenvolver o 
projeto APPEco, projeto que 
será coordenado também 
com os outros centros da 
APPACDM do Porto, que 
pretende reforçar a pegada 
ecológica da instituição. 
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CAVI – Encontro interpares de destinatários de 
assistência pessoal 

O nosso CAVI dentro da sua responsabilidade enquanto 
projeto piloto nacional do serviço de assistência pessoal 
organizou os primeiros encontros interpares de 
destinatários. Foi no passado dia 21 e 27 de fevereiro 
que pessoas com deficiência, destinatárias deste 
projeto, tiveram a oportunidade de debater sobre o 
novo apoio que a APPACDM do Porto lhes disponibiliza, 
trocar experiências, promover aprendizagens e 
encontrar estratégias de resolução de problemas na 
condução da assistência pessoal. Para o futuro ficou a 
intenção de abrir publicamente estes encontros, a quem 
tiver interesse em conhecer o nosso trabalho.  

Rui Machado  
Psicólogo Direção Técnica 
CAVI Centro de Apoio à Vida Independente  

“É por esta causas por estas crianças por estes 
adultos e por esta instituição que me bato 
todos os dias. Ajudando como padrinho 
sempre que possível. Presente, mas muitas 
vezes ausente sei que eles sabem que os levo 
no meu coração. As suas conquistas diárias, os 
pequenos passos e os seus miminhos são a 
minha inspiração.  
Um bem-haja a todos vocês. Um bem-haja à 
APPACDM do Porto. A cidade precisa de 
vocês. Saudades de todos!” 

André Villas Boas 
Aqui fica o testemunho do nosso padrinho no 
jornal "O JOGO" 
https://www.facebook.com/558207547540707/posts/
3327394127288688/ 
 

Dê um rosto ao seu IRS! 


