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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
Guerra. Palavra que contávamos fosse distante e pouco real, tornou-
-se realidade nas nossas vidas. O sofrimento dos nossos concida-
dãos europeus na Ucrânia tomou conta dos nossos pensamentos. 
Choca-nos assistir a notícias tão desoladoras todos os dias. Vemos 
muitas mulheres e crianças a fugir, que deixam as suas vidas sus-
pensas e os seus familiares para trás. 
É notório também que pouco vemos as pessoas com deficiência nas 
televisões. Notícias recentes de uma organização europeia – Euro-
pean Disablity Forum – davam conta que existem cerca de 2,7 mi-
lhões de pessoas com deficiência na Ucrânia e segundo a organiza-
ção Inclusion Europe, dessas, 261 mil são pessoas com deficiência 
intelectual. A grande maioria destas pessoas não consegue fugir! 
Permanecem nas suas casas ou lares à espera que chegue a sua 
vez! Sem água, sem luz e sem medicamentos! Um verdadeiro horror!
Quase que nos sentimos culpados por nos alegrarmos, mas devemo-
-nos sentir muito gratos por podermos fazê-lo. É tempo de celebrar-
mos cada momento da nossa vida e agradecê-la. É tempo também 
de sermos solidários. Muitos de nós já deram o seu contributo, dentro 
daquilo que está ao nosso alcance, com o envio de bens essenciais 
para organizações que acompanham os refugiados, mas sentimos 
que é tão pouco… 
A APPACDM do Porto, juntou-se à nossa federação Humanitas, para 
acolher pessoas com deficiência vindas da Ucrânia (oxalá consigam 
sair!), através da plataforma de apoio do Movimento Cidadão Dife-
rente. Esperamos assim, conseguir resgatar a vida destruída a algu-
mas pessoas que nos venham a ser confiadas. 
Que estas notícias que agora recebemos através desta newsletter 
nos façam sentir mais próximos uns dos outros e gratos por poder-
mos seguir com as nossas vidas em paz. Seguimos juntos!

Um abraço a todos,
Teresa Guimarães
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ÚLTIMA HORA!

APPnews

Cridem’22 Delta Cafés

Obrigado U.DREAM!

No dia 1 de março foi divulgado o novo regula-
mento do Cridem’22 por todas as instituições 
nacionais que trabalham com pessoas com 
deficiência intelectual. A entrega de trabalhos 
irá ocorrer na nossa sede entre 1 e 30 de abril. 
Vamos todos por mãos à obra para que a nos-
sa APPACDM do Porto seja, como sempre, 
bem representada!
Mais informações em- cridem.pt 

O Centro de Monte Alegre agradece à Delta Cafés (grupo Nabeiro) as 
cadeiras e mesas que ofereceram e que tornaram o nosso espaço 
exterior muito mais agradável e confortável.  
Em estreita colaboração com os nossos parceiros, a APPACDM do 
Porto será cada vez mais uma instituição de referência!

A U.DREAM é um programa educati-
vo que desenvolve competências de 
liderança social em estudantes do 
Ensino Superior capacitando-os para 
Servir, Inspirar e Sonhar. 
Desta vez, dedicaram o seu tempo a 
pensar num dia maravilhoso para a 
Gracinda e o Herculano e para a Sara 
e a Anabela, organizando um con-
junto de atividades que eram o “seu 
sonho”. 
Foi, sem dúvida, um lembrete impor-
tante para não esquecer os sonhos 
de todas as pessoas que apoiamos.

“Pelo sonho é que vamos!” 
Sebastião da Gama
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Até 31 de março, pode escolher a enti-
dade a consignar 0,5% do seu IRS. Re-
forçamos que este valor não é pago por 
si, mas é o Estado que abdica desta par-
cela para a entregar a uma instituição 
de solidariedade social à sua escolha.

No portal das finanças, em entidade a 
consignar, selecione a APPACDM do 
Porto, escolhendo o NIF 504 646 842.

Consignação IRS

Parceria Óptica Médica Rogério 
clientes e colaboradores 
A Óptica Médica Rogério, disponibiliza aos clientes, colaboradores da APPACDM do Porto e seus familiares condições 
especiais na compra de produtos e serviços. Campanhas promocionais e descontos em óculos de sol, armações e em 
lentes oftálmicas serão alguns dos produtos envolvidos nas condições especiais de compra. Apresente-se nas lojas OMR 
e informe que vem por parte da APPACDM do Porto! 
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Literacia Financeira
O grupo de literacia financeira do CACI Rui Abrunhosa 
tem vindo a desenvolver atividades de compras em 
contexto real. O grupo tem como objetivo reforçar a 
autonomia na realização das listas e na aquisição 
dos respetivos produtos, utilizando para isso recur-
sos adaptados com imagens reais dos bens a adqui-
rir. Em paralelo, têm como tarefas escrever as listas 
dos produtos e fazer as compras das suas famílias 
e dos CACI.

Desta vez, fomos ao Pingo Doce comprar os ingre-
dientes para a festa do Carnaval!

O dia a dia na APPACDM do Porto
OS CACI celebraram o Dia do Amor/Amizade com a criação de peças sim-
bólicas. Os produtos finais, recheados de criatividade, foram oferecidos 
aos entes mais queridos!



Festa de Carnaval – CACI Antas

CACI IBC 

As tropas de Carnaval 
do CACI RA 

Carnaval do CACI de Monte Alegre

CARNAVAL 2022
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No dia 24 de fevereiro, os voluntários da U.DREAM dinamizaram uma 
Prova de Talentos no CACI de Monte Alegre. Foi uma manhã muito ani-
mada com a descoberta de vários talentos!

Clientes versus colaboradores – quais os melhores disfarces? 



Lar das Antas Lar do Cerco

Lar Rui Abrunhosa
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Pinturas faciais, atelier de cozinha e ka-
raoke… foi assim que os clientes do Lar 
do Cerco festejaram o seu Carnaval

No Lar Rui Abrunhosa o Carnaval foi vi-
vido com muita animação, jogos e um 
lanche muito especial.

Começaram com a elaboração de máscaras de carnaval, prosseguiram 
com a decoração dos espaços e terminaram com a pintura de um painel.



Os clientes distribuíram flores por todas as colaboradoras.  
As oficinas dos CACI estiveram na origem deste gesto comemorativo.
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Pousada dos Rouxinóis 

8 de março de 2022 – Dia da Mulher

Na Pousada dos Rouxinóis foi uma alegria!
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Quando vi a publicitação destes postais maravilhosos de-
cidi logo e com alguma antecedência adquirir, pois tinha a 
certeza que rapidamente não lhes veria o rasto. Aproveitei 
o dia do acompanhamento da minha destinatária a uma 
consulta de psicologia na instituição para o fazer.
Amavelmente fui conduzida ao piso superior da institui-
ção onde pude escolher entre uma vasta e lindíssima co-
leção.
De súbito, fui interrompida:
- Estás a escolher postais? Tens namorado?
- Estou, e tu? Já tens o teu postal?
- Não!
- Queres escolher um?
- Quero! Quero!
- Tens namorada?
- Não!
- Mas podes oferecer à mãe (Já o tinha ouvido noutras al-
turas nos corredores em conversas de grande afinidade e 
preocupação com a mesma) o olhar dele não me parecer 
muito convencido com a pessoa sugerida para a oferta. 
Escolhe o que mais gostas.
Escolheu e logo saiu aos pulos, porque se lembrou da 
pessoa a quem queria entregar.
Em seguida tive oportunidade de visitar as duas salas 
onde estavam muitos trabalhos expostos alusivos ao dia 
de S. Valentim feitos com toda a dedicação e carinho.
Coincidiu com a hora do lanche e eu indelicadamente in-
vadi-lhes o espaço.
Cumprimentei e pedi desculpa pela hora. Enquanto ouvia 
tudo o que me estava a ser transmitido, não deixei de ob-
servar o brilho dos olhares que me seguiam os passos e 
falavam mais que os sorrisos estampados, alguns deles 
ainda com alguma comida na boca.
Mas foi na segunda sala que se destacou o brilho e o sor-
riso maior.

E eu envolvida nas explicações, não fui capaz de te en-
tender. Acredita! Saí enquanto te olhava mas, só te disse 
obrigada.
Segui a minha rotina e só no dia de S. Valentim, nessa 
mesma noite, já com quase tudo preparado cá em casa, 
faltavam apenas as mensagens mais calorosas para a 
“Caça ao Tesouro” serem impressas nos postais. Este dia 
que simboliza a amizade, os afetos e o amor…, causou em 
mim um enorme arrepio de desconforto.
Ele já tinha vindo ao meu encontro, mas não fui capaz de 
o entender … desculpa.
Senti um trago amargo na boca.
Tu tinhas-me dado tudo. Tudo que tinhas para me ofere-
cer. E eu recusei, com um simples obrigado e um sorriso.
Ainda fixamos o olhar por breves instantes, mas mão o 
suficiente para te pedir desculpa.
Desculpa por não me ter sentado contigo e saboreado o 
pedacinho de pão que me ofereceste.
Só acabarei a comemoração deste dia quando nos voltar-
mos a encontrar. Prometo-te que será breve.

Benilde Costa
Assistente Pessoal CAVI

Olhares…

Colaboradores
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