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3 
EDITORIAL 

APPACDM DE MIRANDELA VENCE CAMPEONATO REGIONAL HÓQUE EM CAMPO 

A equipa de hóquei em campo da APPACDM (Associação de 
Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental) de 
Mirandela venceu, no passado dia 24 de Janeiro, o 
campeonato regional do norte indoor, em Penafiel. 
 
A equipa mirandelense venceu na categoria Nível de 
Desenvolvimento numa prova organizada pela Associação 
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual e pela 
Federação Portuguesa de Hóquei. 
No derradeiro jogo, a APPACDM de Mirandela derrotou a 
Fundação António Joaquim Gomes da Cunha de Cabeceiras 
de Basto por cinco bolas a zero. 
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nossa página na internet, onde será possível 

visualizar vídeos e registos fotográficos.  

Para além dos eventos realizados 

autonomamente e em parceria com entidades 

locais, regionais e nacionais, destacamos os 

artigos de opinião da Directora Técnica do 

Centro de Actividades Ocupacionais, Joana 

Fernandes e da Professora de Educação Física, 

Sofia Morais assim como o depoimento da 

nossa colaboradora Virgínia Lopes. Não 

podíamos, de forma alguma, publicar esta 

primeira revista sem a palavra dos pais e 

familiares dos nossos utentes, que terão 

sempre um espaço aberto para apresentarem 

as suas considerações. Mas não conto mais, o 

melhor é mesmo apreciarem as páginas 

seguintes.  

Nas próximas edições iremos apresentar 

mais surpresas e ao longo das mesmas 

queremos incluir todos e todas que diariamente 

trabalham em prol da evolução da APPACDM de 

Mirandela! 

Com esta revista queremos aproximar 

ainda mais os nossos pais, colaboradores, 

sócios, parceiros e benfeitores da APPACDM de 

Mirandela. 

TODOS JUNTOS POR UMA 

CAUSA! 

 

Estimados amigos da APPACDM,  

Hoje, mais uma estreia da APPACDM de Mirandela... 

mais um passo em frente para estarmos cada vez 

mais perto! Com o objectivo de divulgar as 

actividades mais relevantes da nossa Instituição ao 

longo dos últimos meses, apresentamos esta 

publicação. Depois de termos actualizado o nosso site 

da internet e de termos publicado as newsletters, 

optámos por apresentar mais um meio de divulgação 

que, graças ao esforço de todos, já está disponível em 

suporte físico e digital. Com esta revista tem a 

APPACDM de Mirandela nas suas mãos, e se ainda 

não nos conhece, esta é a melhor forma! 

Esta primeira edição servirá para apresentar, a 

todos, as actividades realizadas no último semestre 

de 2016, que englobaram entre si a Campanha de 

Crowdfunding, a Colónia de Férias e também o 

Encontro Nacional de CAO´s. Mas temos muitos mais! 

Para tal basta ler esta primeira edição. Salientamos 

que a revista tem igualmente algumas ligações para a 

nossa página na internet, onde será possível visualizar 

Vera Pires Preto, Presidente da Direcção 

EDITORIAL - 03 
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ACTIVIDADES - 04 

CAMPANHA DE CROWDFUNDING – FÁBIO CRISANTE 

A APPACDM desenvolveu uma campanha de Crowdfunding na 

plataforma Novo Banco e graças ao apoio de diversas pessoas foi 

possível oferecer uma cadeira de rodas ao Fábio.  

 

UTENTES FORAM DE FÉRIAS 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos 

pelo INR, IP  

Os utentes da APPACDM, entre os dias 13 e 18 de Junho de 2016, 

aproveitaram o bom tempo e foram de férias para a Praia de São 

Pedro de Moel na companhia dos técnicos da instituição 

A APPACDM RECEBEU A VISITA DOS MILITARES DA GNR NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

No dia 25 de Julho de 2016 os utentes da APPACDM Mirandela receberam a 

visita dos militares da GNR no âmbito do Programa de Apoio a Pessoas com 

Deficiência. 

A iniciativa da GNR decorreu junto às instalações do CAO da APPACDM, em 

Mirandela. Nesta iniciativa os militares da GNR fizeram pequenas 

demonstrações de Cinotecnia e Cavalaria. Para além dos alertas dos militares, 

este evento foi preenchido com muita alegria e convívio. 

A APPACDM ORGANIZOU O ENCONTRO NACIONAL DE CAO´S 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos 

pelo INR, IP  

A APPACDM Mirandela organizou nos dias 15, 16 e 17 de Julho de 

2016, o 15º Encontro Nacional de CAO´s, para jovens com 

Deficiência Mental. O encontro contou com pessoas oriundas de 

diferentes Instituições de Solidariedade Social de vários pontos do 

país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES - 05 

UTENTES DA APPACDM MIRANDELA PASSEARAM DE BARCO NO 

RIO TUA 

No dia 21 de Julho de 2016, os utentes da APPACDM, tiveram a 

oportunidade de passear de barco pelo Rio Tua, em Mirandela. 

O evento foi organizado pela Federação Portuguesa de 

Motonáutica através do Programa Nacional de Desporto para 

Todos. 

VISITA AO COMPLEXO DESPORTIVO DO PENEIREIRO EM VILA 

FLOR 

No dia 26 de Julho de 2016 os utentes da APPACDM Mirandela 

fizeram uma curta viagem até ao Complexo Desportivo do 

Peneireiro em Vila Flor. O passeio serviu para proporcionar um 

dia diferente aos nossos utentes e também foi uma forma lúdica e 

de lazer para combater as temperaturas altas deste Verão. 

 

APPACDM ORGANIZOU UMA SARDINHADA SOLIDÁRIA 

“Juntos por uma Causa” foi o mote da APPACDM Mirandela para 

organizar no dia 29 de Julho 2016 uma Sardinhada Solidária. O 

evento decorreu nas instalações do CAO da APPACDM Mirandela 

e contou com muita animação, convívio e solidariedade. 

NOITE DOS BOMBOS 

 APPACDM Mirandela também participou na Noite dos Bombos! 

"Sinta" o nosso ritmo, animação no vídeo.  

VÍDEO DISPONÍVEL ONLINE: https://appacdm-

mirandela.com/2016/08/09/a-appacdm-mirandela-participou-na-

noite-dos-bombos/ 



 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES - 06 

PARACANOAGEM - AZIBO 

Actividade de Paracanoagem organizada pela CERCIMAC, em 

Macedo de Cavaleiros 

ACTIVIDADES SEMANAIS - HORTA 

Actividades inseridas no cronograma semanal. Dia dedicado à 

agricultura e à formação pessoal.  

ACTIVIDADES SEMANAIS – HIDROGINÁSTICA 

Actividades inseridas no cronograma semanal. 

Sessão de Hidroginástica nas Piscinas Cobertas 

de Mirandela. 

ACTIVIDADES SEMANAIS – MANUTENÇÃO 

FÍSICA 

Actividades inseridas no cronograma semanal. 

Sessões de Manutenção Física e Reabilitação 

Psicomotora. 

ACTIVIDADES SEMANAIS – EXPRESSÃO 

PLÁSTICA 

Actividades inseridas no cronograma semanal. 

Sessões de Trabalhos Manuais e Expressão 

Plástica. 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ACTIVIDADES - 07 

PRAXE SOLIDÁRIA 

Os caloiros da ESACT foram visitar os utentes da 

APPACDM, naquela que foi uma actividade de 

integração e inclusão com o lema “Praxe 

Solidária”. 

VÍDEO DISPONÍVEL ONLINE: https://appacdm-

mirandela.com/2016/10/20/video-sic-praxe-solidaria/ 

II RECOLHA DE ALIMENTOS  

Juntos por uma causa foi o mote para a II 

Recolha de Alimentos, organizado em parceria 

entre a APPACDM Mirandela, Cruz Vermelha e 

Pingo Doce. 

UTENTES DA APPACDM DE MIRANDELA 

PARTICIPARAM NO MAGUSTO DA REDE SOCIAL  

O Rancho da APPACDM de Mirandela foi 

convidado a participar no Magusto organizado 

pela Rede Social de Mirandela. 

APPACDM PARTICIPOU NO 1º ENCONTRO DE 

IPSS´s DO DISTRITO DE BRAGANÇA 

A APPACDM de Mirandela participou no  dia 25 

de Novembro, em Bragança (NERBA),  no 1º 

Encontro da União das IPSS´s do Distrito de 

Bragança. A Presidente da APPACDM Mirandela, 

Vera Pires Preto, foi a Moderadora do Painel – 

Inovação e Empreendedorismo.  Neste painel 

foram apresentados alguns projectos pioneiros 

desenvolvidos pelas IPSS´s do distrito de 

Bragança. 

https://appacdm-mirandela.com/2016/10/20/video-sic-praxe-solidaria/


            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES - 08 

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

A APPACDM Mirandela em conjunto com a 

Universidade Sénior de Mirandela, a Rede Social 

de Mirandela e o Município de Mirandela, 

organizou no dia 2 de Dezembro, um conjunto de 

actividades para as comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência! 

HIDROGINÁSTICA PARA TODOS! 

No dia 16 de Dezembro , os utentes da 

APPACDM de Mirandela, tiveram uma sessão de 

Hidroginástica muito especial, em conjunto com 

os Idosos do Cachão, São Pedro Velho, Passos e 

Torre D. Chama. Foram momentos de muita 

alegria e pura diversão. Aproveitamos assim para 

agradecer todo o empenho e dedicação do 

Professor César Santos. 

XII FEIRA DA COUVE PENCA - CARVALHAIS  

A APPACDM de Mirandela participou na XIII Feira 

da Couve Penca, que decorreu no dia 18 de 

Dezembro, em Carvalhais. O evento foi 

organizado pela Junta de Freguesia de Carvalhais, 

O objectivo do evento foi divulgar a famosa 

couve – e outros produtos- que têm um lugar de 

destaque na mesa de muitos mirandelenses e 

transmontanos. Paralelamente decorreu o 

Concurso da Couve Penca, onde a APPACDM 

arrecadou o 3º lugar no concurso da melhor 

couve! 

JOGO SOLIDÁRIO 

A APPACDM de Mirandela, o F.C de Mirandela, o 

Grupo Desportivo do Cachão e os Pneus Irmãos 

Rocha, organizaram no dia 29 de Dezembro de 

2016, um Jogo de Futsal Solidário entre as 

equipas do F. C. Mirandela (futsal feminino) e o 

G.D. Cachão (juvenis masculinos).  



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ARTIGO DE OPINIÃO – JOANA FERNANDES - 09 

Joana Fernandes, Directora Técnica CAO 

Bem-Vindo ao Mundo 

Maravilhoso dos CAO´s! 
 

Quando habitualmente me perguntam: “O que é um 

CAO?” Costumo responder com um sorriso maroto: 

“junte-lhe um S e tem a sua melhor definição – CAOS 

”. Pese embora que este é um CAOS organizado e 

funcional, considero CAOS no sentido imprevisível das 

situações: nenhum dia é igual a outro, surgem 

constantemente acontecimentos inesperados, 

“tragédias”, comédias e emoções ao minuto, nas 

quais é necessário confortar, mediar, relativizar e 

abraçar. 

Neste Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), 

técnicos e funcionários da equipa de suporte são 

vistos pelos utentes como mães e pais, apesar de 

alguns serem ainda mais velhos.  

E esta não é tarefa fácil. 

Num CAO só trabalha quem tem gosto e garra na 

missão. É preciso reunir um perfil específico ao nível  

 

da relação humana, no saber dar e receber de forma 

inigualável. Felicito e agradeço todos os 

colaboradores que detém estes requisitos, a par da 

dedicação à causa, profissionalismo e empenho nos 

afetos que depositam. 

Dedico também uma enorme palavra de apreço às 

famílias que detêm em nós a confiança de Cuidar dos 

seus, permitindo assim a partilha da convivência, 

conhecimento e crescimento de todos. 

A par de todo este envolvimento entre utentes, 

famílias, colaboradores, sócios, voluntários e amigos, 

existe uma equipa jovem, dinâmica, exclusivamente 

de cariz voluntário, que orienta e direciona a 

instituição para uma perspectiva de futuro, inovação 

e sustentabilidade – a Direção da APPACDM de 

Mirandela. Bem hajam! 

E porque não estamos fechados em nós próprios, mas 

sim de portas abertas aproveito para convidar 

parceiros atuais e potenciais, amigos e comunidade 

em geral para nos visitarem, e in loco conhecer o que 

fazemos, capacitamos e desenvolvemos! Surpreenda-

se e deixe-se surpreender!  

 

 



            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ARTIGO DE OPINIÃO  - SOFIA MORAIS – 10  

Sofia Morais, Professora de Educação Física 

Um, dois, três…cinco 
 

Os olhares mais atentos constatam mais 

frequentemente a prática de actividades desportivas 

por pessoas com deficiência. A demanda da melhoria 

da qualidade de vida nos últimos anos fez com que 

uma grande quantidade de pessoas com deficiência (e 

não só) buscassem esta prática, visando estimular as 

suas potencialidades e possibilidades, em prol de seu 

bem-estar físico e psicológico. 

O desporto adaptado surgiu como um importante 

modo de reabilitação física, psicológica e social das 

pessoas com deficiência. 

Consiste em adaptações e modificações de regras, 

materiais e locais, possibilitando a participação das 

mesmas nas diversas modalidades desportivas. Ao 

longo destes largos anos a trabalhar na área 

desportiva com pessoas com deficiência intelectual 

sinto que o desafio é manter a coerência, física e 

mental sem perder sorrisos pelo caminho, porque “se 

tu estás triste, eu estou triste”- sirvo de espelho e não 

os posso defraudar. Se é agradável aos olhos de quem 

vê? Não sei, mas é agradável para quem faz e sente. 

A diferença entre o impossível e o possível  
reside na determinação de um homem. 

Tommy Lasorda 

 

O meu sentido de dever impele-me, não a fazer o que 

a teoria “manda”, mas a adaptar e readaptar, numa 

pesquisa incessante. Estas são as palavras-chave. 

Inicialmente demonstram muita resistência porque 

saem da sua rotina, porém depois estes hábitos 

entranham-se e a vontade de repetir e de fazer mais e 

mais, persiste.  

A atividade física que oriento neste momento seja ela 

educação física, natação, hidroterapia, dança, 

caminhada, ou HIIT (High Intensity Interval Training), 

não é para eles um obstáculo a ultrapassar. Promovo 

estas atividades como no sentido de criar a vontade 

de fazer melhor para a próxima e conseguirem atingir 

os SEUS objetivos. Os seus movimentos corporais 

fornecem-me informações preciosas da sua angústia, 

frustração, as suas tensões…Sempre que assim é, 

contra-ataco com um plano de aula ou de treino 

diferente e no final…ai no final…consegue-se obter o 

sorriso que eu tanto espero.  

Posso então fazer um balanço de carreira profissional: 

já lá vão quase 13 anos potenciando o positivo e 

tentando eliminar o negativo, quer no praticante, 

quer em quem se cruza connosco e fica de olhos 

esbugalhados sem entender muito bem o porquê de 

eu fazer e dizer assim. 

Às vezes surpreendo-me com a facilidade que se 

entranha em nós a sua capa de defesa. E o coração 

torna-se pequenino quando não os conseguimos 

defender do olhar, o tal olhar…afinal ninguém gosta 

do que não conhece. Carrego um escudo invisível no 

peito, tento que o meu trabalho seja visível para que 

quem não aceita, possa um dia vir a aceitar, demore 

1,2,3 ou cinco anos. 

Continuo e mantenho a intensidade dos esforços 

porque no fim de contas as coisas estão diferentes 

para melhor desde que comecei a trabalhar com 

quem quis sempre. A força que me assiste é ir para 

casa com o sentido do dever cumprido, criando 

método e rotinas, fabricando sorrisos e promovendo 

autonomias, lutando para que na semana seguinte 

queiram continuar, como eu continuo. Um, dois, 

três…cinco. Tudo que é, afinal, é mesmo, basta 

querer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO FAMÍLIA - 11 

O meu irmão António Bom nasceu em Angola. 

Naquela altura nasceu em casa sem apoio, porque 

não havia médicos. Já nasceu com deficiência, porque 

em princípio foi um problema de parto. A assistência 

não existia. 

Mais tarde viemos para Portugal e ficamos a morar na 

aldeia. O meu irmão sempre foi uma pessoa 

autónoma ao nível da locomoção. Teve sempre um 

contacto muito próximo com a comunidade. Gostava 

muito de andar na rua. Numa determinada altura, 

refugiou-se em casa e deixou de caminhar. Em casa, 

só gatinhava e gostava de fazer tudo no chão. O meu 

irmão perdeu todas as capacidades de autonomia, 

deixando de comer à mesa e passou a alimentar-se 

sentado no chão.  

Vivia com os meus pais que já não lhe 

proporcionavam as condições necessárias que ele 

deveria ter, como por exemplo, a toma correcta dos 

banhos e a alimentação. Os meus pais também já 

tinham uma certa idade avançada. A casa tinha umas 

condições médias. Mais tarde, resolvi assumir a 

responsabilidade de dar-lhe banho, mas permaneceu 

sempre aos cuidados dos meus pais.  

Quando o meu pai faleceu e a minha já não tinha 

condições para tomar conta do meu irmão 

resolvemos entrar em contacto com a APPACDM de 

Mirandela. Foi aí que a intervenção da Instituição 

melhorou muito positivamente a qualidade de vida 

do meu irmão António Bom. 

 

Em relação às condições de limpeza, higiene, 

alimentação e bem-estar pessoal e social foi uma 

melhoria significativa. O facto de sentar-se à mesa 

para comer, voltar a andar, estar num ambiente 

acolhedor, convivendo com os outros utentes e 

colaboradores sempre de forma saudável.  

A mim e toda a minha família, resta-nos dizer que 

estamos satisfeitos com a intervenção da Instituição. 

O meu irmão sente-se muito feliz e nós estamos 

agradecidos por tudo o que tem sido feito.   

 

Armando José Vaz Bom, 57 anos, Técnico de Telecomunicaçoes  (Irmão do Cliente António Bom, institucionalizado no 

Lar Residencial da APPACDM de Mirandela desde 04 Janeiro de 2014) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO CULINÁRIA - 12 

AGENDA 2017- 12 

CHEF GINA 

Arroz de Pato à la APPACDM  

Ingredientes: 

 1 pato (+ou- 1.300 kg) 

 2 chouriços 

 250 gr Bacon  

 1 alho francês 

 3 alhos 

 2 cebolas 

 2 cenouras 

 Salsa q.b. 

 Louro q.b. 

 Arroz azeite q.b. 

 Queijo ralado q.b. 

 Sal q.b. 
 

 Coloque numa panela o pato com o chouriço, o bacon, o alho francês, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 

cenoura, salsa, louro e tempere com um pouco de sal. Deixe cozer e quando estiver cozido retire o 

pato, limpe as peles e ossos e desfie. Coloque numa panela com azeite, uma cebola e um alho muito 

bem picados e deixe alourar um pouco. Acrescente o pato desfiado. De seguida coloque o arroz e deixe 

alourar, adicione o caldo da cozedura do pato (que fora previamente coado), deixe cozer o arroz e 

retifique o tempero. Transfira para um tabuleiro de ir ao forno, cubra com queijo e rodelas de chouriço 

e leve ao forno até o queijo derreter. Bom apetite! 

Tire do forno e acompanhe com uma salada. 

 

BOM APETITE!  

 

17 e 18 de Fevereiro | RECOLHA DE MEDICAMENTOS  

24 de Fevereiro |Matiné de Carnaval 

18 de Março |Festival de Sopas  

27 de Abril |Campeonato ParaHóquei 

 

 

CONTAMOS CONSIGO! 

JUNTOS POR UMA CAUSA! 


