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EDITORIAL
Conforme o previsto no artigo 51º, ponto 1, alínea c) dos Estatutos da APPACDM de Vila Real –
Sabrosa, a Direção apresentou o seu Balanço e Relatório de Contas referente a 2018 em Assembleia

Geral de associados no dia 25 de março de 2019.

Atenta às alterações que se têm vindo a verificar na área da deficiência em Portugal, nomeadamente
a nível da Prestação Social para a Inclusão, Maior Acompanhado, Modelo de Apoio à Vida
Independente e Escola Inclusiva - a Direção tem procurado alinhar em todas as respostas e serviços,
a promoção da autodeterminação, a participação, a defesa dos direitos e a inclusão social.

Importa salientar que, durante o ano a que se reporta o presente relatório, a Instituição foi alvo de
uma Inspeção do ISS que despoletou várias Ações de Acompanhamento do Centro Distrital de Vila
Real, Inspeções da ANPC e da Autoridade de Saúde Pública do ACES Douro.

Tendo em conta todas as vicissitudes, a Instituição continua a dedicar-se diariamente à promoção de
uma prestação de serviços de apoio de qualidade.

A sustentabilidade financeira da Instituição foi uma preocupação constante e, embora se tenha

tentado inverter a situação reduzindo alguns custos de funcionamento, os encargos com pessoal
continuaram a absorver a maior parcela dos gastos.

A Direção agradece a todos os colaboradores a dedicação com que desempenharam as suas funções
ao longo do ano de 2018. Não tendo sido um ano fácil, o esforço de todos foi o motor para
consolidar algumas metas e restabelecer a confiança dos parceiros e das famílias.

Façam o favor de ser felizes!

A Presidente da Direção
Maria Helena Lapa
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Visita da Tuna da Academia
Sénior de Sabrosa | Reis

O cantar das janeiras - Dia de
Reis

No dia 4 de janeiro, a Tuna da Academia Sénior de

No dia 7 de janeiro, o CAO saiu à rua para cantar

Sabrosa fez-nos uma encantadora surpresa, cantando

as janeiras, de forma a comemorar o Dia de Reis.

as tradicionais janeiras a todos os colaboradores e

Na vila de Sabrosa, os nossos jovens passaram

utentes. Estamos muito gratos pela vossa visita!

pelo Centro de Dia, Centro de Saúde, Câmara

Os nossos jovens adoraram!

Municipal, Junta de Freguesia, gabinete RSI e
Café Solar I, onde foram recebidos com muita
alegria e alguns presentes.
Agradecemos a atenção e o carinho de todos!

Participação na I Feira de
Saúde e Bem-Estar

Espaço Miguel Torga |
Charlie Chaplin

No dia 4 de janeiro, um grupo de utentes do CAO

Os utentes visionaram o filme Charlie Chaplin -

deslocou-se ao Agrupamento de Escolas Miguel

Tempos Modernos, no Espaço Miguel Torga. O

Torga de Sabrosa, a fim de participar numa aula de

nosso sincero agradecimento ao diretor do

zumba, inserida nas atividades da I Feira de Saúde e

Espaço Miguel Torga, Dr. João Luís Sequeira,

Bem-Estar. Agradecemos ao agrupamento o convite!

que possibilitou a realização de duas sessões do

Foi uma manhã muito bem passada!

filme de forma a que mais o pudessem assistir.
Foi um filme muito divertido e todos adoraram!
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Ouro, Incenso e Mirra
No dia 11 de janeiro, os utentes das diversas respostas sociais da APPACDM apresentaram uma peça de teatro
e músicas alusivas ao Dia de Reis.
No final das apresentações houve um lanche convívio, tendo o dia terminado com um Peddy-Paper Agasalhos dos Reis Magos, realizado no exterior da instituição.

Dia Mundial do Riso
Para comemorar o Dia Mundial do

Riso, realizámos, pela primeira vez,
uma oficina do riso, com momentos de
descontração

corporal,

gargalhadas,

caretas e danças disparatadas, tudo com
o objetivo de fazer rir!
Durante a tarde, rimos com o registo
fotográfico

e assistimos a filmes de

comédia!

Foi um dia de muitos sorrisos!

Mimos
Todas

as

quartas-feiras

os

utentes

de

CAO

“arregaçam” as mangas e confecionam deliciosas
iguarias doces e salgadas, que deliciam os utentes e os
colaboradores da instituição.
Esta atividade, não é só de cariz pedagógico mas
essencialmente terapêutico na medida que promove o
desenvolvimento e integração sensorial.
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Força Porto Allez!
No dia 30 de janeiro, seis jovens da APPACDM de Sabrosa, seguiram rumo à cidade invicta para assistirem ao
jogo, no estádio do Dragão, entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses. Durante a viagem, aqueceram a
voz com os cânticos de apoio ao clube do seu coração! Contagiados pelos golos e a cantar “Porto! Porto!
Porto! Porto!”, acompanharam com saltos, assobios, gritos e aplausos, todo o público presente no estádio. O
apito final chegou com 3-0 no marcador, todos se levantaram para aplaudir a equipa e assistir à habitual roda
dos jogadores com a equipa técnica em agradecimento ao público e em demonstração de união.

Dia Escolar da Não Violência e da Paz
No dia 30 de janeiro, e de forma a
celebrar o Dia Escolar da Não
Violência

e

da

Paz,

os

utentes

apresentaram diversos trabalhos sobre
o tema, realizados ao longo da semana.

No período da tarde, assistiram a um
vídeo intitulado “As mãos não são para
bater” e refletiram sobre a importância
de não se adotarem comportamentos
violentos.

Tomada de posse dos autorrepresentantes da APPACDM de
Sabrosa
No dia 8 de fevereiro, teve lugar a tomada de posse dos
autorrepresentantes da APPACDM de Sabrosa. Os utentes de cada
resposta elegeram os jovens que os vão representar. Na primeira
reunião com a presidente da direção foram discutidos os objetivos da
autorrepresentação. Seguidamente, foi lida e explicada a carta de
direitos e deveres dos utentes. Após alguma discussão e pedidos de
esclarecimento, a reunião terminou com aclamação de todos!
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Visita ao Hotel Miracorgo
As formandas do curso empregadas de andares,
do

Centro

de

Formação

Profissional,

deslocaram-se ao Hotel Miracorgo de Vila Real
para uma visita de estudo. Foram recebidas
gentilmente pelo gerente do Hotel, Sr. Vítor
Castro e pela governanta D. Fátima que,
prontamente se disponibilizaram a apresentar a
dinâmica do hotel. Visitaram os serviços de
lavandaria, de quartos, a receção e o restaurante.
Agradecemos a atenção e amabilidade que nos
foi dirigida por parte de toda a equipa do hotel!

Mês dos Afetos
No dia 14 de fevereiro, foi dia de comemorarmos os
afetos e os bons sentimentos que nos ligam! Assim, foi
realizado um almoço convívio com todas as respostas
sociais onde estiveram presentes os jovens da missão
país. Durante a tarde não faltou o baile (com
coreografias divertidas) que a todos animou! Como
para nós os afetos são muito importantes, começamos
logo no início da semana a trabalhar este tema. Os
afetos são, com certeza, fundamentais na vida dos

nossos jovens!

EEE
Recortes de uma semana na Escola de Ensino
Especial...
#eeeappacdmvilarealsabrosa
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Cantos e Recantos da Bila
Os Cantos e Recantos da Bila deixaram a bila e foram

até ao monte! Os utentes fizeram uma caminhada pela
natureza e, pelo caminho, ainda houve tempo para fazer
uma nova atividade - geocaching! Foi uma manhã
divertida e diferente para os utentes do CAO!

Visita de estudo à Agência de Ecologia Urbana de Vila Real exposição - Insetos em ordem
O curso de jardinagem do Centro de Formação Profissional da APPACDM de Vila Real – Sabrosa realizou
uma visita de estudo à Agência de Ecologia Urbana de Vila Real. Nesta deslocação, foi possível visitar a
exposição intitulada insetos em ordem. O principal objetivo foi conhecer as diferentes ordens a que os insetos
pertencem. Foi proporcionado, aos visitantes, a escolha de um inseto que, depois de percorrer e selecionar um
conjunto de informação, identificavam a ordem a que pertence. A exposição permitiu, ao grupo participante, a
aquisição de conhecimentos de forma lúdica e interativa sobre insetos.
Nesta manhã e no mesmo edifício, também foi apresentado o funcionamento de um moinho.
Agradecemos à equipa da Agência de Ecologia a disponibilidade e atenção!

EEE
Recortes de uma semana na
Escola de Ensino Especial....
#eeeappacdmvilarealsabrosa
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Crossfit
No dia 22 de fevereiro, um grupo de atletas da APPACDM foram ao
CrossFit Vila Real. Orientados pelo Coach Rui Rebelo, aprenderam
alguns dos movimentos funcionais que estão na base do CrossFit e
fizeram um treino completo e bastante divertido. Agradecemos ao
CrossFit Vila Real a oportunidade e a forma tão simpática como nos
recebeu! Ficámos fãs desta modalidade e deste espaço!

Prometemos voltar!

Internet mais Segura

EEE

No âmbito das celebrações do Dia da Internet mais

Recortes de uma semana na Escola de Ensino
Especial...

Segura e, por forma a discutir o tema central deste
ano,

“Online

pelos

Direitos

Humanos”,

a

#eeeappacdmvilarealsabrosa

APPACDM de Sabrosa, promoveu uma ação de
sensibilização assente na temática de uma Internet
Mais Segura, consciencializando os utentes para os
perigos e benefícios das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC), nomeadamente no acesso ao
conhecimento, na colaboração entre pessoas e
organizações e na inclusão social.
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Campeonato Nacional de Futsal
No dia 25 de fevereiro, a APPACDM de SABROSA organizou a 2ª Jornada

do Campeonato Nacional de Futsal Adaptado. Em formato de competição
triangular, contou com a presença do Nuclisol J. Piaget, da APPACDM de
Valpaços e a equipa da casa. De salientar o empenho de todos os atletas que
tentaram vencer dignamente os respetivos encontros, manifestando, sempre,
um espírito de camaradagem, entreajuda e, principalmente, fair play. Saiu
vencedora a equipa da casa que venceu, facilmente as suas congéneres, por
margem folgada, fruto do trabalho e empenho dos seus atletas, estando, por
isso, de parabéns!
Na próxima jornada as dificuldades vão, seguramente, aumentar e nós
estaremos cá para as superar!

Equipa de Boccia
A equipa de Boccia da APPACDM de Sabrosa tem vindo a
participar em vários torneios inseridos no campeonato
interinstitucional. Os bons resultados alcançados pela equipa
foram notórios, no torneio realizado em Mortágua arrecadaram
um 4.º lugar, já em Santa Comba Dão o resultado foi brilhante,
obtiveram o 1.º lugar.
A APPACDM de Sabrosa teve também a oportunidade de
organizar um torneio, que contou com a presença de 12 equipas
e mais de 80 atletas de diferentes zonas do país. Foi um torneio

interessante e disputado até ao último parcial, onde a equipa da
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca se sagrou campeã. Após
um ótimo almoço realizado nas instalações da sede, houve ainda
tempo para visitar o espaço interativo de Fernão de Magalhães.
Os agradecimentos são muitos, à Câmara Municipal de Sabrosa
e ao Agrupamento de Escolas Miguel Torga pela disponibilidade
demonstrada e pela cedência dos espaços, e ainda à Adega
Cooperativa de Sabrosa, à Padaria Fernandes, ao Recheio de
Mirandela, à VPClean, às Frutas Normando e ao Talho do
Mercado de Sabrosa, que em muito nos facilitaram a
organização deste evento.
A todos os nossos atletas, muitos Parabéns!
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Dia Internacional da Mulher
A APPACDM Sabrosa pretendeu comemorar o Dia
Internacional da Mulher tendo, com esse fim, organizado
uma tertúlia, que contou com a presença da Isabel Carvalho
(antiga formanda do CFP), da Engª. Celeste Marques
(Enóloga da Adega de Sabrosa) e da Dr.ª Helena Lapa
(Presidente da APPACDM Sabrosa). As oradoras fizeram

uma partilha pessoal e sincera, sensibilizando todos os que
se encontravam presentes.
Pela instituição foram ainda distribuídas flores naturais a
todas as mulheres!
Feliz Dia Internacional da Mulher!

Visita de estudo a obras de Construção Civil
Os formandos do curso de construção civil do Centro de Formação Profissional da APPACDM de Sabrosa
realizaram uma visita de estudo a obras de construção civil em Vila Real. Nesta deslocação foi possível visitar
várias obras em diferentes fases de construção, nomeadamente: fase inicial de preparação do terreno para se
iniciar a construção; fase intermédia, onde o edifício já tinha toda a estrutura, esqueleto; fase final, onde o
edifício já estava em fase de acabamentos. Os principais objetivos da visita consistiram em dar a conhecer, aos
formandos, todas as etapas da construção de um edifício e de que maneira são construídos os grandes
edifícios. Nesta visita, os formandos foram acompanhados pelo arquiteto Pedro Falcão que explicou todas as
etapas de construção, bem como o trabalho que estava a decorrer em cada edifício. Agradecemos ao arquiteto
Pedro Falcão, bem como à empresa de construção Djalme & Carvalho, Lda, toda a disponibilidade!
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Bem-vinda Primavera
A chegada da primavera foi celebrada na APPACDM Sabrosa. A manhã foi passada na companhia de flores e
plantas! Os utentes prepararam vasos reciclados com suculentas, fizeram um jardim vertical e formaram
lindos arranjos de flores. O sol que se fez sentir convidou a aproveitar o espaço exterior e nada melhor do que
dançar ao ar livre! O dia terminou com um lanche de convívio.

Visita ao McDonald's
A convite do Nosso Shopping de Vila Real, em parceria com o McDonald's,
alguns dos nossos utentes visitaram a cozinha desta cadeia de restaurantes de
fast food de hambúrgueres.
Fomos gentilmente recebidos pela gerente do McDonald's do Nosso Shopping,
a D. Marília, que se prontificou a apresentar-nos toda a dinâmica da cozinha
deste tipo de restaurantes. Os nossos utentes ficaram a perceber como se
preparam os hambúrgueres, bem como, todos os cuidados de higiene que o
McDonald's cumpre com muito rigor.
No final da visita, foram presenteados com um delicioso hambúrguer, que
saborearam com muita satisfação.
Um muito obrigado ao McDonald's do Nosso Shopping e ao Nosso Shopping
por esta oportunidade.

Dia do Teatro e das Marionetas
No dia 28 de março, comemorou-se o dia do Teatro e das Marionetas. De manhã recebemos o Fábio, da
Companhia Urze Teatro, que nos mostrou as suas marionetas. Os utentes puderam vê-las em representação e

experimentá-las. Em seguida, foram organizados grupos que criaram as suas próprias marionetas, utilizando
materiais reciclados. Da parte da tarde, os Remédios da Alma declamaram os seus novos poemas. O dia
terminou com a apresentação de uma peça de teatro sobre prevenção de maus tratos, por parte do grupo
Fantoches e Fantochadas.
Foi um dia em cheio!
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Torneio de Polybat - Jogos
Santa Casa

Campeonato Nacional de
Futsal – Valpaços 8ª jornada

A APPACDM de Sabrosa, representada por três

A equipa de futsal adaptado da APPACDM de

utentes da instituição, deslocou-se, no dia 29 de

Sabrosa deslocou-se a Valpaços para disputar a 8ª

março, a Bragança, para participar no Torneio de

Jornada do Campeonato Nacional de Futsal

Polybat - Jogos Santa Casa, organizado pela

Adaptado com as suas congéneres, a equipa da

FPDD (Federação Portuguesa de Desporto para

APPACDM

pessoas com Deficiência). Após um excelente dia

Bragança/Mirandela. No formato de competição

de

várias

triangular, saiu, novamente, vencedora a nossa

instituições presentes, a APPACDM de Sabrosa

equipa com duas vitórias nos dois jogos realizados

conseguiu arrecadar o 1° lugar da divisão 4 do

(12-1 e 3-1). De salientar, uma vez mais, o empenho

torneio.

de todos os atletas e técnicos, bem como o espírito

Aos utentes participantes, muitos parabéns por

de camaradagem e principalmente do fair play

todo o empenho, dedicação, e camaradagem

demonstrado

demonstrada ao longo de toda a competição!

agradecimento especial à Diretora da APPACDM de

convívio

e

competição

com

as

de

por

Valpaços

todos.

e

a

Deixámos

de

um

Valpaços, pela forma simpática como nos recebeu e
parabenizamos as equipas adversárias que jogaram
muito bem! Parabéns a todos!

Carnavalescos à Solta!
O Carnaval chegou à instituição, e cada um dos utentes teve a oportunidade de escolher o disfarce que mais
gostava e, entre pinturas e adereços, começou a sentir-se a euforia no ar.
O almoço foi muito animado e cheio de personagens à mesa! Durante a tarde houve o desfile na passadeira
vermelha e, por deliberação do júri foram escolhidos os três vencedores a quem foram atribuídos prémios e
oferecidos pela Direção.
Viva o Carnaval!

NOTICIANDO |12

Núcleo Museológico do Pão e
do Vinho de Favaios
No dia 25 de março, os utentes da Residência
Autónoma e Lar Residencial de Alijó visitaram o
Núcleo Museológico do Pão e do Vinho de Favaios.
Nesta visita, os nossos utentes aprenderam de que
forma o pão de Favaios é confecionado e
experimentaram

diferentes

moscatel.

o

Fica

aromas

agradecimento

de
ao

vinho
Núcleo

Museológico do Pão e do Vinho de Favaios e às

Semana da leitura
Em virtude do projeto Remédios da Alma, em
parceria com o Câmara Municipal de Alijó biblioteca municipal, os utentes da Residência
Autónoma e Lar Residencial de Alijó, participaram
na semana da leitura do 1.º Ciclo do Agrupamento
de Escolas de Alijó, apresentando alguns poemas
que ensaiaram nos encontros semanais, juntamente
com a equipa responsável, Rui Almeida, Cristina
Moreira e Otília Magalhães.

assistentes que nos acompanharam, Ana Almeida e
Isabel Gomes.

Fireman Challenge OCR Adaptado
No dia 7 de abril, a APPACDM de Sabrosa participou na prova de OCR adaptado do Fireman Challenge.
Os nossos bravos tiveram de fazer um percurso de 10 km e ultrapassar 20 obstáculos. Até ao fim, mostraram a

sua garra e capacidade de superação. Terminaram a prova num merecido 2º lugar. Parabéns a todos!
Um agradecimento especial à organização deste evento pela forma simpática como, desde o início, nos
acolheu! Venha o próximo!

NOTICIANDO |13

Douro Creative Camp

ECO UTAD

Os jovens da Residência Autónoma de Alijó foram a

Os jovens da Residência Autónoma

Vila Real visitar o Douro Creative Camp, no

de Alijó e alguns dos jovens do Lar

Mercado Municipal de Vila Real, onde puderam ver

Residencial de Alijó, participaram

vários projetos criativos interessantes. Houve ainda

na ECO UTAD. Durante a manhã,

tempo para visitar o Museu da Vila Velha e para

ajudaram a plantar 6000 árvores no

assistir a um filme sobre a criação do Barro Preto de

Parque Natural do Alvão. Após um

Bisalhães.

ótimo

almoço

merendas,

no

parque

participaram

de
em

diversas atividades na UTAD e
foram

sensibilizados

para

a

preservação da natureza.

Dia dos Centros Históricos

À descoberta de Portugal

Os utentes da APPACDM de Sabrosa, de forma a

Os utentes do CAO foram descobrir mais um

assinalar o dia do centros históricos, andaram à

cantinho de Portugal. Desta vez foram a Lamego e

descoberta pela vila de Sabrosa. Assim, formaram-

à Régua. Desde igrejas, jardins, ao rio Douro e às

se três grupos e distribuíram-se mapas com

famosas escadarias da Nossa Sra. Dos Remédios,

percursos e fotografias dos edifícios e dos espaços

tudo foi apreciado e vivido com muito interesse e

que os utentes tinham de reconhecer e identificar.

satisfação pelos utentes!

Os aventureiros divertiram-se imenso!
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Semana da Atividade Física e da
Alimentação Saudável

LA- Afetos e muita
animação

A semana da atividade física e da alimentação saudável

Com a chegada do tempo quente, a boa

foi preenchida por muitas atividades, entre elas, peddy

disposição aumenta e a vontade de fazer mais

paper e equitação, que contaram com a participação das

surge. As festa temáticas, caracterizam-se

crianças do ATL das férias da Páscoa do Centro Escolar

sempre pela diversão e a comemoração do

Fernão de Magalhães, workshop sobre a importância do

Carnaval ocupou um lugar de destaque, sendo

exercício físico, jogos de grupo e formação sobre

o tema deste ano o desporto.

alimentação saudável. Por fim, foi organizado um

Os

concurso onde os utentes tinham de fazer escolhas

esquecidos e como forma de lembrar e

acertadas para um pequeno-almoço saudável. Foi uma

agradecer

semana em cheio!

progenitor/cuidador, os jovens elaboram um

laços

familiares

a

nunca

entrega

devem

de

ser

cada

porta-chaves e flores como forma de apreço
pelos seus progenitores/cuidadores.
O mês de abril foi sinónimo de Páscoa, e os

jovens elaboraram os tradicionais coelhos
recheados de amêndoas.

Art In Vitro - UTAD
Um grupo de jovens do CAO, viveu uma experiência na
UTAD, no âmbito do projeto ArtinVitro. Bruno
Loureiro, responsável pelo mesmo, explicou como a
biotecnologia e a arte se combinam para criar plantas
ornamentais, sendo colocadas em frascos, com a raiz

Comemorou-se ainda o aniversário de um dos
jovens, deixando um grande sorriso estampado
no seu rosto. Foi muito gratificante ver a
entrega dos nossos jovens, traduzida em
alegria demonstrada por todos.

enterrada num gel que possui os nutrientes necessários à
sobrevivência. Acrescentou que através do vidro é
possível

acompanhar

a

evolução

da

planta

e,

posteriormente, mudá-la para um vaso. Nesta visita, foi
possível

ver

uma

diversidade

de

plantas,

nomeadamente, videiras, plantas carnívoras, roseiras,

plantas da fortuna, manjericos, planta do café, todas
dentro de pequenos recipientes de vidro.
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Krav Maga
No dia 18 de abril, os colaboradores da APPACDM de Sabrosa participaram numa formação de Krav Maga,
lecionada pelo mestre Pedro Miranda, do Clube Krav Maga Vila Real (CKMVR). A formação, de cariz
teórico-prático, incidiu na importância da prevenção, nomeadamente, na abordagem de medidas preventivas
na atuação junto dos utentes. Constituiu um espaço para a partilha de experiências e dúvidas, com vista à
melhoria da qualidade do serviço prestado pela instituição. Um agradecimento especial ao instrutor Pedro
Miranda, pela disponibilidade e prontidão com que preparou e dinamizou a formação para a nossa equipa!

Comemorações 25 de abril
No âmbito das Comemorações do 25 de abril de 1974, a Assembleia Municipal de Vila Real, realizou uma
Sessão Solene Comemorativa do 45º aniversário do 25 de abril com o mote da Inclusão.
A convite do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a APPACDM esteve presente na sessão solene
com representantes dos utentes da instituição, bem como, realizou trabalhos alusivos ao tema do 25 de abril
para a exposição que todos os presentes tiveram oportunidade de ver.

Foi um momento interessante de valorização e reflexão sobre a Inclusão e a liberdade.
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Jornalistas: Paulo, Isolina, Rui, Eduardo, Américo e Tânia

Entrevista

Apoio técnico: Marco Carvalho e Eduarda Ribeiro
Entrevistado: Presidente da Direção da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Alijó, Humberto Barbosa

Boa tarde, como se chama?
Boa tarde. Chamo-me Humberto João Barbosa dos Santos.
Há quantos anos é presidente da direção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alijó?
Há 22 anos.
O que é uma associação humanitária de bombeiros? E qual a sua função?
Uma associação humanitária de bombeiros está ao serviço da sua comunidade, 24 horas por dia, na
saúde, através do socorro e transporte de doentes e na proteção civil, no combate a incêndios florestais e
urbanos. O seu lema é vida por vida.
Em que ano foi fundada a associação?
Em 1932. Tem 87 anos.
Quantos bombeiros estão ao serviço da associação?
Atualmente, 66 voluntários.
Quais os objetivos traçados pela direção para esta associação?
Os principais objetivos foram criar novas e boas condições para os bombeiros.
No seu ponto de vista, qual o principal problema inerente a este tipo de associação?
A associação sobrevive de voluntários, pelo que a desertificação é o principal problema.
Quais os projetos que gostaria de ver concretizados?
Gostaria que fossem adquiridas novas ambulâncias, pelo menos duas.
Qual é o santo padroeiro dos bombeiros?
É o São Marçal.
Porque há sempre uma viatura de bombeiros nas festas?
Porque, por lei, só podem ser lançados foguetes com a presença de um carro de bombeiros com 4 ou 5
elementos.

Qual é o significado da sirene do quartel de bombeiros?
1º toque: para chamar os bombeiros;
2º toque: incêndio em Alijó;
3ºtoque: incêndio fora de Alijó;
4º toque: acidente rodoviário (quando é acidente sai uma ambulância e uma viatura de
desencarceramento)
Sr. Presidente agradecemos a disponibilidade e a simpatia com que nos recebeu! Gostámos muito!
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Comissão de Maus-tratos
Prevenção e Tratamento de Situações de Maus-tratos a
Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiência
A Comissão de Maus-tratos surgiu da necessidade, reconhecida pela instituição, em ter uma equipa
responsável pela prevenção e tratamento de situações de maus-tratos entre utentes, utentes-familiares e
utentes-colaboradores, de maneira a cumprir com os objetivos institucionais.
Esta Comissão tem tido uma atuação influente na prevenção, na medida em que se torna necessário formar,
sensibilizar e dotar os profissionais de competências essenciais para assegurarem e saberem atuar em prol do
bem-estar dos nossos utentes. De maneira a garantir a exequibilidade (da nossa missão), a Comissão facultou
formações a todos os colaboradores e utentes com os seguintes assuntos: (1) criação do Manual de Prevenção
e Tratamento de Situações de Maus-tratos a Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiência; (2)
existência da Comissão (Permanente - constituída por elementos de cada resposta e responsável pela
realização das entrevistas, pela discussão de casos, pelo desenvolvimento do plano de intervenção individual
e sua monitorização) e das Comissões Temporárias (responsáveis pelo preenchimento da Ficha de Avaliação
e Diagnóstico de cada utente); (3) como preencher a Ficha de Avaliação e Diagnóstico – saber identificar
fatores de risco e de proteção; (4) dar a conhecer a Ficha de Ocorrência; (5) como elaborar um Plano de
Intervenção Individual (fortificar as redes de parceria entre instituição-utente-família-comunidade) e por
último, (6) quais os procedimentos a adotar numa situação de violência, salvaguardando os direitos definidos

na Convenção sobre os direitos das Pessoas com deficiência (adotada em Nova Iorque em 30 de março de
2007, aprovada pela resolução da Assembleia da República, nº 56/2009 de 30 de junho e ratificada pelo
Decreto do Presidente da República nº 71/2009, de 30 de julho) e na Carta dos Direitos e Deveres do
Utente). Ainda no sentido de uniformizar a atuação dos colaboradores da instituição, foi dinamizada uma
formação de Krav Maga por um instrutor convidado (Pedro Miranda), que abordou medidas preventivas na
atuação com os utentes.
A APPACDM de Sabrosa tem investido e apoiado na criação de projetos que contribuam para uma melhoria
da qualidade do serviço prestado pela instituição, sendo a Comissão de Maus-tratos uma dessas medidas.
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CFP - Inscrições abertas

Agradecimentos
À comunidade e a todas as entidades e instituições que apoiam a APPACDM Sabrosa na sua missão.
Câmara Municipal de Sabrosa e Câmara Municipal de Alijó; Agrupamento de Escolas de Sabrosa;
Agrupamento de Escolas de Alijó; Biblioteca Municipal de Alijó e Rui Almeida, Cristina Moreira e
Otília Magalhães; UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Associação Terras Dom
Pedro; REN; Núcleo Museológico do Pão e do Vinho de Favaios e Ana Almeida e Isabel Gomes;
Equipa Reeducar+; Projeto ArtinVitro e Bruno Loureiro; Presidente da Direção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alijó, Humberto Barbosa; Agência de Ecologia Urbana de
Vila Real; Companhia URZE Teatro; APPACDM de Valpaços; APPACDM de Bragança/ Mirandela;
APPACDM de Viseu; Santa Casa Misericórdia de Mortágua; Santa Casa da Misericórdia de Tarouca;
Nuclisol Jean Piaget; FPDD – Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com Deficiência;
Futebol Clube do Porto; Tuna da Academia Sénior de Sabrosa; Espaço Miguel Torga e Dr. João Luís
Sequeira; Clube Krav Maga Vila Real e mestre Pedro Miranda; Engenheira Celeste Marques; Dr.
António Augusto Castelo Branco e Sousa; Crossfit Vila Real e Coach Rui Rebelo; Hotel Miracorgo de
Vila Real: gerente Vítor Castro e governanta Fátima; Arquiteto Paulo Falcão; empresa de construção
Djalme e Carvalho, Lda; Adega Cooperativa de Sabrosa; Nosso Shopping Vila Real; McDonald’s
Nosso Shopping de Vila Real e gerente Marília; VPClean Higiene Profissional, Lda; Padaria
Fernandes; Frutas Normando; Recheio de Mirandela; Latoeiro Rui Santos; Talho Mercado de Sabrosa.
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