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EDITORIAL
IIªs Jornadas APCG «A Pensar nos Frutos…»
Esta segunda edição
da «Flor de Cerejeira»
pretende dar a conhecer o que de mais
importante se desenvolveu na Instituição.
Pretende ainda divulgar acontecimentos
ou novidades a nível
nacional no que concerne à problemática
da deficiência.
Esperamos pois ter
conseguido concretizar tais objetivos e
que a leitura desta
newsletter possa
constituir um momento aprazível para
todos e acima de
tudo, possibilitar o
esclarecimento de
dúvidas que possam
existir.

Nos dias 21 e 22 de Outubro, a APCG
organizou as IIªs Jornadas «A Pensar nos
Frutos…»., contando com o apoio do INR,
da Câmara Municipal de Guimarães e de
algumas empresas privadas.

ceitos de inclusão e exclusão social e sobre
os valores, pensamentos e atitudes que
envolvem esta problemática.

Este ano a Comissão Organizadora optou
por acrescentar um dia de Workshops de
forma a possibilitar a resolução de problemas concretos com que profissionais
e cuidadores se deparam no dia a dia.

Segundo os inquéritos de satisfação, as
Jornadas constituíram um momento de
reflexão sobre as temáticas abordadas,
possibilitando uma visão geral sobre vários
domínios, salientando -se a pertinência,
diversidade e qualidade das comunicações
e workshops.
Entre os convidados, contamos com a participação de oradores nacionais e estrangeiros que possibilitaram a visão de um
vasto leque de temas interessantes e
atuais no que concerne à problemática da
deficiência e plena inclusão das pessoas
com deficiência na sociedade.
No espaço de tempo entre os vários oradores houve ainda
oportunidade para
assistir a uma peça do
grupo de teatro do Centro de Atividades Ocupacionais da APCG, que
apresentou pela primeira vez a “Um olhar
sobre a diferença…”,
uma exploração clara e
objetiva sobre os con-
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Visita à Penha, ao Sea Life e aos Presépios de Garfe

Acesso às
Prestações do
Serviço Nacional
de Saúde
Fo i pu bl i c a do o
De c re t o - L ei n . º
113/2011, de 29
de Novembro, que
regula o acesso às
prest ações do
Servi ço Naci onal
de Saúde por
parte dos utentes
no que respeita ao
regime das taxas
moderadoras e à
aplicação de
regimes especiais
de benefícios.
No s te r m os do
referido diploma,
estão isentos do
pagame nto de
t
a
x
a
s
moderadoras,
entre outros, os
utentes com grau
de i nca pa ci dade
igual ou superior a
60%.

No dia 16 de Novembro de
2011, um grupo de jovem do
CAO, deslocou-se a Penha, no
miniautocarro da APCG. Verdadeiros momentos de convívio e bem-estar!
No dia 20 de Dezembro de
2011, visitamos o Sea Life em
Matosinhos. Ficamos maravilhados com a diversidade de
espécies marinhas que tivemos oportunidade de conhecer. No decorrer da visita,
tivemos oportunidade também de contemplar um pequeno
presépio que se encontrava submerso num dos aquários. De seguida, visitamos o Norteshopping para podermos apreciar,
não só, a sua decoração de natal, mas também, almoçar no
Macdonald´s. Foi um dia em
grande!
No dia 26 de Dezembro, para
intensificar o espírito natalício,
visitamos os presépios de Garfe
na Póvoa de Lanhoso. Entre tanta criatividade e bom gosto foi
difícil eleger o mais bonito!

Responsabilidade Social da APCG
No âmbito da sua Responsabilidade Social perante a comunidade, a
APCG tem vindo a desenvolver
diversas iniciativas. Neste trimestre várias atividades tiveram
lugar, podendo ser destacadas o
rastreio postural desenvolvido
pelo grupo de fisioterapeutas da
Instituição e o rastreio de perceção visual, desenvolvido pelo grupo de terapeutas ocupacionais.
Ambos os grupos se deslocaram a
escolas primárias da cidade para a
realização dos referidos rastreios,
encaminhando posteriormente,
para os médicos de família, as

situações que merecessem algum
tipo de cuidados.
Também o grupo de técnicos de serviço social organizou um Feira de
Roupa a preços simbólicos, no sentido de possibilitar o acesso à mesma
a pessoas carenciadas bem como
efetuou doação de vestuário à Associação de Apoio à Criança e ao evento “O Maior Estendal do Mundo”
organizado pela Associação Entrajuda.
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Celebrar o Magusto com um Leilão de Telas e castanhas quentinhas!!
quem passava, não resistia em
provar!

No dia 10 de Novembro de 2011,
os jovens do CAO, realizaram
um pequeno magusto, que
decorreu na entrada da APCG.
Entre castanhas quentinhas e
muita boa
disposição,

Ainda a celebrar o magusto e
no intuito de angariar fundos
para a compra de novos materiais e brinquedos para as
crianças do Centro de Reabilitação, foi organizado um leilão de
telas pintadas pelas mesmas.

Foi uma atividade acolhida por
todos com grande entusiasmo,
tendo pais, crianças e colaboradores do Centro passado
momentos de grande diversão!
É de aplaudir a adesão de familiares, que participaram efusivamente no evento.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

No dia 7 de Dezembro de
2011, no âmbito das comemorações do dia internacional da
pessoa com deficiência, na
biblioteca municipal Raul Brandão, o grupo de Teatro do
CAO apresentou pela 2ª vez a
peça de teatro “Um olhar
sobre a diferença…”. Tendo
em conta toda a envolvência,
este momento foi vivido de
forma muito especial!

Tivemos oportunidade também
de assistir a apresentações proporcionadas pela Cercigui e pela
Escola EB 2/3 João de Meira. No
final foi realizado um lanche
convívio com todos os participantes.

Municipal da Deficiência, participou em vários eventos, nomeadamente num jogo de futebol
com a entrada de crianças e
jovens com deficiência no campo,
e na recolha de testemunhos
sobre os Direitos consagrados à
Pessoa com Deficiência, com
exposição itinerante dos resultados conseguidos.

As comemorações finalizaram
com a visita da Escola Básica de
Penselo ao Centro de Reabilitação
para que crianças da escola e
crianças em atendimento terapêutico no mesmo tivessem
Ainda no âmbito do referido dia, oportunidade de, conjuntamente,
a APCG, em colaboração com as realizar atividades de exploração
restantes entidades do Fórum
sensorial.
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SAPA –
Publicação
Despacho
Na sequência do
regime transitório
previsto no
De c re t o - L ei n . º
42/2011, de 23 de
Março, artigo 14.º
-A, foi h oje
publicado o
Despacho n.º
17059/2011,
em it id o p el os
Mi nistéri os da
Economia e do
Emprego, da
Saúde e da
Solidariedade e da
Segurança Social Gabin etes do s
S ec re tá ri o s de
E s t a d o
d o
Emprego, Adjunto
do Minist ro da
Saúde e da
Solidariedade e da
Segurança Social,
q u e f i x a o
montante d as
verbas destinadas
ao funcionamento
dos produtos de
apoio às pessoas
com deficiência e
pessoas com
incapacidade
temporária.
Aguarda-se a
publicação do
Despacho relativo
aos procedimentos
a t e r e m co n t a
p a r a
o
financiamento dos
produtos de apoio
para o ano 2011.
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Sessões de Formação para Cuidadores
O Serviço Social APCG, em colaboração com um grupo de enfermeiras do Agrupamento de Centros de
Saúde de Guimarães/Vizela e de
terapeutas da associação, organizou sessões de sensibilização e formação dirigido a cuidadores de

Posicionamentos e Produtos de Apoio”.
Estas ações tiveram a
participação de 28
clientes e respetivos
cuidadores.

pessoas com deficiência subordinadas às temáticas “Higiene Oral e
Corporal”, “Transferências,

Está ainda prevista, em
Janeiro de 2012, uma
sessão sobre os cuidados de higiene
na alimentação por sonda/botão
gástrico.

A Experiência dos Sabores!
O Grupo de jovens do CAO dedicou
o mês de outubro à “culinária outonal”. Aproveitando o que esta estação do ano nos traz, e após várias
experiências, nos dias 13, 20 e 27
confecionaram compotas de maçã,
pêra e abóbora para degustação de
clientes e colaboradores. Foi uma

delícia!
Em Dezembro, com o espírito natalício “em alta”, dedicaram-se à confeção de bolachinhas de Natal, Rabanadas e Sonhos para delícia de
todos aqueles que tiveram oportunidade de provar.

Banquinha de Mães
Um grupo de mães de crianças
que frequentam o Centro de Reabilitação da APCG, pessoas ativas
e cheias de iniciativa, puseram
“mãos à obra” para ajudar na
recolha de fundos a favor da Instituição. Durante os meses de outono elaboraram vários artigos que
se encontram atualmente à venda
na mesma e cujos valores

revertem para a APCG. Um bem haja
para as mesmas!
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É Natal na APCG!!!
Todos os anos, nas vésperas do dia de Natal, a
APCG organiza uma festa conjunta às três respostas que possui, convidando colaboradores,
clientes e amigos a juntarem-se e partilharem
momentos de alegria. Este ano não foi exceção!
No dia 23 de Dezembro, durante o período da
tarde, foi possível assistir a peças natalícias
organizadas e protagonizadas por diversos
membros da associação, nomeadamente pelas
crianças e jovens do Centro de Reabilitação e
CAO e ainda pelos auxiliares deste último, que
brindaram o público com uma surpresa de última hora - um teatro de fantoches!
O final da tarde decorreu com um lanche convívio, após a visita do Pai Natal.
Feliz Natal para todos e um ótimo ano 2012!

Campeonato de Boccia Equipas Zona Norte
No dia 10 de Dezembro, a equipa de Boccia da
APCG participou no Campeonato de Boccia
Equipas Zona Norte. Parabéns à mesma já que
conseguiu um brilhante 5º lugar. Continuação
de bom trabalho!

