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Aconteceu… 

 

Encontramo-nos na reta final de mais 
um ano rico em sucessos e iniciativas 
desenvolvidas pela APCG.  

Para todos, foi um ano difícil, mas na 
APCG tudo parece mais fácil, fruto do 
empenho e colaboração de clientes, 
pais, amigos e colaboradores.  

O próximo ano prevê-se que seja pior. 
Uma nuvem negra paira no ar e todos 
estão reticentes sobre o que nos espera.  

Cabe a todos nós fazer um esforço 
acrescido para não desistir e 
(re)inventar a esperança num futuro 
melhor, mais equitativo e mais 
solidário. 

 

Contamos convosco em 2013! 

 

Claudia Esteves 

Diretora Técnica do CAO e Lar 
Residencial da APCG 

 

Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães 

www.apcg.pt 

Editorial 

1 e 2 de fevereiro 

7 de março 

VII Seminário "Exclusão Digital na Sociedade de 
Informação" na Faculdade de Motricidade 
Humana com o objetivo de promover o combate à 
infoexclusão e promover a acessibilidade das TIC.  
Mais informações podem ser obtidas na página do 
seminário em 
http://www.fmh.utl.pt/semimelisboa 

Início do segundo grupo Oficina de Pais. 
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Vai acontecer… 

 

21 de dezembro Foi publicada a lista dos produtos de apoio em 
anexo ao Despacho n.º 16313/2012,  de 21 de 
dezembro onde constam todos os produtos que em 
2013, poderão ser prescritos ao abrigo do regime 
provisório do Sistema de Atribuição dos Produtos 
de Apoio (SAPA).  
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O Município de Guimarães 
inaugurou no passado dia 5 de 
dezembro, pelas 11:00 horas, o 
Serviço de Informação e Mediação 
para Pessoas com Deficiência – 
SIM.PD, fruto de um protocolo 
entre a Câmara Municipal de 
Guimarães e o Instituto Nacional 
de Reabilitação, IP. 

A cerimónia decorreu no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de 
Guimarães e contou com a 
presença do Presidente do Instituto 

Nacional de Reabilitação, IP, Senhor 
Dr. José Madeira Serôdio. 

O SIM.PD encontra-se instalado no 
Balcão Único de Atendimento do 
Município (Balcão 15) e destina-se a 
pessoas com deficiência ou 
incapacidades e suas famílias, 
visando informá-las sobre os seus 
direitos e benefícios, e também apoiá-
las na busca de soluções para os seus 
problemas. Ali poderá encontrar: 

 informação diversa e atualizada; 
 auxílio em encaminhamentos; 

 

 mediação junto dos serviços públicos e 
entidades privadas;  

 envolvimento das parcerias locais para 
encontrar soluções mais eficazes para
os problemas; 

 divulgação de boas práticas de 
atendimento do cidadão com 
deficiências ou incapacidades; 

 informação que permita produzir 
diagnósticos de caracterização local 
da situação das pessoas com 
deficiências ou incapacidades e 
promoção de soluções adequadas. 

Inauguração do Serviço de Informação e Mediação para 
Pessoas com Deficiência – SIM.PD 

Lançamento do livro “A 
Rua de Cima”  

O lançamento do livro “A Rua de 
Cima”, da Papiro Editora, escrito 
por Mónica Pinto, ocorreu no dia 
30 de novembro, pelas 21h30m, no 
Salão Nobre da Ordem de S. 
Francisco, em Guimarães. A 
apresentação ficou a cargo de 
Diana Pinho, Diretora Técnica do 
Centro de Reabilitação da APCG. 
O livro contou com a participação 
de alguns jovens da nossa 
instituição, que ilustraram algumas 
das suas páginas. Os lucros desta 
primeira edição beneficiarão a 
APCG.  

O nosso muito obrigado à autora. 

 

Arraial Solidário  

A APCG promoveu um dia de S. 
Martinho no passado dia 11 de 
novembro.  

Tratou-se de uma iniciativa com 
vista a angariação de fundos 
necessários para gerir a instituição. 

A festa realizou-se nas instalações 
da APCG, em Penselo, e foi 
apadrinhada pelo conhecido cantor 
vimaranense Zé Amaro. O arraial 
foi também animado pelo grupo 
folclórico da Casa do Povo de 
Creixomil e por um grupo de 
cantares ao desafio.  

Entre “comes e bebes e um pezinho 
de dança” foi uma tarde bem 
animada! 

 

Hora do Conto com as 
Escolas  

No dia 29 de outubro, a Hora do 
Conto, projeto inovador da APCG, foi 
aberto às instituições de ensino dos 
participantes.   

Foi com alegria que recebemos as 
crianças e jovens da Unidade de 
Apoio à Multideficiência de Sande e 
do Jardim de Infância da Coopfafe, 
que participaram com motivação na 
atividade proposta. 
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Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência  

 
O Cartão Municipal da Pessoa com 
Deficiência é um cartão que dá acesso 
a uma redução de 50% na aquisição 
do passe social dos Transportes 
Urbanos de Guimarães.  

Têm acesso ao Cartão todas as 
pessoas residentes no concelho de 
Guimarães, com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%. 
Se o titular do cartão tiver um grau de 
incapacidade igual ou superior a 80%, 
pode apresentar na Câmara de 
Guimarães uma declaração médica 
que comprove a necessidade de um 
acompanhante, obtendo assim um 
Passe de Acompanhante. Este poderá 
ainda ser atribuído em situações 
devidamente justificadas, mesmo que 
o titular do Cartão Minucipal da 
Pessoa com Deficiência não possua 
um grau de incapacidade igual ou 
superior a 80%. 

Este cartão tem como benefícios a 
redução de 50% do valor das 
deslocações nos Transportes Urbanos 
de Guimarães (TUG) e descontos na 
utilização de serviços de natureza 
social, cultural, desportiva e outras, 
que funcionem no concelho de 
Guimarães (por exemplo atividades 
da Tempo Livre e do Centro Cultural 
de Vila Flor). 

Para obter o cartão é necessário 
dirigir-se à Câmara Municipal de 
Guimarães — Divisão de Ação 
Social e apresentar os seguintes 
documentos: 

 uma fotografia; 
 o Bilhete de Identidade; 
 o Atestado de Residência emitido 

pela Junta de Freguesia ou Cartão 
de Eleitor; 

 o Atestado Médico Comprovativo 

do Grau de Incapacidade; 

O beneficiário do cartão tem 
responsabilidades sobre o mesmo, 
podendo ser o cartão anulado, no caso 
do não cumprimento. Assim deverá: 

 informar a Câmara Municipal de 
Guimarães em caso de mudança de 
residência, perda, roubo ou extravio 
do cartão; 

 impedir a utilização do mesmo por 
terceiros. 

O cartão tem a validade de um ano, 
desde a data da sua emissão, devendo a 
renovação ser pedida até ao final do 
mês anterior da sua data limite. O custo 
anual do mesmo é de 1,00€. 

No caso de dúvidas ou para mais 
informações consulte o departamento 
de Serviço Social da APCG. 

Comemorações do Dia 
Internacional da Pessoa com 
Deficiência 

No passado dia 3 de dezembro, assinalou-se o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência.  

Esta data não passou em branco na APCG, tendo sido 
desenvolvidas diversas atividades, quer em parceria com 
outras instituições do município, quer com escolas locais.  

Assim, nesse dia, e durante o período da manhã, foi 
possivel assistir ao espetáculo “Diferentes Vozes pela 
Inclusão”, no Auditório da Universidade do Minho, Polo 
de Azurém, que contou com atuações dos jovens do Centro 
de Atvidades Ocupacionais da APCG e da Cercigui.. 

 
Durante a tarde, os técnicos da Equipa da Tarde do Centro de 
Reabilitação deslocaram-se com algumas crianças apoiadas neste 
centro à Escola Básica de Penselo a fim de proporcionar aos 
estudantes da mesma algumas atividades de sensibilização para a 
inclusão. 

No domingo seguinte, 22 crianças e jovens da APCG, Cercigui e 
Agrupamento de Escolas Fernando Távora puderam acompanhar 
a entrada em relvado dos jogadores do Vitória Sport Club e do 
Olhanense no jogo de futebol que decorreu no estádio D. Afonso 
Henriques, entre os referidos clubes. 
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din nulla i Festa de Natal 

No dia 21 de Dezembro de 2012 
realizou-se a Festa de Natal da 
APCG, em que estiveram presentes 
familiares e clientes do Centro de 
Reabilitação, Centro de Atividades 
Ocupacionais e Lar Residencial. 

A festa contou, inicialmente, com a 
apresentação de um momento de 
Expressão Corporal “Colorindo as 
Expressões” e um momento 
“Musical de Natal” realizado pelos 
clientes do Centro de Atividades 
Ocupacionais. 

De seguida, todos os clientes e 
respetivos familiares realizaram 
diferentes tipos de atividades, tais 
como “Um Conto de Natal”, onde 
se contava uma história de Natal, 
“Pinturas Faciais de Natal”, 
“Biscoitos Natalícios”, atividade 
em que as crianças e jovens fizeram 
biscoitos com formas alusivas à 
época natalícia, “Lembrança de 
Natal”, onde os clientes realizaram 
uma lembrança de Natal para 
posteriormente levarem para casa, e 
“Cumprimento ao Pai Natal”, em 
que cada cliente visitou o Pai Natal, 
tirando uma fotografia com o 
mesmo à lareira e recebendo uma 
lembrança. 

No final das atividades, realizou-se 
um lanche convívio em que todos 
puderam participar e 
confraternizar. 

Esta festa foi um sucesso, quer pelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha Solidária de 
Natal 

No final de 2012 foram vários os 
organismos e pessoas a 
colaborarem com a APCG, 
possibilitando a diversas famílias 
receber o Natal, reviver memórias 
de ternura do passado, festejando o 
valor do presente e mantendo a 
esperança no futuro. 

A todos os que alimentaram esta 
chama natalícia queremos deixar 
uma mensagem sincera de 
agradecimento … não seria possível 
partilhar esta semente de alegria 
sem a colaboração dos funcionários 
que deram força à campanha de 
solidariedade e os elementos da 
Direção da Jordão Cooling 
Systems, bem como sem a 
colaboração do Jumbo – 
Guimarães e da Campanha 
Domingos Solidários desenvolvida 
pela Tempo Livre. 

Destas campanhas resultou a 
angariação de géneros alimentícios 
de primeira necessidade, bem como 
outros bens que foram distribuídos 
por várias famílias de clientes do 
Centro de Reabilitação e Centro de 
Atividades Ocupacionais da 
APCG, bem como alguns 
beneficiários da Cantina Social. 

Não poderíamos ter encerrado o 
ano de melhor forma, senão 
recolhendo os sorrisos de todos! 

número de 
participantes, quer 
pela resposta dada 
por estes nas 
diversas atividades 
realizadas, pelo 
que agradecemos a 
todos os que deram 
cor a esta 
iniciativa. 

O Nosso Muito 
Obrigado! 

 



 

 

Rua Nossa Senhora de Fátima, Penselo 
 
4800-110 Guimarães  

Telefone: 253516197 

Email: geral@apcg.pt 

Site: www.apcg.pt 

 

natis. entesque vene 

Visita do José Castelo Branco à 
APCG 

Ficha Técnica 

Propriedade: APCG - Associação de Paralisia Cerebral de 
Guimarães 
 
Textos e imagens: Colaboradores da APCG 
 
Periodicidade: Trimestral 
 
Quantidade/Edição: 500 exemplares 
 
Execução Gráfica: Alexandra Gomes  

 

Feliz Natal e Bom Ano Novo! 

 

Associação de Paralisia 
Cerebral de Guimarães  

 

Contactos: 

No passado dia 30 de novembro, no final 
da tarde, a APCG foi surpreendida pela 
visita de José Castelo Branco e a esposa 
Betty Grafstein que, numa visita por 
Guimarães, se mostraram interessados em 
conhecer a nossa instituição. 


