
 

 

  

 

Editorial 
 
“Promover a autonomia e funcionalidade da pessoa com 
deficiência”, esta é a nossa missão, mais que uma frase 
escrita nas paredes da instituição, é uma consciência 
coletiva, sentida e vivida diariamente por todos os 
colaboradores e pela Direção desta instituição. 

A persecução da nossa missão é portanto a pedra 
basilar da nossa atuação, motivando-nos e guiando-nos 
para o mais importante, os nossos clientes. 

Atualmente, a APCG está em fase de implementação de 
um Sistema de Gestão da Qualidade baseado nos 
Modelos de Avaliação da Qualidade do Instituto da 
Segurança Social I.P. para as respostas de Centro de 
Atividades Ocupacionais e Lar Residencial e apoiado no 
referencial normativo NP EN ISO 9001:2008 para a 
resposta de Centro de Reabilitação. 

O objetivo primordial deste sistema é incentivar e 
incrementar a melhoria dos serviços prestados pela 
APCG e garantir aos nossos clientes o acesso a serviços 
de qualidade, adequados à satisfação das suas 
necessidades e expectativas. 

Um dos pressupostos do nosso sistema é a participação 
e envolvimento de todos, por isso, deixamos aqui um 
convite para que construam connosco uma APCG cada 
vez melhor e voltada para aquilo que nos move, a nossa 
missão e os nossos clientes! 

Ângelo Braga 

Gestor da Qualidade da APCG 

Vai acontecer… 

Aconteceu… 

Número 9, edição trimestral, setembro 2013 

Flor de Cerejeira 
 

Associação de Paralisia Cerebral de 
Guimarães 

www.apcg.pt 
pg. 1 
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Visita ao Planetário 

No dia 26 de junho visitamos o 
planetário no Porto. 
Visualizamos a sessão “À 
descoberta do Sistema Solar” 
na qual ficamos a conhecer 
um pouco mais sobre este 
sistema. De seguida, para 
descontrair fizemos um 
piquenique no parque da 
cidade do Porto. 

Uma experiência no 
Tiralô de Vila do Conde 

No dia 17, 23, 29 de julho 
fomos à praia de Vila do 
Conde na qual usufruímos da 
cadeira de banho adaptada – 
Tiralô. Foram dias muito 
agradáveis e de verdadeira 
descontração! 

Praia Fluvial de Adaúfe 

No dia 21 de agosto 
estivemos em Braga na Praia 
Fluvial de Adáufe. Um dia 
diferente e verdadeiramente 
relaxante!  

 

CAO no verão… 

Complexo de Piscinas 
Scorpio  

No dia 24 julho e 14 e 19 
agosto os jovens do CAO, 
usufruíram de um dia 
diferente no complexo de 
piscinas do Multiusos de 
Guimarães. Entre jogos 
sócio-recreativos e diversão 
na piscina nem deram pelos 
dias passar! 

Parque da Cidade  

No dia 23 de agosto 
deslocamo-nos ao parque da 
cidade de Guimarães com o 
intuito de passear e participar 
em atividades livres muito 
agradáveis e relaxantes! 
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Feira da Terra em S. Torcato 

Passeio de Barco na Marina do Gerês e 
Almoço à beira Rio – Gerês 

No dia 9 de agosto pudemos disfrutar de um passeio 
de barco, extremamente agradável, culminando num 
almoço na esplanada da Marina do Gerês. 

Visita ao Jardim Zoológico 

Dia 30 de julho e 12 de agosto 
visitamos o Jardim Zoológico da Maia. 
Ficamos surpreendidos e encantados 
com a diversidade de espécies que 
tivemos oportunidade de conhecer. 
Observamos a apresentação do 
simpático Leão-marinho – o Nico. De 
seguida visitamos o reptilário e Arca 
de Noé, onde tivemos oportunidade 
de conhecer as espécies de animais 
mais estranhas e fascinantes. Por fim, 
tivemos oportunidade de pegar num 
lémure bebé muito frágil e fofinho.  

Entre o dia 11 e 14 de julho o 
CAO participou na Feira da 
Terra, em S. Torcato, pela 
sétima vez! A participação 
nesta exposição teve como 
intuito divulgar a APCG, dar a 
conhecer e rentabilizar os 
trabalhos manuais realizados 
pelos nossos clientes do Centro 
de Atividades Ocupacionais. 
Apresentamos, entre outros, 
trabalhos em cerâmica, feltro e 
E.V.A.   

Piscina Clube Paraíso 

No dia 14 de agosto 
passamos o dia na piscina 
exterior do Clube Paraíso. O 
tempo estava 
extremamente quente e os 
nossos jovens passaram o 
dia entre sombra e água da 
piscina.  

Para o ano há mais! 
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A Associação Portuguesa de Deficientes de Braga (APD 
Braga) conquistou as Taças de Portugal de Andebol em 
Cadeira de Rodas nas variantes de Quatro (ACR4) e de Sete 
(ACR7), no passado dia 27 de julho, com o recente projeto 
de Andebol4ALL da Federação de Andebol de Portugal (FAP), 

Marco Ribeiro, jovem vimaranense com Paralisia Cerebral, 
cliente da APCG, e aluno da Universidade do Minho, é o 
dirigente fundador da equipa técnica do ACV Andebol Clube, 
da Associação Cultural de Vermoim.  

“Fantástica a forma como todos partilhamos a paixão pelo 
desporto, sendo ele um sentimento igual e continuo que 
gera dentro de nós a Força do Desporto e ainda a Força de 
Vencer!” – diz Marco Ribeiro, prometendo continuar a sua 
luta pela dignificação do desporto adaptado. 

Jovem vimaranense vencedor da I Taça de Portugal 
Andebol em Cadeira de Rodas 

 

22 de setembro de 2013 

A VII Caminhada também já 
faz parte do nosso álbum de 
recordações! Este ano em 
moldes um pouco diferentes 
dos anteriores pois aceitamos 
o repto de a incluir na CED 
2013-Cidade Europeia do 
Desporto e também de a 
associar à realização da I 
Meia-maratona de Guimarães. 
A comunidade vimaranense 
deu mais uma vez uma 
resposta de muita 
solidariedade e percorreu um 
trajeto um pouco diferente, 
com muito calor, mas com o 
espírito inconfundível de 
fraternidade das gentes de 
Guimarães. Mais uma vez 
erros foram cometidos, pelos 
quais nos lamentamos, mas 
conscientes deles tentaremos 
que na próxima iniciativa 
sejam corrigidos.  

A todos os que permitiram a 
realização deste evento o 
nosso sincero agradecimento, 
esperando o mesmo apoio e 
incentivo para a VIII 
Caminhada, a realizar a 21 de 
setembro de 2014.  

 

Caminhada Solidária APCG 
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A Nossa Música  

No dia 28 de junho 15 das crianças mais novas 
apoiadas pelo Centro de Reabilitação 
realizaram a atividade “A Nossa Música”, na 
Academia de Música Valentim Moreira de Sá, 
situada no centro histórico de Guimarães. Esta 
atividade consistiu em ouvir, sentir e 
experimentar diversos instrumentos musicais 
com a ajuda dos profissionais desta 
organização.  

A todos eles um bem-haja pela disponibilidade 
e simpatia demonstradas.  

Cinema na Plataforma das Artes 

A 2 de julho o Centro de Reabilitação teve 
oportunidade de organizar, em parceria com o Cine 
Clube de Guimarães e com a Plataforma das Artes 
da referida cidade, uma sessão de cinema adaptada 
ao público selecionado para esta atividade. Desta 
forma, 18 crianças puderam divertir-se durante 
uma boa parte da tarde com as aventuras da 
Ovelha Choné e seus amigos.  

Mais uma vez, temos que agradecer a colaboração 
voluntária das organizações supracitadas.  

Visita aos Bombeiros  

No dia 8 de julho 7 crianças da Equipa da Manhã do Centro de 
Reabilitação deslocaram-se às Taipas para poderem “matar a 
curiosidade” em relação às tarefas e conteúdos do dia a dia de um 
bombeiro, no seu quartel.  

Todos se divertiram a manusear mangueiras e acessórios, muitos 
deles manisfestando a vontade de ser bombeiro “quando forem 
grandes”! 

Centro de Reabilitação no Verão… 

No dia 25 julho o Centro de Reabilitação “deslocou-se 
em peso” para a cidade do Porto a fim de visitar o 
estádio do Dragão, estádio de um clube de futebol 
que granjeia um grande número de adeptos nesta 
associação. 

No final da visita, que incluiu a passagem pelos 
balneários, pelo relvado e pelo camarote do 
Presidente do Clube, todos os visitantes, adeptos e 
não adeptos, concordaram que o “Porto é uma 
nação,…”! 

Visita ao Estádio do Dragão  



 
 

6

Flor de Cerejeira Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães 

 

Continued Ida ao Scorpio a dobrar 

Nos dias 10 e 18 de julho dois 
grupos de crianças da Equipa da 
Tarde do Centro de Reabilitação, 
deslocaram-se às piscinas do 
Scorpio, em Guimarães, a fim de 
desfrutarem de uma “tarde bem 
passada”. Todos eles se 
divertiram nos diferentes tipos de 
escorregas existentes e puderam 
refrescar-se do calor tórrido que 
se fazia sentir, nos repuxos e 
tanques de água. 

No final da tarde existiu consenso 
nos dois grupos em relação ao 
facto de ser atividade para 
repetir! 

Visita à Cristo Rei  

No dia 17 de julho realizou-se 
mais uma atividade. Neste dia 
foi a vez de um grupo de 13 
crianças poderem visitar as 
instalações da Fábrica do 
Cristo Rei em Azurém, uma 
das pastelarias e padarias 
mais conceituadas da cidade 
de Guimarães, e perceber 
como se realiza o fabrico de 
diversos tipos de pão e bolos. 
No final tiveram ainda 
oportunidade de provar as 
iguarias qiue viram e 
ajudaram a confecionar.  

Um grande obrigado aos 
responsáveis pela empresa e 
aos funcionários da mesma 
que colaboraram nesta 
iniciativa! 

Festejar a chegada das 
férias!! 

Como não podia deixar de ser, pois é 
já uma tradição do Centro de 
Reabilitação, a chegada das férias foi 
festejada com um grande passeio. 
Este ano optou-se pela ida ao Zoo de 
Santo Inácio, situado em Vila Nova 
de Gaia, onde, durante todo o dia de 
30 de julho, pais, crianças, 
colaboradores e dirigentes da APCG 
observaram diferentes animais e 
confraternizaram em redor das 
mesas de piquenique repletas das 
iguarias que cada um se encarregou 
de confecionar ou comprar.  

A meio da tarde, já “de barriga 
cheia” e com todos os espetáculos 
concluídos, regressou-se a 
Guimarães com a sensação que 
muitas mais experiências agradáveis 
se preparão quando se regressar das 
férias!  
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13,14 e 15 de setembro de 2013 

Mais um período esgotante ultrapassado!  

A Feira Afonsina, na qual participamos pela 
primeira vez, foi uma experiência 
interessantíssima, que pensamos poder repetir, e 
ter oportunidade de, corrigindo os erros que 
cometemos na nossa iniciação, conseguir uma 
participação mais abrangente e inclusiva.  

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

 

Contactos: 
Telefone: 253516197 
Email: geral@apcg.pt 
Site: www.apcg.pt 

 
Rua Nossa Senhora de Fátima, Penselo 
4800-110 
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APCG participou na edição da Feira 
Afonsina deste ano 

Participe nas Jornadas da APCG. 
Foram organizadas a pensar em 
si! 


