FEIRA
DAS
BARRAQUINHAS
18 de Junho 2015
13:00 Às 18H
Contactos:
Morada: Estrada de Queluz, nº9 (junto ao Restaurante o “Mercado do Peixe”)
Rua José Luís Garcia Rodrigues, Bairro do Alto da Ajuda S/N, 1300-565 LISBOA
Telefone: 213 616 250

ENTRADA LIVRE
Artesanato
Doçaria
Plantas hortícolas
Musica ao vivo
Petiscos
Quermesse

Quem Somos
A APPDA-Lisboa, Associação Portuguesa para as Perturbações do
Desenvolvimento e Autismo, é uma instituição particular de solidariedade
social criada em Março de 1971.É membro fundador e está filiada na FPDAFederação Portuguesa de Autismo e na associação europeia Autism-Europe.
Tem por missão prestar serviços às pessoas com perturbações do espetro do
autismo (PEA) e às pessoas com elas significativamente relacionadas,
promovendo a defesa e o exercício dos respetivos direitos e a aquisição e
melhoria da qualidade de vida. Tem por visão ser uma organização de
referência no que respeita ao conhecimento do autismo e à qualidade dos
serviços prestados. A APPDA-Lisboa pauta a sua acção pelos valores da
solidariedade, respeito pela dignidade das pessoas, não discriminação e
inclusão, associativismo, espírito de missão e competência e, bem assim,
respeita e dissemina os princípios consagrados nas ordens jurídicas nacional
e internacional em instrumentos que consagram os direitos das pessoas com
deficiência e das pessoas com elas significativamente relacionadas,
nomeadamente na Constituição da República Portuguesa, na Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela assembleia geral da
ONU, na Carta para as Pessoas com Autismo (adotada em 9 de Maio de 1996
pelo Parlamento Europeu sob a forma de Declaração escrita).
A prestação de serviços pela associação tem lugar, nomeadamente, através de
acções de formação, sensibilização e apoio a profissionais e familiares, de
clínica de diagnóstico, avaliação e acompanhamento, de intervenções
terapêuticas por profissionais especializados, de Centro de Atividades
Ocupacionais, de Centro de Recursos para a Inclusão – equipa de técnicos que
dá apoio a crianças e jovens com autismo que frequentam o ensino regular em
agrupamentos escolares de Lisboa e concelhos limítrofes, de Escola de Ensino
Especial, que dá resposta a casos em que o ensino regular inclusivo não se
revela a resposta adequada, e de lares residenciais.
Mais informação sobre a APPDA-Lisboa, a sua atividade e os seus contatos
está disponível em www.appda-lisboa.org.pt

Toca a Rufar
Grupo de Danças
Tradicionais do CCR
Grupo de cavaquinhos
(Universidade Sénior da Ajuda)

Grupo Musical da APPDA
Apoios
Junta de Freguesia da Ajuda
Projecto de percussão
CCR_CCR
Universidade Sénior da Ajuda
Creative Garden
Sogenave
Sociedade Central de cervejas

Organização
Dos Colaboradores da APPDA

