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Editorial
O nome, a idade…
A APPDA LISBOA celebra os 51 anos de existência… É
mesmo assim? A fazer fé no registo oficial, a APPDA
LISBOA só existe desde 2002!!
A ser assim, como posso ser associada há mais de 50
anos? Como é que o meu irmão frequenta os serviços da associação desde então? Estou baralhada…
E não estou, porque sei que a APPDA LISBOA já existia na pequena mas ambiciosa (tinha âmbito geográfico nacional!) “mãe” APPCA, Associação para Proteção às Crianças Autistas, existiu como delegação
regional de Lisboa na sua sucessora APPDA, Associação Portuguesa para Proteção aos Deficientes Autistas e, quando da cisão desta entidade, sucedeu-lhe
no seu património material e imaterial dentro da
área desta delegação, autonomizando-se como
APPDA LISBOA.
Mas, o que é um nome? O que verdadeiramente
importa é a permanência da vontade de servir, de
fazer mais e melhor, com mais meios e serviços,
mais profundo conhecimento do autismo e melhor
orientação para a defesa e implementação dos direitos das pessoas com autismo, com o espírito e a
vontade que têm norteado o caminho desde 1971.
A idade pesa? No que observo na associação, só nos
edifícios (profundo suspiro…). Porque o desgaste da
idade não é visível face à vitalidade que se constata
nas muitas iniciativas e projetos, na vontade de
aprender e melhorar, tudo o que nos faz ter esperança numa associação projetada para o futuro.
Maria Paula Figueiredo

A APPDA LISBOA assinalou o dia 2 de abril, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, com a
iniciativa Dia AUTêntico.
Neste dia, as equipas da APPDA LISBOA e da CrossFit AlphaDen organizaram uma manhã de Crossfit
para tod@s. Tivemos um total de 37 participantes, divididos em vários grupos, que vieram provar
que com motivação e empenho é mesmo possível DESAFIAR (os seus) LIMITES.
O feedback não poderia ter sido melhor como podem ver aqui: https://youtu.be/v88dS_1V7No.

À tarde tivemos a tão ansiada estreia do documentário “The Ziguais” no auditório gentilmente cedido pela Fundação Oriente, que também contribuiu
financeiramente para a execução do documentário e contámos com uma
plateia fantástica que nos acompanhou ao longo de três momentos.
Começamos com uma comunicação de Peter Vermeulen, do projeto
“Autism in Context” - Bélgica, subordinada ao tema “AUThentic Happiness”.
Peter é Mestre e Doutor em Psicologia e Ciências da Educação e trabalha há
mais de 30 anos com pessoas com autismo, tendo publicado vários livros e
artigos sobre o tema. É um comunicador de excelência, que dá palestras e
workshops em todo o mundo, sendo o seu foco atual a felicidade e o autismo e a sua comunicação neste dia foi extremamente elogiada por todos.
Seguiu-se a tão aguardada exibição do documentário “The Ziguais”, uma
história de quem quebra barreiras diariamente, que mexeu com os sentimentos da plateia e deixou
uma grande parte das pessoas verdadeiramente emocionadas.
No final da exibição do documentário houve uma mesa-redonda, onde convidámos o público a participar ativamente, partilhando as suas perspetivas sobre o primeiro documentário sobre autismo em
Portugal. Antes disso, pudemos ouvir a opinião de Peter Vermeulen sobre o documentário, que podem ler na página seguinte.
Na mesa-redonda contámos com os testemunhos de Patrícia Amaral, uma das produtoras do documentário; André Antunes, um jovem com autismo, também ele com formação musical e que já atuou
com os The Ziguais; Cláudia Maia, mãe de um jovem com autismo que frequenta o EEE da APPDA LISBOA e Carlos Filipe, diretor clínico da APPDA LISBOA. A mesa-redonda contou com a moderação de
Maria João Morgado, responsável pela comunicação da APPDA LISBOA e pela gestão do projeto Band’Autismo, vencedor do prémio BPI la Caixa Capacitar em 2019, que esteve na génese do documentário. A apresentação do evento ficou a cargo de Inês Neto e Patrícia Castanha, uma dupla com uma
energia contagiante.
Encerrámos com chave de ouro, numa interpretação do hino da APPDA LISBOA cantado “à capela”
pelo grande Micas e acompanhado por todos os presentes.
Podem ver a reportagem da estreia aqui: https://youtu.be/FEjwbJ4RI1A.
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É com prazer e honra que venho falar do documentário feito pela APPDA LISBOA
- "The Ziguais", um documentário maravilhoso que resumo em duas palavras.
A primeira palavra é "Honesto". Esta é uma representação honesta do autismo.
O documentário apresenta o autismo e o impacto que este pode ter na vida das
pessoas. Como o irmão do Jorge diz no documentário "O autismo é uma condição natural". Mas esta é uma condição natural que, para muitas pessoas, traz
muitas adversidades, desafios e dificuldades. E, sejamos honestos, não romantizemos o autismo e não estigmatizemos os rótulos. Vejamos o que é o autismo: uma condição do
cérebro que vem com alguns desafios e cada pessoa apresentada neste documentário teve os seus
momentos difíceis, todas elas ainda têm os seus momentos difíceis e todas terão os seus momentos
difíceis. Sejamos honestos sobre isso! Por isso, as pessoas com autismo precisam de compreensão e
apoio de pessoas sem autismo e da sociedade.
A segunda palavra que melhor descreve este magnífico documentário é "Esperançoso", com um "E"
grande! Este documentário mostra que, apesar do autismo vir com muitos desafios, também traz
alegria, prazer e orgulho. É um documentário esperançoso pois mostra que, quando descobrimos o
que motiva uma pessoa com autismo, esta pode prosperar. Todas as pessoas com autismo têm o
seu nicho que precisa de ser encontrado, e neste documentário é a música. A música é muito marcante para muitas pessoas. Para outras pessoas com autismo podem ser outras coisas como a arte,
a jardinagem ou cozinhar. Este documentário mostra que as pessoas à volta destas pessoas com
autismo encontraram o que as motiva.
Através da música, satisfazem-se as três necessidades humanas. A primeira é a necessidade de ser
um ser próprio. Através da música e da banda, as pessoas com autismo podem ser elas próprias.
Elas são autênticas!
A segunda necessidade é sentir-se competente. Todos queremos sentir orgulho de nós próprios. As
pessoas com autismo também têm a necessidade de competência e é bom ver, no documentário,
quão orgulhosos ficam quando produzem música. Não só a produzir música, mas também a ensinar
uma diretora a tocar baixo, ou a ensinar um profissional a fazer a sua cama de manhã.
A última necessidade é a de interligação. Está errado pensar que as pessoas com autismo não querem criar laços, que não se querem relacionar com outras pessoas.
A música não só junta pessoas com autismo e lhes dá um sentimento de pertença, um sentimento
de conexão, ela também os conecta ao mundo exterior. Através da música, conectam-se com a audiência e conectam-se com o mundo.
Segundo Deci e Ryan, dois cientistas, estas três necessidades humanas são universais: autonomia,
competência e relação. Este documentário mostra que se conseguirmos satisfazer essas necessidades, as pessoas com autismo podem ter uma vida boa e feliz.
Honesto e esperançoso. Honesto, porque mostra que pessoas com autismo precisam de pessoas
sem autismo, para as ajudarem a sobreviver num mundo que nem sempre as acolhe. Esperançoso,
porque mostra que pessoas sem autismo também precisam de pessoas com autismo. Elas trazem
alegria, prazer e felicidade às suas vidas.
Apreciem a música dos The Ziguais, que mexe connosco e vai diretamente ao nosso coração.
Recomendo muito este documentário.
Desfrutem-no!
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O AUTêntico entrevistou o Michael Matias e a Patrícia
Amaral, dos TWorlds.
AUTêntico: Como surgiu a vontade de serem voluntários na APPDA LISBOA?
TWorlds: Para sermos totalmente sinceros, vimos uma
série sobre um rapaz com autismo e apercebemo-nos
que sabíamos muito pouco sobre o diagnóstico. Contactámos a APPDA LISBOA e responderam-nos de braços
abertos...foi assim que tudo começou!
AUTêntico: A produção deste documentário surgiu depois de já conhecerem a realidade da APPDA LISBOA,
como foi a decisão de aceitarem este novo desafio?
TWorlds: Não foi de todo uma decisão difícil. Para sermos sinceros, nem chegou a haver um debate internamente. Ambos aceitámos automaticamente o
desafio pois sabíamos que iria ser uma oportunidade única de aprendizagem em várias coisas... Em
conhecer o autismo, sair da nossa zona de conforto, aprender a fazer o nosso trabalho com um segmento da população que reage de forma totalmente diferente à nossa presença (enquanto cameramen), e mais do que isso tudo, sabíamos que iríamos ajudar a dar voz a pessoas que não estão incluídas na sociedade como deveriam estar. Para além disto tudo, já tínhamos começado esta relação de amizade com a família APPDA LISBOA e trabalhar com amigos é sempre mais divertido.
AUTêntico: Quais as principais diferenças que sentiram na produção deste documentário, comparativamente com os vossos outros trabalhos?
TWorlds: Não teve nada a ver! Até as coisas mais simples, que estão na base do nosso trabalho tiveram de ser desconstruídas e repensadas. Em qualquer produção o segredo para que corra bem é o
planeamento. Mas aqui aprendemos que não vale a pena ter tudo super organizado, porque as coisas correm como eles querem naquele momento e não como nós planeámos no papel na semana
anterior. Consequentemente, também aprendemos que é assim que captamos os melhores momentos. Também foi um grande desafio fazermos um documentário sobre uma banda durante a
pandemia de COVID-19. Para além de não poderem atuar, houve fases em que nem podiam ensaiar
juntos!
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AUTêntico: Como pessoas que até há pouco tempo nunca tinham contactado com a realidade do
autismo, qual a importância que sentem que este documentário pode vir a ter para quem nunca
tenha ouvido falar nesta condição?
TWorlds: Na nossa opinião existem vários pontos de vista, que demonstram a importância deste
documentário. Permitir que as pessoas possam ter uma perceção mais realista do que é o autismo,
em vez da perceção que estamos habituados a ver nos filmes/séries e que é a primeira que nos vem
à cabeça. Achamos que o documentário demonstra bastante bem que, de facto, não há uma caixa
chamada "autismo" e todos lá dentro são iguais. Eles são mesmo todos diferentes!
Sentimos que existe uma grande lacuna no conhecimento da população neurotípica em relação ao
autismo. O autismo é meio enigmático para as pessoas que nunca lidaram com ele de perto e é difícil perceber como é uma pessoa com autismo, especialmente porque o espetro é gigante. Este documentário, ao ser protagonizado por quatro pessoas com personalidades completamente diferentes, permite-nos acabar a sua visualização com o sentimento de que já conhecemos estas pessoas e
que de repente o autismo já não é algo distante e misterioso, mas algo que nos pode ser familiar.
No fundo o que pretendemos é que este documentário tenha o mesmo impacto que aquela série
teve em nós, que mova as pessoas a conhecerem esta realidade!

Aqui estão algumas novidades dos nossos The Ziguais!

O podcast “Conversas sobre Autismo” é um projeto da Federação Portuguesa de Autismo, cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., cujo jingle foi composto e é interpretado pelos The Ziguais.
O 10º episódio deste podcast, que saiu no dia 21 de maio, contou com a participação da Dra. Maria
Paula Figueiredo, Presidente da Direção da APPDA LISBOA e Inês Neto, Diretora Pedagógica da
APPDA LISBOA, e podem ouvi-lo no Spotify ou no YouTube em https://youtu.be/2jlR8_l6vQw.
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Os The Ziguais atuaram no dia 21 de Maio no Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento. O concerto teve interpretação de todas as canções em Língua Gestual Portuguesa, para que as pessoas com surdez na plateia pudessem acompanhar
as letras, num concerto verdadeiramente inclusivo, que terminou com a música do
"Parabéns a Você" cantada em coro com um público muito participativo e entusiasmado por assistir a um concerto dos fantásticos The Ziguais na sala do Comboio
Real.

A equipa do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da APPDA LISBOA tem vindo a desenvolver ao
longo dos últimos anos projetos inclusivos com as turmas dos alunos com autismo que apoia.
Estes projetos são dinamizados pelos elementos das diferentes valências do CRI - Psicologia, Terapia
da Fala e Psicomotricidade - sendo que as psicomotricistas apostam frequentemente no jogo como
tarefa promotora da inclusão.
Com vários anos de experiência a realizar estas atividades e a obter resultados surpreendentes, este
ano letivo é a primeira vez que arriscámos fazê-lo em parceria… E mais uma vez comprovámos que
não poderíamos ter escolhido melhor parceiro: CrossFit AlphaDen!
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Se para alguns alunos é muito natural e espontâneo
ajudarem os outros, nomeadamente os colegas com
autismo, há outros que precisam de ser ensinados e
incentivados a ajudar.
O projeto DESAFIAR LIMITES - NA ESCOLA proporciona situações de jogo, de brincadeiras e de atividade
física, que são momentos ideais para aprender a conviver, ajudar, interagir e incluir!
Acreditamos que os alunos que usufruem das nossas
sessões estão a adquirir competências importantes
para no futuro serem membros ativos de uma sociedade melhor e mais inclusiva.
As atividades semanais deste projeto abrangem atualmente cinco turmas de 1º ciclo (nas EB1 Santos
Mattos, EB da Bobadela e EB1 Prista Monteiro) e dois
grupos de alunos do 1º ciclo (na EB1/JI nº1 de Mem
Martins) e do 2º ciclo (na EB2,3 João Villaret).
A equipa do CRI da APPDA LISBOA decidiu dar uma
ajuda extra aos nossos alunos e criou um cartaz com
os pontos chave para ajudar o colega com autismo.
Este cartaz tem como base uma brochura mais completa, que podem encontrar em https://www.appdalisboa.org.pt/autismo/recursos.

O ginásio da APPDA LISBOA é o primeiro a receber o selo oficial de ESPAÇO DESAFIAR LIMITES!
Finalmente com uma decoração à altura dos seus atletas, servirá de inspiração a que, no futuro,
cada vez mais boxes de CrossFit queiram adotar a nossa metodologia e tornar-se também elas espaços preparados para receber atletas com autismo.
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Como temos um ginásio remodelado e muitos materiais novos, tornou-se possível a dinamização
de aulas de treino funcional para colaboradores da APPDA LISBOA. As aulas decorrem duas vezes
por semana em horário pós laboral.

Em 2021 assinalou-se o 50º aniversário da associação que esteve na origem da APPDA LISBOA. No entanto, devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19 não foi possível celebrar esta data.
Assim, em 2022 a APPDA LISBOA comemorou em grande os 51 anos!
No dia 10 de março (antecipando por alguns dias a data oficial de 16 de
março), tivemos no Cinema São Jorge a antestreia do documentário “The
Ziguais”, o primeiro relativo ao autismo feito em Portugal, uma pequena
homenagem à Professora Isabel Cottinelli Telmo e ainda um cocktail com
atuação ao vivo dos The Ziguais.
Foi uma tarde emocionante, com o regresso ao convívio presencial dos
associados, famílias, colaboradores e ex-colaboradores, corpos gerentes e
todas as pessoas ligadas à APPDA LISBOA que quiseram marcar presença
nesta celebração.

Na APPDA LISBOA, assinalámos a Páscoa com uma “Caça aos Ovos” que juntou todos os que fazem
parte do CACI e do EEE, colaboradores incluídos. Foi uma caça muito versátil, adaptada a vários perfis comunicativos. Alguns utilizaram o mapa para descobrir os ovos, outros decifraram as pistas, e
outros identificaram os pictogramas ou as fotografias. Foi uma “Caça aos Ovos” muito desafiante e
aqui entrou em acção o espírito de grupo e união entre todos. Mesmo que nem todos tenham conseguido encontrar os ovos sozinhos, os colegas ajudaram e no final todos partilharam o tesouro: os
ovos de chocolate! Fazendo o balanço final, podemos afirmar que o maior tesouro foi a diversão e
espírito de entreajuda entre todos que ficou bem visível nessa tarde.
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A APPDA LISBOA é parceira no projeto de investigação “Efeitos da Terapia de Surf: análise da intervenção em crianças, adolescentes e adultos com perturbações do espectro do autismo e défice de
atenção e hiperatividade”. Este projeto realiza-se na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), no âmbito do mestrado em Neuropsicologia Aplicada.
O estudo recebeu aprovação da Comissão de Ética e Deontologia para a Investigação Científica da
Escola de Psicologia e Ciências da Vida da ULHT.
Este estudo pretende avaliar o efeito do Surf como prática desportiva terapêutica em crianças, adolescentes e adultos de desenvolvimento normativo e com perturbações do desenvolvimento. A
APPDA LISBOA participa com um grupo de jovens do Lar Residencial acompanhados por técnicos do
CACI, e facilitou o contacto com dois dos agrupamentos em que o CRI desenvolve trabalho.
A atividade de Surf tem lugar na praia de Carcavelos, em Lisboa e consiste numa sessão por semana, ao longo de 3 meses consecutivos. Além das sessões de surf, os participantes realizam um conjunto de tarefas e testes não invasivos em contexto lúdico para avaliação, no início e no fim do projecto. Haverá também uma recolha de informação junto dos técnicos de referência para avaliar o
comportamento adaptativo. Para minimizar os riscos da prática de surf, as atividades são conduzidas por uma equipa técnica especializada, apoiada na utilização de materiais seguros, tais como
pranchas de espuma (soft boards), coletes salva-vidas e uma rigorosa avaliação dos riscos no momento da entrada no mar.

EB1 Santos Mattos

APPDA LISBOA

EB1 Sarah Afonso

A APPDA LISBOA está na 3ª Edição do Social Leapfrog da
Nova SBE!
Queremos olhar o futuro com ambição e responsabilidade
pela nossa missão, aproveitando ao máximo esta oportunidade para avançar e honrar os mais de 50 anos da nossa
história.
O programa Social Leapfrog é um programa de reflexão e
capacitação customizado para organizações sociais híbridas (organizações simultaneamente com uma missão social e geração de receitas próprias através
da venda de produtos e serviços). O programa ambiciona promover um espaço de reflexão e transferência de conhecimento durante um período de três anos.
Este programa conta com o apoio de toda a comunidade da Nova SBE (alunos, antigos alunos, docentes, staff e parceiros) e inclui uma grande diversidade de atividades, tais como como a formação
de que a escola dispõe (cadeiras de mestrado e programa da formação de executivos), programas
de mentoria e coaching, projetos com alunos (dissertações de mestrado, clubes de alunos e estágios pro bono), workshops com alguns docentes da escola, entre outros.
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O principal objetivo do programa é ajudar as organizações a “dar um salto” no que diz respeito a
impacto (i.e., atingindo mais beneficiários ou mais profundamente os beneficiários atuais) e sustentabilidade financeira (i.e. sendo mais auto-sustentáveis).
Este programa faz parte da Iniciativa para a Equidade Social e é organizado pelo Nova SBE Leadership for Impact Knowledge Center.

A APPDA LISBOA está na 1ª Edição da Gulbenkian Digital Shift, que
promove a transição digital e incentiva a cultura de gestão de impacto e melhoria contínua das organizações. Esta iniciativa ajudará a acelerar a transformação digital da APPDA LISBOA através de
apoio financeiro e não-financeiro e decorrerá ao longo de 14 semanas. Vamos a isso!

Na APPDA LISBOA acreditamos que a participação de todas as pessoas em eventos culturais pode e deve acontecer e temos desenvolvido várias parcerias que nos permitem tornar esta ideia cada vez mais
real.
Desde 2021 que colaboramos com a Acesso Cultura, dando formação sobre a preparação de sessões descontraídas em diversos espaços culturais, tendo como principal objetivo potenciar a participação
de pessoas com autismo com estratégias que favorecem a participação de qualquer pessoa.
A Casa Fernando Pessoa, a Câmara Municipal de Braga,
a Culturgest e o Coliseu do Porto já tiveram sessões sobre este tema,
estando agora mais aptos para receber pessoas com autismo nas atividades que dinamizam.
No dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, foi dia de visitar a Casa Fernando Pessoa e estrear
as sessões descontraídas que arrancaram naquele espaço. Ficou bem patente a importância do envolvimento de toda a equipa na construção de um ambiente verdadeiramente inclusivo. Tivemos
acesso a uma história visual que nos permitiu preparar a visita, antecipando o que íamos ver no museu, e fomos recebidos de braços abertos por todo o staff, desde a equipa da bilheteira, à equipa
que nos guiou durante a visita. Pudemos explorar a exposição com calma, o que permitiu dar tempo
e espaço à curiosidade de cada um. Ficou a certeza de que a cultura pode e deve ser para todos!
Obrigada Acesso Cultura pelo papel na disseminação das sessões descontraídas pelos espaços culturais de Norte a Sul e obrigada Casa Fernando Pessoa por nos terem apresentado Fernando Pessoa!
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Partilhamos ainda que a APPDA LISBOA foi também parceira da AMPLA, uma mostra de cinema
acessível e inclusiva, que decorreu em Março e Abril deste ano na Culturgest. Graças a este apoio
da APPDA LISBOA foi possível projetar sessões de cinema descontraídas, que estiveram preparadas
para receber pessoas com autismo.

A APPDA LISBOA esteve no programa Manhãs da 3, da Antena 3, no passado dia 28 de Março.
A conversa com a nossa Diretora Pedagógica Inês Neto e a nossa responsável pela Comunicação e
pela gestão do projeto Band’Autismo Maria João Morgado com a equipa das manhãs foi uma excelente oportunidade para divulgar o evento Dia AUTêntico, que decorreu a 2 de abril. Falou-se sobre
autismo no horário nobre da rádio e houve ainda espaço para falar sobre o trabalho desenvolvido
pela APPDA LISBOA nas suas diferentes áreas e também sobre a mais valia dos The Ziguais, não só
na perspetiva de divulgação da causa do autismo, mas também para a felicidade e o desenvolvimento de competências de cada um dos seus membros.
A entrevista pode ser (re)vista e ouvida nas redes sociais da Antena 3 e da APPDA LISBOA (https://
fb.watch/d38n4HvarJ/).
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Até dia 30 de Junho pode escolher fazer a doação, sem custos para si, de 0,5% do valor do seu IRS
para a APPDA LISBOA.
Basta para isso indicar o nosso NIF 505713705 no quadro 11 do modelo 3 do IRS.
Contamos com a ajuda de todos para nos continuarmos a reinventar na forma de apoiar aqueles
que precisam de nós!

Os autores dos trabalhos escolhidos para esta edição do AUTêntico são: Layra Teixeira (CRI), Rodrigo Calado (CRI) e Maria da Graça Pereira (CACI). Parabéns!
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Consegues completar o labirinto?

Encontra as palavras na sopa de letras!

Um agradecimento especial ao Fernando Jorge, à Ana Claúdia, ao Duarte Aranha, ao Tiago Almeida e
ao Simão Pires pela colaboração no lettering e pelos desenhos cedidos para esta edição.
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