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O jornal oficial da APPDA LISBOA

Editorial
É chegado um dos tempos mais desejados do
ano: as férias! Tempo de abrandar, de descansar
tão merecidamente, de reencontrar a família
alargada, os amigos ou de partir para o desconhecido.
Para as pessoas autistas pode ser um tempo fantástico ou, contrariamente à maioria de nós, um
período difícil, pela incerteza, pela alteração da
rotina. Tenhamos em conta as suas vontades,
necessidades e preferências.
Todos os dias, o corpo técnico da APPDA LISBOA
desafia limites, procurando, desenvolvendo e
oferecendo a melhor resposta às crianças,
jovens, adultos e idosos, a quem dedicam o seu
dia de trabalho.
Queremos melhores respostas para famílias e
pessoas autistas, de forma a terem uma vida
mais integrada e mais inclusiva. Por constrangimentos vários, especialmente físicos e de orçamento, não conseguimos acolher todos os que
nos procuram. Fica o desafio para quem nos lê:
venham ajudar-nos a melhorar esta casa que é
de todos e para todos.
Reencontramo-nos em setembro, renovados
para mais uma etapa da nossa vida, com o propósito de sermos AUTÊNTICOS no cuidado permanente às pessoas autistas e às suas famílias.
Luísa André

Desde o início de julho que as equipas do EEE e do CACI da APPDA LISBOA dinamizaram diversas
atividades de lazer. Estas foram realizadas tanto no interior como no exterior das instalações da
APPDA LISBOA.
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AUTêntico: Começaram as férias na APPDA LISBOA. Estão a gostar?
Duarte: Estou a gostar muito.
Micas e Leonel: Sim.
AUTêntico: Que atividades já fizeram?
Duarte: Canoagem. Fui passear à piscina porque não gosto de ir lá para dentro.
Helena: Já fui à canoa e fiz ginástica.
Jaime: Piquenique, (vi) elétricos e comboio de Cascais.
Micas: À praia de Caxias mergulhar.
Leonel: Canoagem e piscinas. Gosto de me sentar na espreguiçadeira, é bom!
AUTêntico: O que é que gostaram mais de fazer até agora? Porquê?
Duarte: Gostei da canoagem, porque gosto de remar no rio.
Leonel: Eu gostei de ir à praia porque estava boa a água e porque comi bolachas Maria.
Micas: Piquenique na relva de Belém. Fui ao jardim. Comi pastel de nata.
AUTêntico: Que outras atividades gostariam de fazer durante estas férias?
Duarte: Gostava de ir à Telepizza, ao Pavilhão do Conhecimento, ao piquenique num sítio longe e
num sítio perto.
Helena: Não sei. Gostava de sair para ir ao shopping fazer compras de comida.

No dia 24 de junho promovemos um momento de convívio entre toda a família APPDA LISBOA e
parceiros, num evento aberto à comunidade. O arraial brilhou na APPDA LISBOA e depois de três
anos as saudades já eram muitas! Tivemos comida, bebidas e animação, imbuídos do espírito alfacinha que caracteriza esta época de Santos Populares.
O evento começou com uma atuação dos The Ziguais e tivemos várias barraquinhas, da responsabilidade das salas do CACI, EEE e Lar. Houve ainda um ponto de venda de produtos AUTênticos, artigos exclusivos elaborados nas nossas oficinas, e de merchandising dos The Ziguais.
Agradecemos a presença de todos os que nos visitaram, o empenho de todos os que trabalharam
para tornar esta festa possível e ainda a contribuição dos nossos parceiros Junta de Freguesia da
Ajuda, Auchan, Montaraz de Garvão, Peixaria Gelformoso e Ambipromo.
Em 2023, Brilha o Arraial outra vez!
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No dia 10 de junho, 12 atletas da APPDA LISBOA foram à CrossFit Alphaden para participar no DIA
DA ALPHADEN. Neste dia, os nossos atletas foram distribuidos por 14 equipas inscritas na competição.
Para que os nossos atletas pudessem antecipar da melhor forma o que iria acontecer, duas semanas antes do evento fomos à CrossFit AlphaDen, para que conhecessem o espaço e pudessem
observar e experimentar todos as zonas e materiais.
Esta preparação da saída e a excelente relação com os treinadores da CrossFit Alphaden foram fundamentais para o sucesso da participação no DIA DA ALPHADEN, mas também a forma como as
equipas participantes acolheram e incentivaram os nossos atletas fez toda a diferença!
Muito obrigada à CrossFit Alphaden. E um grande agradecimento a todos os participantes do DIA
DA ALPHADEN, que mostraram ter um verdadeiro espírito de equipa. Também para eles este foi
com certeza um dia inesquecível!

Quem já praticou CrossFit compreende a dificuldade que pode surgir
com todos os novos termos que são usados nesta modalidade!
Saber que em todas as aulas temos um Warm up antes de iniciar o
WOD.
Perceber que existem diferentes tipos de treino, como Tabata,
EMOM, AMRAP, RFT.
Conseguir identificar um Kettlebell, um Haltere, distinguir uma Med
Ball de uma Slam Ball… e saber sem hesitação a diferença entre um
Squat, um Thruster, um Lunge, um Jumping Jack, um Moutain Climber, um Bear Walk e até como se faz um famoso Burpee… não é pêra
doce para os iniciados.
Com o projeto DESAFIAR LIMITES também os nossos atletas tiveram
a necessidade de aprender o nome dos novos materiais desportivos
e exercícios!
Assim, a terapeuta da fala da APPDA LISBOA responsável pela Oficina
de Comunicação no CACI, abraçou este desafio de ajudar a expandir
o vocabulário e adequar o seu uso, para facilitar o acesso e a participação de todos nas aulas de CrossFit.
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A Oficina de Expressão Plástica é o ponto de partida para muitos dos trabalhos artísticos que são
feitas na APPDA LISBOA.
O uso de referências visuais para estimular a criatividade é uma prática habitual nesta oficina. Além
de obras de arte famosas, essas referências podem
também partir de elementos da natureza, das
áreas de interesse ou até das vivências diárias dos
nossos jovens e adultos. Hoje partilhamos convosco os resultados de um desafio diferente - a exploração dos materiais usados no CrossFit como
modelos para o desenho!
Trouxemos os materiais para dentro da oficina e,
para além de relembrarmos estes conceitos, foi
uma oportunidade para estimular a criatividade e
promover a perceção visual dos nossos artistas.
Os (interessantes) resultados estão à vista!

Queremos agradecer ao Gonçalo Lousa, à Andreia Pacheco,
ao Tiago Lousa, à Patrícia Simão e à Margarida Pinheiro por
toda a dedicação ao projeto DESAFIAR LIMITES.
Foi um sucesso!

É com um enorme orgulho que a Decathlon Amadora e a APPDA
LISBOA celebram a validação do seu projeto pela Fundação
Decathlon.
A Decathlon Amadora vai poder apoiar a APPDA LISBOA na expansão do projeto DESAFIAR LIMITES, desenvolvido com o intuito de
reduzir barreiras para as pessoas com autismo e aumentar as suas
oportunidades de prática desportiva, promovendo assim a sua
inclusão.
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A agência Lola Normajean desafiou-nos, mais uma vez, a figurar na história da empresa RHmais
através da elaboração de uma peça para entregar aos colaboradores por ocasião do 35º aniversário
da empresa. Após análise do briefing inicial passado pela agência de comunicação e eventos, a peça
escolhida envolveu o trabalho conjunto de duas oficinas do CACI: a de Expressão Plástica e a de
Hortofloricultura. Foram assim produzidos 225 vasos de cerâmica com textura e pintados com as
cores da RHmais. Foi um trabalho de muitas mãos, já que uns preparavam o barro e colocavam-no
nos moldes, e outros mais delicadamente encarregavam-se da textura, e pintura. Para embelezar
os vasos, nada como dar-lhes vida plantando uma suculenta em cada um. Incrível como em 225
peças, não encontrámos nenhuma igual. Criaram-se 225 artigos únicos, todos com identidade,
todos autênticos. As peças foram entregues na Festa 35 anos RHmais, que teve lugar no Casino
Estoril e foram recebidas com muito agrado e elogios de todos os participantes.

Os profissionais do setor cultural europeu não têm a experiência e o conhecimento necessários
para permitir o acesso equitativo ao setor por parte de artistas, profissionais de artes e públicos
com deficiência, de acordo com o estudo Time to Act encomendado pelo British Council e publicado
em novembro de 2021. Esta inadequação do setor cultural cria barreiras que, cada vez mais, precisamos de debater e transpor. Torna-se urgente colocar as questões da acessibilidade, diversidade e
inclusão no centro de uma discussão sobre as práticas e estruturas da programação cultural e da
experiência artística, quer do ponto de vista dos seus atores como do ponto de vista dos públicos.
Neste âmbito, a Fundação Calouste Gulbenkian organizou, a 8 de Junho, o evento “Arte com todos?
É tempo de agir!”, de forma a reflectir estas questões e promover e incitar a mudança, envolvendonos enquanto profissionais da cultura e das artes, mediadores ou cidadãos, num processo conjunto
de transformação de paradigmas. A APPDA LISBOA participou na mesa redonda “Praticar a mudança” dando a conhecer o projeto The Ziguais e parte do trabalho feito pela associação na promoção
da participação cultural das pessoas com autismo. Fica a certeza de que a cultura pode e deve ser
para todos!
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A APPDA LISBOA participou no programa "Universidade do Nosso Tempo", exibido a 17 de junho de
2022 na RTP2, em que a jornalista Teresa Botelheiro conversou com a Secretária de Estado para a
Inclusão, Dra. Ana Sofia Antunes, acerca de pessoas com Necessidades Educativas Especiais. Esta foi
mais uma oportunidade de divulgar, ao grande público, parte do vasto trabalho desenvolvido por
toda a família APPDA LISBOA para o aumento da participação das pessoas com autismo na comunidade, através da exibição de uma reportagem gravada na APPDA LISBOA.
Podem assistir ao programa através do Youtube - https://youtu.be/N01J4EiSPKc - ou Facebook https://fb.watch/eqookD6u4G/ .

O Nutri2Go é um projeto da Associação de Estudantes da Faculdade
de Medicina de Lisboa, idealizado e desenvolvido pelos estudantes
da Licenciatura em Ciências da Nutrição e do Mestrado Integrado em
Medicina, tendo como objetivos centrais a promoção do conhecimento factual e contemporâneo da área das ciências da nutrição
(Feed Your Knowledge) e a oportunidade de adquirir skills de partilha
de conhecimento fundamentado com a comunidade (Teach Your
Knowledge).
No âmbito deste projecto, decorreu na APPDA LISBOA uma acção
para colaboradores dos serviços administrativos, CACI e EEE com o
tema “Sustentabilidade Alimentar”.
Dias mais tarde, foi a vez de alguns dos nossos jovens do CACI e EEE
aprenderem mais sobre “Lanches Saudáveis” numa formação dinâmica que teve lugar na biblioteca da APPDA LISBOA.

No passado dia 8 de Julho, no Cinema Charlot – Auditório
Municipal, teve lugar o XIII Seminário “Olhares sobre o
Autismo” organizado pela APPDA-Setúbal. Foi um dia de
apresentações muito enriquecedoras para todos os presentes, com forte participação da plateia. A APPDA LISBOA foi
convidada a participar com uma comunicação relacionada
com autismo na idade adulta e o tema escolhido foi: Autismo
na Vida Adulta – o que é ser feliz?. Este tema ganha cada vez
mais relevância na nossa missão e no trabalho que realizamos diariamente, tornando-se essencial discuti-lo com intervenientes de outros contextos e outras áreas.
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VAI E VOLTA é um projeto da APPDA LISBOA que foi criado com o intuito de promover o bem-estar
físico, social e mental, através da realização semanal de caminhadas e atividades no exterior.
Nesta edição fazemo-vos um balanço deste ano letivo e partilhamos convosco o projeto VAI E VOLTA em números:
- 9 meses desde o seu início (em outubro de 2021)
- 52 participantes
- 27 saídas da APPDA LISBOA
- 71 km percorridos a pé
- 4 km - o maior percurso pedestre (record que queremos muito ultrapassar)
A maioria dos passeios foram na zona de Monsanto (perto da APPDA LISBOA), mas também já
fomos na carrinha até Belém, ao Parque Urbano do Jamor ou à praia de S. Pedro do Estoril, realizando as caminhadas nesses locais, que são escolhidos de acordo com os interesses e o perfil de cada
grupo.
Este projeto existe graças ao envolvimento de técnicos e colaboradores da APPDA LISBOA, que
acompanham os grupos nestas aventuras. Não se pretende apenas a melhoraria da condição física e
o contacto com a natureza e consequente melhoria na qualidade de vida, pretende-se também trabalhar de forma multidisciplinar e assim desenvolver competências em várias áreas da vida! As saídas são preparadas nas salas, para que os nossos jovens e adultos possam participar na escolha e
antecipar o que vai acontecer. Também no regresso há trabalho a ser feito, reforçando as competências trabalhadas.
Podemos dizer que este é mais um projeto de sucesso! Por agora VAI de férias… será que VOLTA?
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No dia 14 de Julho, a APPDA LISBOA marcou presença no evento “Diversity & Inclusion” do BNP
Paribas.
A exibição do documentário “The Ziguais” serviu de mote para uma conversa de mais de uma hora
entre a Diretora Pedagógica Inês Neto e a responsável pela Comunicação e pela gestão do projeto
The Ziguais Maria João Morgado e uma plateia muito interventiva. Foram colocadas questões muito
pertinentes, que potenciaram um diálogo muito rico sobre o autismo.
Esperemos que esta tenha sido a primeira de mais ações de sensibilização e de discussão sobre o
este tema e que todos os participantes desta sessão tenham saído mais preenchidos e com mais e
melhores ferramentas para conviver com estas pessoas!

A sede da APPDA LISBOA está agora mais “visível”, graças à nova sintética colocada no portão da
entrada!
Com a atualização do logotipo e da marca, feita no final de 2020, era necessário remodelar também
a imagem nos nossos edifícios.
Além da placa colocada no portão principal, existe uma outra na varanda do edifício do CACI/UPCS
e uma a indicar a entrada das traseiras, todas com a nova imagem da APPDA LISBOA.
Esperamos que com este investimento todos os que se dirigem à nossa associação, nos encontrem
com maior facilidade.
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Um grupo de residentes do lar da Ajuda foi
à Alameda Keil do Amaral, em Monsanto.
Nesta manhã fizeram jogos com a animadora sócio-cultural e andaram de karts.
Um outro grupo do lar do Zambujal foi às
festas de Tires passear, comer farturas e
dançar.

Já temos a aprovação do financiamento do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) por parte da
DGEstE. Assim, no próximo ano letivo 2022/23 a verba disponível será a mesma do ano letivo anterior.

Os autores dos trabalhos vencedores desta edição especial de manjericos e sardinhas são o Carlos
Alberto (CACI) e o Jaime Rebelo (CACI). Parabéns!

10

Conta e escreve o número de halteres, kettlebells, discos, med balls e barras que encontras nos
desenhos.

Um agradecimento especial ao Fernando Jorge, Carolina Mouzinho, Xico Zé, Sandra Serôdio, Ana Cláudia,
Tiago Almeida e Luís Barreiros pela colaboração no lettering e pelos desenhos cedidos para esta edição.
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A nossa Dharma.
A Dharma chegou à APPDA LISBOA em 2010 como cão-guia do nosso rececionista.
Um cão-guia não é um cão qualquer. É um cão de trabalho. Um cão que desempenha uma função séria, uma
“ferramenta” essencial à orientação e mobilidade das pessoas com deficiência visual. Por ter uma
“profissão”, a interação com um cão-guia obedece a algumas regras rígidas, para que o animal não perca o
foco da função que desempenha, como por exemplo “não dar festinhas, não alimentar, etc.”.
A Dharma foi entregue ao Rui em dezembro de 2010, teve o treino para ir para a APPDA LISBOA nesse mesmo mês e foi apresentada a todos nessa altura.
Em janeiro de 2011, o Rui e a Dharma começaram a ir sozinhos para o trabalho e foi assim que a ela entrou
pelos portões da APPDA LISBOA, a guiar o seu dono.
O tempo foi passando, e a Dharma deixou lentamente de ser apenas um cão-guia.
“Bom dia Rui! Bom dia Dharma!”, diziam muitos dos colaboradores à chegada ao trabalho. Alguns, juntavam
a este cumprimento uma festa na cabeça da Dharma ou umas boas palmadas no lombo. Outros levavam-na
para um rápido passeio matinal ou ofereciam-lhe uma bela maçã.
Muitas das crianças, jovens e adultos com autismo que por ela passavam, tantas vezes sem dizerem uma
palavra, dirigiam-se de imediato àquela labradora de pêlo preto que abanava a cauda de felicidade com a
aproximação de todos. Os mais faladores interagiam com ela, quase que como à espera de uma resposta,
que às vezes vinha sob a forma de latido. Mas não eram só os destemidos que gostavam da nossa Dharma.
Que dizer dos que tinham medo e deixaram de ter? A nossa Dharma tinha este poder!.
Uma coisa é certa, a Dharma tornou-se quase uma mascote da APPDA LISBOA e tornou-se membro da nossa
equipa.
Infelizmente, o tempo não perdoa e a nossa Dharma partiu no dia 11 de julho.
Nunca será esquecida.

