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O jornal oficial da APPDA Lisboa

Editorial
É um prazer partilhar convosco algumas palavras neste jornal. Especialmente neste número, 50 anos não são brincadeira! Centenas de
pessoas contribuíram para que esta data surgisse. Muito fizeram. Os de agora deverão
fazer ainda melhor. É isso o que se espera e
exige. É isso o “crescer”.
A música e a banda da APPDA Lisboa são-me
temas queridos.
Os The Ziguais “são” um trabalho coletivo
(logo, mais exigente).
Surgem na sequência de um ensino estruturado, muito persistente e competente. Claro
que a “matéria” ajuda! Quem não gosta de
música? Todos podemos beneficiar e participar dela. Desde os grandes intérpretes, até
aos que, timidamente, acompanham com um
bater do pé. Desde relatos de crianças com
Perturbação do Espectro do Autismo cujas
primeiras palavras foram ditas a cantar, até
àqueles que têm competências musicais
excecionais, há um mundo ainda a explorar.
A música contribui para sermos (e nos sentirmos) felizes.
Já tudo está mais do que justificado.
Tenhamos, no entanto, também em conta o
orgulho que todos sentimos quando vemos
os “nossos jovens” a atuar.
Leiam igualmente com muita atenção os
outros artigos do jornal e que venham mais
50!
Paulo Ferreira

A APPDA Lisboa tem uma banda, que surgiu em 2002, na sequência de um projeto europeu denominado “Uma sociedade para todos”.
Desde então, tem vindo a integrar na sua formação diversos jovens e adultos com perturbação do
espectro do autismo, que frequentam as valências do CAO/CACI e EEE na nossa instituição.
Atendendo às necessidades específicas desta população, a banda tem a missão de lhes proporcionar, acima de tudo, bem-estar, ao mesmo tempo que possibilita uma intervenção e sensibilização
junto da população em geral acerca desta problemática. Acreditamos que cada atuação da banda é
mais um passo no caminho para a inclusão das pessoas com autismo na sociedade, demonstrando
as suas competências, capacidade de aprendizagem e voz ativa.
A nossa banda cresceu sempre informalmente, ao longo destes 18 anos, apesar de termos feito
atuações em diversos contextos – escolas, empresas, salas de espetáculos – um pouco por todo o
país, no estrangeiro e até termos gravado um disco com cinco temas originais.
Graças ao prémio BPI La Caixa Capacitar 2019, a nossa banda ganhou um nome e uma nova imagem. Graças ao trabalho dos nossos parceiros TORKE CC e Tworlds Productions, temos muito conteúdo para partilhar convosco ao longo desta edição do AUTêntico.
Apresentamos-vos oficialmente os The Ziguais - Banda da APPDA Lisboa!

O AUTêntico entrevistou Rui Santos, o Head of Design da Torke CC, que foi o responsável criativo do
projeto dos “The Ziguais”.
AUTêntico: Como surgiu a ideia do nome “The Ziguais”?
Rui: Diria que o novo nome para a banda da APPDA Lisboa surgiu de uma forma muito natural e
quase imediata.
Nenhum elemento da nossa equipa tinha até então trabalhado com pessoas com autismo e era portanto a nossa primeira experiência com o tema. Era necessário conhecermos estas pessoas e entendermos da melhor maneira possível como é viver com esta condição, como são as suas personalidades, como se expressam individualmente e, neste caso, como um coletivo. Depois de termos tido
contacto com os utentes da APPDA Lisboa, conhecendo os membros da banda e assistindo a um
dos seus ensaios, chegámos rapidamente a uma conclusão clara: cada membro da banda é diferente de todos os outros, com a sua maneira única de se expressar e é na música onde se encontram. E
do mesmo modo, sendo tão autênticos na sua expressão e até imprevisíveis, sabemos que nenhuma atuação será igual a outra. Eles são desiguais como elementos e as suas atuações são também
desiguais de uma para a outra.
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AUTêntico: Como foi o processo de criação da imagem da banda?
Rui: Após chegarmos ao nome entendemos que o conceito geral para imagem da banda e que a
expressão visual desta deveria partir dos próprios membros. Decidimos passar a agir como curadores dessa expressão e tornar os membros da banda nos reais criadores da sua imagem, captando a
sua unicidade e autenticidade através da expressão gráfica. Para esse efeito, realizámos um workshop onde pedimos aos membros dos The Ziguais para executarem vários exercícios gráficos, que
nos permitissem obter elementos para construirmos o logótipo e todos os grafismos base para a
identidade visual: pedimos que desenhassem cada uma das letras do nome, de forma aleatória,
para nunca revelarmos qualquer pista sobre o novo nome da banda e que desenhassem os seus
instrumentos musicais, assim como outros exercícios gráficos livres. Com estes elementos, conseguimos construir um logotipo composto por letras totalmente distintas entre si, e um universo gráfico que dá vida a este nome e que define os The Ziguais. A banda tornou-se assim parte do processo de criação da sua imagem, e no momento de revelação, sentiram imediatamente este novo
nome como seu.

AUTêntico: Como foi trabalhar com pessoas com autismo?
Rui: Revelou-se ser um desafio diferente daquilo a que estávamos habituados e foi sobretudo divertido. Durante o workshop foi necessário adaptarmos os exercícios a cada pessoa, de acordo com a
sua forma de comunicar e de maneira a que se mantivessem interessados e entretidos durante os
mesmos. Para nós, tornou-se um exercício dentro de um exercício, exigindo que arranjássemos
constantes formas diferentes de os conduzirmos aos resultados de que necessitávamos.
Existe, de facto, uma autenticidade na sua expressão que quisemos captar, que é totalmente livre e
sempre imprevisível, nunca ficando refém dos constrangimentos tão habituais na maioria de nós: o
medo de errar ou de fazer diferente, algo que quisemos transpor na identidade visual dos The
Ziguais.
AUTêntico: Como achas que esta experiência vai marcar o teu futuro profissional?
Rui: Posso afirmar que esta experiência enriqueceu o meu percurso e tenho a agradecer à APPDA
Lisboa por esta oportunidade. Não só por ter sido a primeira vez que desenvolvemos um trabalho
de branding dentro deste tema, exigindo uma abordagem totalmente diferente das que nos são
habituais, como me deu a entender melhor o que é conviver com esta condição. E mais importante,
desmistificou a conceção que tinha sobre o autismo. Mostrou-me alguns dos desafios das pessoas
com autismo mas, sobretudo mostrou-me todas as capacidades que têm e a sua forma tão livre e
pura de se expressar.
Com esta experiência, pretendo continuar a desenvolver trabalhos dentro deste e outros temas
com impacto social, ajudando a dar vida a projetos que beneficiam e ajudam a melhorar a vida de
outros.
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No dia 18 de Maio tivemos o primeiro concerto “oficial” dos The Ziguais, infelizmente ainda com um
público muito restrito, nesta retoma da atividade cultural, mas que nos vai permitir finalizar o documentário.
O nosso desejo é o de que muito em breve possamos partilhar estas atuações com toda a comunidade APPDA Lisboa, levando a música dos The Ziguais a todos os que os acompanham!
Obrigada por estarem sempre connosco.
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O Raw Art Made (www.rawartmade.com) é um projeto para a inclusão profissional e psicossocial
através da arte bruta, promovido pela associação cultural RAW SENSE.
Tem como objetivo dar a conhecer ao grande público artistas tradicionalmente excluídos do panorama oficial. Promove o valor artístico independentemente da sua formação, origem e/ou diagnóstico. Se houver talento, haverá oportunidade! Esta plataforma trabalha na ligação direta entre artistas e potenciais compradores de forma fácil, justa e transparente.
A APPDA Lisboa será parceira deste projeto, tendo a oportunidade de divulgar alguns dos seus artistas, através das suas obras, contribuindo assim para a sua legitimação, profissionalização e dignificação.
O projeto Raw Art Made, na pessoa da simpática Carolina Quirino, contemplará ainda um trabalho
de curadoria das peças produzidas na APPDA Lisboa, dando a conhecer ao público um pouco mais
sobre as peças e o processo criativo de cada artista.

A resposta social Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) foi substituída pela resposta social Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que lhe sucedeu desde 29 de março de 2021,
data da entrada em vigor da Portaria n.o 70/2021, de 26 de março, que regulamenta as condições
gerais do edificado, os termos e as condições técnicas de instalação e de organização, funcionamento e instalação a que deve obedecer esta última resposta social.
Os CACI em atividade (os antigos CAO, aos quais a nova denominação já é aplicável) dispõem de um
período de 24 meses para adequar o seu funcionamento ao que lhes é exigido pela nova regulamentação. A APPDA Lisboa está a trabalhar neste processo de transição e, nomeadamente, aguarda
resposta do ISS,I.P. ao pedido de esclarecimentos que ela e outras associações fizeram, relativamente a pontos controversos do dispositivo
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No dia 16 de março, a APPDA Lisboa celebrou 50 anos. A nossa história já é longa e começou com a
APPCA (Associação Portuguesa de Proteção às Crianças Autistas), nossa antecessora.
Numa época em que o autismo (uma palavra quase desconhecida) foi apresentado a um grupo de
pais como diagnóstico, a principal necessidade imediatamente sentida por esses pais foi a de proteger os seus filhos.
O caminho tem sido longo, mas em permanente evolução. Treze anos após a fundação, surgiu a
primeira delegação em Vila Nova de Gaia, à qual se seguiram as delegações de Coimbra, Viseu e
Leiria. Também nesse ano, o nome foi alterado para APPDA (Associação Portuguesa de Proteção
aos Deficientes Autistas), uma vez que as “nossas” crianças estavam a crescer.
Em 2002, as delegações tornaram-se autónomas e constituíram-se como associações de âmbito
regional que vieram posteriormente a formar a
Federação Portuguesa de Autismo (FPDA), à qual
também se filiaram mais tarde outras associações
com idênticos fins.
A visão que temos das pessoas com autismo foca-se
na resposta às suas necessidades específicas e, principalmente, em potenciar o seu desenvolvimento e
as suas competências, tendo em atenção os interesses de cada um. É assim que nos vemos, passados
50 anos, nesta casa cheia de história(s) e de olhos
postos no futuro e nos seus desafios.

No dia 2 de abril celebrou-se o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, como estabelecido pela
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
Neste dia, procura-se dar a conhecer a toda a comunidade o que é o autismo e o que significa viver e conviver com esta perturbação.

Partilhamos a mensagem que, a respeito da celebração destas
datas, foi proferida por Sua Excelência o Presidente da República,
a quem agradecemos o gesto de solidariedade e participação.
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As duas carrinhas da APPDA Lisboa têm um novo visual. Estão muito bonitas!

A APPDA Lisboa pediu a colaboração das famílias para assinalar o Dia do Pai e o Dia da Mãe.
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Na APPDA Lisboa procuramos produzir materiais com conteúdos relevantes e cientificamente atualizados sobre as Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), acessíveis aos diversos públicos que
nos procuram.
Poderá consultar e descarregar em https://www.appdalisboa.org.pt/autismo/recursos
alguns folhetos e brochuras sobre as seguintes temáticas:
- PEA - Sinais de alerta e diagnóstico
- Apoios Estatais
- Transição para a vida adulta
- PEA - Estratégias para as famílias
- Uma escola inclusiva para alunos com PEA - Estratégias
para colegas/pares
- Uma escola inclusiva para alunos com PEA - Estratégias
para professores e assistentes operacionais

Um dos corredores e algumas salas do nosso CAO/CACI ganharam uma
nova “cara”. Graças à iniciativa dinamizada pela associação Just a Change,
tivemos na APPDA Lisboa alguns voluntários (clientes da EDP e trabalhadores da Leroy Merlin), que estiveram a tratar das nossas paredes.

A artista plástica Rita Grancho ofereceu à APPDA LISBOA o quadro
“Abraço à Terra”, pintado em direto durante o programa Casa Feliz, a
convite da atriz Filipa Areosa, na SIC. O dinheiro angariado no leilão deste quadro vai servir para comprar material para as Oficinas de Expressão
Plástica e Tecelagem. Obrigada!

Os autores dos trabalhos escolhidos para esta edição do AUTêntico são:
sala 5 (CAO/CACI), Júnior e sala 7 (CAO/CACI). Parabéns!
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Completa a letra deste original dos
The Ziguais. Se precisares de ajuda, podes
consultar o banco de palavras.

Liga a imagem à sua metade.

Brilha o sol p’ra todos ______________
Anda no ar a minha ______________
Quero que saibam que estou ______________
Conta comigo para viver
Canta comigo, eu quero ______________
Trago a esperança de ser ______________
Sabes que sou meio ______________
Tenho um passado, quero um ______________
Recebe então o meu olhar
Junta-te a nós para o ______________
Quebro barreiras, desfaço o muro
Acredita que sou ______________ (uelelelelele)
Acredita que sou ______________ (uelelelelele)
______________ que sou capaz!
VOZ

AQUI
FELIZ
DIFERENTE

PRESENTE
FUTURO
NÓS
ACREDITA
CAPAZ

VENCER

Um agradecimento especial ao Fernando Jorge, ao Duarte e à Sandra pela colaboração no
lettering e pelos desenhos cedidos para esta edição.
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