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Editorial
O AUTêntico regressa!
2020 será, porventura, aquele ano que todos desejamos que acabe rápido como que, ao finar-se o ano,
isso fosse suficiente para nos despedirmos da maldita pandemia que nos acompanha de forma tão
implacável desde Março. Seguramente, a dita vai
continuar a acompanhar-nos e a impor-nos uma das
mais duras palavras do momento: distanciamento.
Claramente, a dita vai continuar a criar-nos muitos
obstáculos-surpresa durante o próximo ano. Mas, de
obstáculos, vem-se alimentando a APPDA ao longo
de quase meio século de existência transformandoos em pura vitamina e que tem resultado, com o
esforço de TODOS, na superação e eliminação de
todas as barreiras que se nos apresentam.
O nº 4 do AUTêntico é um testemunho disso mesmo;
testemunha por exemplo o que foram os últimos 8
meses na APPDA e de como se têm vindo a contornar e superar contrariedades que nos eram totalmente desconhecidas. Claro como água e tão bem
explícito na entrevista que as directoras da APPDA
deram ao AUTêntico e que mostram que, com o
esforço global da Instituição, a palavra ‘derrota’ não
faz parte do nosso dicionário.
Preparamo-nos para fechar o ano com nova energia;
energia essa transformada numa nova imagem, num
novo logótipo, num novo website e num documentário realizado de forma profissional, que relata os 18
anos de existência da banda da APPDA e através
dela, um pouco da nossa história enquanto instituição. No fundo, e por questões obvias, com tudo o
que parece fechar-se à nossa volta, a APPDA abre-se,
efetivamente, à comunidade e aproxima-nos!
João Seabra

A partir do dia 16 de março, verificou-se o encerramento do CAO, decretado pelo governo. O
AUTêntico decidiu entrevistar a Diretora Pedagógica, Inês Neto, e a Diretora de Serviços de Administração, Joana Teixeira, assim como a Diretora dos Lares, Carla Sequeira.

AUTÊNTICO: Quais os maiores desafios que o COVID-19 trouxe ao trabalho desenvolvido nas valências que ficaram suspensas?
INÊS NETO: No CRI e EEE, as colaboradoras integraram o Ensino à Distância implementado pelo
Ministério da Educação, apoiando as famílias e alunos através do envio de material, sessões on-line,
reuniões para definir estratégias para implementar em casa, etc. No CAO e UPCS, tentámos apoiar
as famílias consoante as dificuldades que nos iam passando. Foi um período de aprendizagem para
todos que pôs à prova a versatilidade de todos.
AUTÊNTICO: Como foi o regresso do CAO e EEE a 20 de Maio?
IN: Tivemos de reformular a distribuição das equipas educativas e utentes pelas salas, criar circuitos
de circulação, horários desencontrados de utilização de espaços comuns e reforçar todos os cuidados de higiene. Mais uma vez, os colaboradores mostraram estar à altura do desafio e tornaram
tranquilo um regresso que poderia ter sido atribulado. Um grande aplauso também para os alunos
e utentes que se adaptaram a todas as mudanças rapidamente.

AUTêntico: Quais as alterações que foram feitas ao nível do funcionamento das diferentes valências da APPDA LISBOA?
JOANA TEIXEIRA: No início da pandemia, e devido ao encerramento do CAO e do EEE, em formato presencial, a estrutura de Recursos Humanos teve de ser reajustada com a aplicação do regime de
layoff aos trabalhadores. A diminuição das comparticipações familiares em conjunto com a suspensão das atividades levou a uma reorganização do trabalho e dos trabalhadores. O regime de turnos
dos colaboradores dos Lares Residenciais sofreu igualmente alterações, com a implementação de
turnos alargados de forma a criar equipas em espelho. As visitas aos utentes dos Lares tiveram de
ser reajustadas de acordo com a legislação.
AUTêntico: Com a abertura do CAO, tiveram de ser feitas outras
alterações. Quais?
JT: As alterações foram muitas e de vária ordem. Foi garantido
todo o material de proteção individual aos colaboradores e terceiros, foram implementados procedimentos de higienização,
foram criados vestiários, foram reorganizadas as rotas de transporte dos utentes, entre outras. Continuamos a trabalhar da forma mais correta e atenta que conseguimos, continuamos a tentar
proteger-nos e aos nossos utentes e alunos. Continuamos confiantes e com vontade de prolongar a abertura da Associação. Representação da família em tempos
de confinamento.
Agradecemos a todos a confiança depositada em nós.
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AUTêntico: Quais as alterações que foram feitas ao nível do funcionamento do lar da APPDA LISBOA?
CARLA SEQUEIRA: As pessoas chegavam e trocavam de roupa e de sapatos. Ao nível dos clientes, não
podia haver cruzamento entre unidades do lar. No refeitório, cada unidade tinha as suas mesas.
AUTÊNTICO: Qual o impacto desta alteração de rotina nos utentes do lar? E nas suas famílias?
CS: Para alguns clientes foi mais complicado porque estavam habituados a ir a casa com alguma
regularidade. No entanto, outros surpreendentemente adaptaram-se bem à nova realidade. No
geral, todos estão tranquilos com estas novas regras. Alguns dos pais optaram mesmo por ficar com
os filhos em casa, sendo que agora estão a regressar ao lar.
AUTÊNTICO: Qual a reação das famílias a estas mudanças?
CS: Temos famílias muito ansiosas que querem saber quando é que podem levar os filhos para casa,
tendo em conta que quando regressarem têm fazer quarentena e existem vagas limitadas ao espaço que temos.
AUTÊNTICO: O lar do Zambujal reabriu. O que mudou?
CS: A rotina deles também mudou, pois estão sempre no lar. Na prática, os 7 clientes que antes iam
apenas passar a noite ao lar do Zambujal, agora passam o tempo inteiro no lar. Algumas valências
ocupacionais deslocam-se ao lar para trabalhar com os clientes.

Celebração do dia do pintor e do dia olímpico, no lar do Zambujal.

Biblioteca do lar do Zambujal.

Em tempo de pandemia a importância da manutenção da saúde física e mental assume particular
relevância. Para além da prevenção do contágio pelo novo Corona Vírus (SARS-CoV-2) e da vigilância dos sinais da doença por ele provocada (a COVID-19), importa prevenir e combater os efeitos
colaterais que esta pandemia pode causar na saúde física e mental das populações. Em particular,
no nosso caso, na população de pessoas com Autismo, nas suas famílias e nos cuidadores.
O facto de ter Autismo não constitui, por si mesmo, um risco acrescido para a gravidade das manifestações clínicas da COVID-19. Já no que respeita à prevenção do contágio, a dificuldade que pode
haver em fazer cumprir as normas, como sejam o uso de máscara, o distanciamento social e as
regras de higiene, num número muito significativo de pessoas com Autismo, mormente naquelas
não-verbais ou com défice cognitivo associado, pode constituir-se como um risco acrescido de contágio do próprio e de disseminação da doença. Há assim a necessidade de proteger essas pessoas,
como medida de protecção dos próprios, dos seus cuidadores e de todos quantos com eles convivem. Para tal há a necessidade de instituir medidas de prevenção adaptadas a esta população, assumindo que a implementação dessas medidas é da única responsabilidade dos cuidadores e das
famílias.
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Mais ainda, são os cuidadores que deverão sujeitar-se, em primeiro lugar, a essas medidas, para sua
protecção e das pessoas com Autismo que têm a seu cuidado, atendendo a que, em grande número
de casos as não poderão aplicar aqueles a quem cuidam. Vemos assim que esta situação tem particularidades que a tornam bem diferente de muitas outras, como sejam os Lares e Residências para idosos ou as Casas de Acolhimento da Segurança Social, com que foi inadvertidamente comparada.
Melhor comparação poderia, eventualmente, ser feita entre os nossos Centros de Actividades Ocupacionais (CAO), as nossas Unidades de Ensino Especial e os estabelecimentos de ensino regular. Há
medidas que serão aplicáveis, outras impossíveis de aplicar. Outras ainda que, sendo aplicáveis, implicam uma tal perturbação na relação da pessoa com Autismo com a sua envolvente que acabariam por
ser contraproducentes. Assim, para além do seguimento necessário das indicações da Direcção Geral
de Saúde, deverá imperar o bom senso na adaptação das normas às características muito particulares, não só das nossas populações, mas também de cada indivíduo com Autismo.
O tempo de confinamento correu, na maioria dos casos, muito melhor do que, à partida, havíamos
antecipado, talvez pela pacatez que o caracterizou, o restringimento do contacto social e a previsibilidade de um dia a dia dentro de portas, . Seja nos lares residenciais, seja nas casas de família, as pessoas com Autismo que acompanhamos, adaptaram-se muito bem a essa contingência e poucos foram
os casos que terão reagido de forma desajustada à circunstância. Maior terá sido o constrangimento
dos familiares, afastados dos seus empregos e dos contactos sociais e angustiados por notícias de
calamidades e incertezas, de que o filho com Autismo porventura pouco se apercebia ou, pelo menos,
se apercebia de forma diferente e, seguramente, menos angustiada. Excepção feita a alguns que,
impedidos de visitar ou de levar de fim-de-semana o filho ou o irmão confinado no lar residencial,
sentiram que esse tempo de proximidade, tão importante nas suas vidas, lhes foi retirado.
Os tempos que agora vivemos, alternando entre estados variáveis e imprevisíveis de emergência e
calamidade, com constantes mudanças de regras e medidas de prevenção, determina níveis de incerteza bem maiores que os vividos durante o confinamento. A verdade é que temos de nos habituar a
conviver com esta situação de pandemia que, seguramente, ainda está para durar e que, também
seguramente, irá ter períodos de maior agravamento. O medo, o cansaço, a imprudência e a insensatez são, por igual, veículos de doença. Mais que nunca é necessário manteremos-nos informados e
cultivar esses bens raros que são a prudência e o bom senso.
Prof. Dr. Carlos Filipe
Médico psiquiatra na APPDA LISBOA desde 2000.

A APPDA LISBOA tem uma nova parceria com o Surfing Clube de Portugal, da qual resultou o projeto Surf Therapy. Através da atividade física são explorados
cenários e situações reais do dia a dia, promovendo competências socioemocionais, cognitivas e motoras.
A atividade de Surf Therapy decorre semanalmente, com o
apoio de um fisioterapeuta, de um monitor e com supervisão
de um treinador de surf certificado pela Federação Portuguesa
de Surf. A cada 3 meses, participa um grupo diferente de 4
jovens/adultos.
Tem sido uma experiência muito positiva e todos estão a adorar.
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O desafio apresentava-se aparentemente simples: revitalizar o universo gráfico da APPDA Lisboa.
Mas como se podia mexer em algo com tanta história para uma comunidade tão especial, que acolhe e serve ao longo dos últimos 50 anos? O que parece simples é por vezes complexo e não se
podia projetar o futuro sem antes perceber o presente e honrar o passado.
A abordagem só podia ser uma, respeitar o trabalho já realizado e construir a partir das fundações
existentes, invocando, ao máximo, a mesma linha gráfica usada até à data. Desta forma, fazer evoluir a marca, sem romper com a existente.
A nova identidade visual da APPDA Lisboa mantém assim uma ligação clara ao passado, agora redesenhada com um traço e linguagem gráfica mais atuais, com o intuito de conferir ao símbolo um
cariz mais “amigável” e humano.
Para responder às necessidades dos novos meios de comunicação, agora mais digitais, foi desenvolvido um universo gráfico rico em soluções, algo para conferir maior consistência e flexibilidade na
utilização do logotipo/símbolo ao mesmo tempo que possibilita ter uma abordagem gráfica mais
leve e mais “playful” com uma paleta de cores complementar mais alargada.
Foi criado ainda um ecossistema gráfico de submarcas que dão resposta e identificam as novas
valências e unidades que compõem a oferta de serviços da APPDA Lisboa actual.
Da minha parte foi um prazer, profissional e pessoal, colaborar com a equipa da APPDA Lisboa e
desde já agradecer à Inês Neto e à Maria João Morgado pelo desafio, e por toda a co-criação ao
logo do processo, e também à Direcção pelo voto de confiança.
Joäo Paulo Pereira
Brand Designer/Diretor de Arte

Os logotipos das diferentes valências da APPDA LISBOA.
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Fomos todos apanhados desprevenidos pela pandemia e a nossa banda não foi excepção.
Com os artistas encerrados em casa desde Março (alguns deles) até Setembro, não houve ensaios
nem a tão aguardada digressão para divulgação do novo nome e imagem da banda.
Perdeu-se assim a tão desejada oportunidade de levar o nome da APPDA LISBOA por este país fora,
a outras cidades e, dentro da nossa cidade, a realidades que desconhecem o porquê da nossa existência e o sucesso da nossa intervenção.
Felizmente tínhamos feito algum “trabalho de casa” durante o primeiro trimestre do ano, que nos
permitiu fechar alguns dos objectivos do projecto:
- Obras na sala de música - check!
- Arranjo da carrinha para a digressão - check! (depois da nossa fiel viatura ter passado o confinamento na oficina, já se encontra ao serviço)
- Novos instrumentos musicais - check!
- Novo guarda roupa - definido e personalizado, agora em processo de aquisição de algumas peças.
Posto tudo isto, com o novo nome e imagem ainda no segredo dos deuses, tivemos de nos reinventar. Não sendo possível, no cenário actual, levar a mensagem da banda fisicamente fora da APPDA
LISBOA, contamos neste momento com a equipa
TWorlds a recolher imagens, testemunhos e a organizar
os 18 anos de história da nossa banda, naquilo que será
um documentário, em produção até ao final do ano...
curiosos? Muito, de certeza!
Aproveitamos para lançar o desafio a todos os que
tenham memórias sobre a nossa banda, que as façam
chegar à nossa equipa, para que possamos enriquecer
este documentário, que ficará certamente na história da
nossa APPDA LISBOA.

O website é uma das caras de qualquer instituição. É inevitável nos dias de hoje googlarmos, de
forma imediata, toda e qualquer necessidade que tenhamos. Responder às perguntas sobre o autismo não é excepção.
Apesar de a APPDA LISBOA ter um website online há vários anos, com toda a evolução que o mundo
digital sofre, o mesmo encontrava-se desactualizado. Abraçámos então o desafio de rever todo o
conteúdo desta antiga “casa”, guardar com carinho o que era mais importante, desfazer-nos de
tudo o que estava ultrapassado e juntar tudo o que de novo aconteceu e acontece todos os dias na
APPDA LISBOA.
Algures neste processo, percebemos que havia a necessidade de “casar” esta mudança com uma
renovação do nosso logotipo e universo gráfico (bem explicada na primeira pessoa em outro artigo
desta newsletter!). Assim, embarcámos neste mundo em constante mudança, cumprindo a tarefa
de mudar também o nosso “cartão de visita” no mundo digital. Esperemos que todos gostem desta
evolução e, principalmente, que a informação esteja (cada vez mais) acessível a todos os que nos
procuram.
Visitem-nos, como habitualmente, em www.appda-lisboa.org.pt
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O Prof. Doutor Edgar Pereira1 era competente na área dele. Sabia o que fazia. E a área dele era
"ajudar as Pessoas".
Foi Diretor Pedagógico da associação cerca de 30 anos. Com um doutoramento em Psicologia Clínica, tendo na tese abordado a Problemática do Autismo, acompanhou dezenas e dezenas de Famílias que, por uma razão ou por outra, se sentiram necessitadas do seu apoio, orientação ou intervenção terapêutica.
O Doutor Edgar Pereira gostava do que fazia e isso... fez toda a diferença.
Tinha convicções fortes porque era um estudioso.
Dava também aulas na Universidade, tinha gosto em partilhar e debater os conhecimentos. Estes,
por mais diversificados que fossem, tinham sempre uma sólida base no respeito pelas Pessoas,
enquadrada numa mensagem realista mas também de esperança.
A aposta na Formação foi sempre por ele considerada fundamental na instituição que dirigia.
O Doutor Edgar Pereira era uma Pessoa com quem podíamos contar.
O Doutor Edgar Pereira era também o meu Amigo Edgar e por isso permito-me dar a conhecer algumas das suas "particularidades":
- Gostava de contar histórias da sua infância/juventude, passadas em Moçambique e na África do
Sul;
- Era fanático por aviões e tudo o que se relacionava com eles;
- Tinha um jeito enorme/arte para pintura, desenho e trabalhos manuais;
- Ultimamente, já ligava um bocadinho ao futebol;
- Fraquinho no ping-pong (desculpa a arranhadela), era o melhor lançador mundial de canela, na
vertical, fossem as bases bananas ou maçãs.
O meu Amigo Edgar sabia que a Vida é tão importante que às vezes também a devemos levar a
brincar. (Os que lhe eram próximos sabem do que estou a falar).
O Amigo Edgar transporta memórias felizes, o Amigo Edgar deixa saudades.
Paulo Ferreira
Psicólogo; Colaborador da associação desde 1981; Diretor Coordenador entre 1982 e 2018.

Auto-caricatura do Dr. Edgar Pereira, na altura em
que desempenhava a função de Técnico de Oficinas.

Texto do seu trabalho “Para que a Junqueira não esqueça”.

1

O Prof. Doutor Edgar Gonçalves Pereira, que foi colaborador da associação desde 1977 (iniciou a colaboração como Técnico de Oficinas!) até à sua reforma, em 2015, faleceu a 12 de junho de 2020.
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Porque tão importante como manter as portas da APPDA
LISBOA abertas em plena pandemia para receber aqueles
que beneficiam dos nossos serviços, é fazê-lo seguindo
todas as normas de segurança para colaboradores e utentes,
a utilização permanente de equipamentos de proteção individual tornou-se obrigatória. Assim, queremos agradecer as
doações de equipamento individual que recebemos até ao
momento de várias entidades entre as quais: Apametal,
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
Proteção Civil de Lisboa, UDIPSS– Lisboa e Câmara Municipal de Cascais.
Agradecemos a estas entidades, que têm trabalhado em parceria com a associação, fazendo todos
os possíveis para manter a segurança e saúde de todos nós!

No âmbito do projeto europeu Rowing for All (R4A), a Associação Naval de Lisboa (ANL) convidou a
APPDA LISBOA para ser sua parceira na área da formação e divulgação do projeto. O objetivo é criar
um grupo quinzenal de remo direcionado especificamente para pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) , inserido na secção de Remo e Saúde da Associação Naval de Lisboa.
Os praticantes serão acompanhados por treinadores e voluntários que receberão formação especifica para o efeito, e familiares e/ou cuidadores que também queiram participar.
Em Junho de 2021, em Lisboa, decorrerá o evento final com participantes de diversos países.

Os trabalhos escolhidos para esta edição do AUTêntico são do Francisco André (CAO), da sala 1 e do
João Almeida (CAO). Parabéns!
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Encontra as palavras nesta sopa de letras.

BANDA

AMIGO EDGAR

LOGOTIPO

WEBSITE

Liga as imagens que estão relacionadas.

COVID

Desenho do cantor Michael Jackson.

Um agradecimento especial ao Fernando Jorge, ao Francisco José e ao Kevin pela colaboração no
lettering e pelos desenhos cedidos para esta edição.
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