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PÁSCOA
Nesta quadra foram várias as
atividades que ﬁzemos.
Na expressão plástica ﬁzemos
ovos da Páscoa com um molde de
batata e coelhinhos com impressão
de tinta com as mãos e dedos.
Foi muito divertido!

Dia 12 de abril decorreu o XXXIII Mercadinho Social, no
Mercado Municipal. Estivémos presentes com os nossos
produtos para venda e encantámos o público presente
com a maravilhosa atuação do nosso Rancho Folclórico.

No Centro de Recursos ﬁzemos os nossos folares:
juntamos os ingredientes para formar a massa,
amassámos, untámos as formas com manteiga... e foi
muito divertido!
Uma receita cheia de amor e carinho só poderia ﬁca
deliciosa!!
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CHUVA AZUL
No dia 30 de Abril, Laços azuis contra os maus tratos na infância
foram formados por várias escolas do concelho de Faro, como
forma de assinalar o encerramento da campanha “Chuva Azul”,
promovida pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
(CPCJ) de Faro.
A A.A.P.A.C.D.M participou nesta iniciativa ao construir 2 Laços
Azuis com os jovens com os quais decorámos o nosso Centro de
Recursos.
Os nossos laços Azuis simbolizam a nossa solidariedade com
esta causa e despertar a consciência do público relativamente
aos maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção, promoção
e protecção dos seus direitos.

DIA DA MÃE
Os nossos jovens elaboraram uma
prendinha linda para oferecer às mães
no seu dia!
Esta prenda foi acompanhada de uns
bolinhos deliciosos para adoçar ainda
mais este dia especial.
Tudo foi feito com muito amor e carinho!
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ROTA DO PETISCO
Clientes e famílias petiscaram e conviveram
de forma solidária na Rota do Petisco 2019.
Obrigado a todos pelas receções tão
carinhosas e por fazerem parte desta
iniciativa solidária.
Foram convívios muito agradáveis e
acompanhados de petiscos muito saborosos.

MEETING
VITOR TAVARES

Dia 11 de maio participámos no Meeting Vitor
Tavares.
Este evento teve lugar na Pista de Atletismo de
Faro e os atletas da AAPACDM realizaram uma
prova de 100metros adaptada.

I ENCONTRO DE
NATAÇÃO ADAPTADA

No dia 29 de Maio os nossos atletas participaram no
I Encontro de Natação Adaptada organizado pela
Fundação Irene Rolo.
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TORNEIO GINÁSTICA COMTODOS
O Pavilhão Desportivo de Albufeira recebeu dia 25 de
Maio o Torneio de Ginástica Acrobática "Ginástica
com Todos.
Esta iniciativa vem demonstrar que a ginástica é um
desporto que consegue abraçar todos e num modelo
verdadeiramente inclusivo em que TODOS os ginastas
cooperam em lindas coreograﬁas de arte inclusiva em
movimento.

POULE DE
EQUITAÇÃO ADAPTADA
No dia 31 de Maio, a AAPACDM em parceria com a
Vilamoura Equestrian School, organizou um fantástico
momento desportivo equestre:
Poule de Equitação Adaptada.
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BANDA ÍRIS
E OS BESTEIROS

Alguns clientes dos CAOS formam uma Banda
“ Os Besteiros” e , sendo fãs acerrimos da Banda ÍRIS, já
vinham manifestando muita vontade de convidar o
grupo para visitar a instituição e cantar as suas músicas.
O Rui Francisco está inserido na atividade Atividades
Socialmente Uteis na empresa Arte Caseira” e tendo
conhecimento que o empresário Tiago conhece o
vocalista Domingos, elaborou um cartaz com o propósito
de convidar o grupo a vir à instituição.
Este convite personalizado foi entregue pelo empresário
Tiago e prontamente aceite pelo Domingos.
No dia 22 de maio, a Banda Íris esteve na nossa casa e a
Banda dos "Besteiros" da AAPACDM atuaram para os
seus ídolos!
O Domingos retribuiu cantando algumas canções para
os seus fãs, tornando esta tarde numa partilha musical
muito especial, realizando o sonho de alguns jovens e
cumprido o Direito do acesso à cultura (música).
Estafoi uma iniciativa de auto-determinação que envolve
as nossas parcerias e comunidade dando resposta a um
sonho dos nossos jovens.
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WORKSHOP PADARIA
ARTE CASEIRA
Dia 22 de maio o Tiago Ferreira, em representação da " Arte Caseira", esteve em nossa casa a
dinamizar um workshop de padaria com os nossos jovens.
A partilha de conhecimentos e boa disposição reinaram durante todo o decorrer da atividade e
todos colocaram "as mãos na massa".
O pão estava delicioso e com sabor a "solidariedade", uma verdadeira receita de sucesso.
Deixamos o agradecimento ao Tiago "Arte Caseira " pela sua disponibilidade, talento e por
promover este projeto tão valioso!
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VISITA AO
CENTRE ALGARVE

O nosso dia 5 de junho foi muito bem passado,
no Centre Algarve, em contacto com a natureza,
os animais e experiências de bem estar
magniﬁcas!

FESTIVAL DE
FOLCLORE INFANTIL

Dia 7 de junho o nosso Rancho Folclórico
participou na 26ª Edição do Festival de Folclore
Infantil, no Jardim Manuel Bívar.
Foi um momento onde TODOS, através da dança,
consolidamos a tradição e costumes locais.
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PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA

Na primeira semana de junho, com ajuda,
respondemos a um inquérito online para
recolher informação sobre o modo como
decorreu a participação das pessoas com
deﬁciência nas eleições realizadas a 26 de
maio. Exercemos o nosso direito em participar
na vida politica e manifestamos a nossa
opinião para que o Observatório de Deﬁciência
e Direitos Humanos (ODDH) e o Mecanismo
Nacional de Monitorização da Implementação
da Convenção sobre os direitos das Pessoas
com deﬁciência (Me-CDPD) possam tornar
os próximos processos eleitoriais ainda mais
inclusivos.

ARRAIAL O
COMPROMISSO

Os clientes ﬁzeram bolinhos deliciosos para vender no arraial.

O nosso arraial foi um Sucesso.
A rua estava linda e cheia de tradição e
colorida cheia de enfeites realizados pelos
clientes na atividade de expressão plástica
e tivemos com a colaboração dos pais.

... e a noite foi marcada por muita animação com
Cristiano Martins e o momento
especial foi claramente
a atuação da nossa Marcha!
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Obrigado a todos os familiares, amigos, clientes e colaboradores que contribuíram para um
arraial colorido e divertido!
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CINEMA
CAMPEÕES
No dia 4 de Junho alguns jovens
foram ao cinema ver o ﬁlme
"Campeões". Foi um ﬁlme muito
bom e com uma mensagem muito
bonita.

VISITA AO
CREATIVITY
No dia 21 de junho, fomos visitar o
Autocarro Creactivity, no largo da
Pontinha, em Faro.
Trata-se de uma co-organização
entre o BPI/Fundação “la caixa "
e a Câmara Municipal de Faro
com o objetivo de oferecer
atividades educativas.
Foi uma manhã muito divertida e
criativa.
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REGISTOS DO TRIMESTRE
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