
    

25 de Abril 
A quase revolução.
por Nuno Pedrosa
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Produtos de apoio
Quando Portarias 
e Despachos 
sonegam direitos 

As comemorações dos 
50 anos da APD

centrais

DESTAQUE

n.º 311 | maio 2022

Trimestral | 0,6€

A Associação Portuguesa de Defi-

cientes, que integrou a Comissão 

Promotora das Comemorações Po-

pulares do 48.º aniversário do 25 de 

Abril, voltou a desfilar na Avenida da 
Liberdade, em Lisboa, juntamente 

com a Confederação Nacional de 

Organizações de Pessoas com De-

ficiência (CNOD). 
Depois dos constrangimentos decor-

rentes da pandemia de Covid 19, este 

ano as comemorações populares da 

Revolução dos Cravos revestiram-se 

de acrescida relevância pelos moti-

vos invocados no apelo à participa-

ção da Comissão Promotora de que 

destacamos a seguinte passagem:

“Perante o aumento da pressão dos 

discursos e das campanhas defen-

soras de práticas discriminatórias e 

antidemocráticas, como a insensibi-

lidade à pobreza e à discriminação 

das pessoas com deficiência, a xe-

nofobia, o racismo e a desigualdade 

de género, impõe-se que os respon-

sáveis políticos não hesitem no seu 

combate sem tibiezas, assumindo o 

cumprimento da Constituição da Re-

pública Portuguesa, referência maior 
da Revolução dos Cravos, garantindo 

a sua matriz democrática, progressis-

ta e solidária, baseada na dignidade 

da pessoa humana e na prática de 

uma cidadania responsável”.

Também na delegação da APD de 

Chaves e Paredes se celebraram 

as conquistas de Abril, numa corrida 

organizada pelo Município de Cha-

ves, “onde a inclusão social não foi 

esquecida”.

os de Luta! 
   25 de Abril Sempre!    25 de Abril Sempre! 
50 Anos de Luta!

A APD no 1º. de Maio

centrais

Diretora Helena Rato | Orgão Oficial da Associação            Portuguesa de Deficientes
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LEGISLAÇÃO

25 de Abril 

          A quase Revolução

OPINIÃO

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2022/M
DR n.º 9/2022, Série I de 2022-01-13

Define o regime jurídico da transição para a vida 
adulta e reabilitação das pessoas com deficiência 
ou incapacidade na Região Autónoma da Madeira;

Declaração n.º 1/2022
DR n.º 12/2022, Série I de 2022-01-18

Designação de membros para o conselho con-

sultivo do mecanismo nacional de monitorização 
da implementação da Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência;

Despacho n.º 874-A/2022
DR n.º 14/2022, 1.º Suplemento, Série II de 2022-01-20

Aprova as tabelas de retenção na fonte, para 
vigorarem durante o ano de 2022, para os titu-

lares de rendimentos do trabalho dependente 
e de pensões, residentes na Região Autónoma 
dos Açores;

Portaria n.º 64/2022
DR n.º 22/2022, Série I de 2022-02-01

Estabelece as patologias que podem ser ob-

jeto de emissão de atestado médico de inca-

pacidade multiúso, no âmbito da avaliação de 
processo em sede de junta médica de avaliação 
de incapacidade, com dispensa de observação 
presencial do interessado;

Portaria n.º 99/2022
DR n.º 36/2022, Série I de 2022-02-21

Procede à terceira alteração da Portaria n.º 
48/2016, de 22 de março, que determina que 
os medicamentos destinados ao tratamento de 
doentes com artrite reumatoide, espondilite anqui-
losante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil 
poliarticular e psoríase em placas beneficiem de 
um regime excecional de comparticipação;

Portaria n.º 100/2022
DR n.º 37/2022, Série I de 2022-02-22

Fixa o montante do subsídio a atribuir ao cuida-

dor informal principal e do rendimento de refe-

rência do seu agregado familiar;

Despacho n.º 2390-A/2022
DR n.º 38/2022, 1.º Suplemento, Série II de 2022-02-23
Aprova as tabelas de retenção na fonte para vi-
gorarem durante o ano de 2022, relativamente 
aos rendimentos de trabalho dependente por 
titulares residentes na Região Autónoma dos 
Açores;

Despacho n.º 2390-B/2022
DR n.º 38/2022, 1.º Suplemento, Série II de 2022-02-23
Aprova as tabelas de retenção na fonte para 
vigorarem durante o ano de 2022 relativamente 
aos rendimentos de trabalho dependente por ti-
tulares residentes no continente.

Há alguns anos atrás, numa das minhas 
tentativas de perceber o 25 de Abril, 
encontrei um Velho, conhecido pelas 
suas lutas contra a ditadura, por não 
desistir dos seus ideais, por ter sido 
preso pelas forças do regime e por ter 
continuado a lutar já em democracia.
Este velho falou-me que o 25 de Abril 
não tinha sido uma verdadeira revolução, 
uma vez que a ditadura já não era bem o 
que tinha sido e o pós-revolução também 
não trouxe tudo o que era sonhado.
Ao nível da deficiência também vivemos 
essa quase revolução, uma vez que os 
deficientes quase estão integrados na 
sociedade, quase estão integrados no 
mercado de trabalho, quase têm condi-
ções para estudar, quase podem viver 
uma vida plena. É verdade que existem 
muitos e bons exemplos, mas a verdade 
é que a população com deficiência ainda 
encontra imensas dificuldades em se 
integrar na sociedade.
As empresas não contratam deficientes, 

o Estado não cumpre quotas de em-
prego, os produtos de apoio demoram 
anos desde a prescrição à entrega, as 
universidades têm muitas zonas inaces-
síveis, ou não adaptadas e os passeios e 
ruas das nossas cidades são autênticas 
montanhas-russas. E os transportes 
públicos? Os transportes públicos quase 
que os conseguimos utilizar, quando 
neles conseguimos entrar…
Mesmo no desporto, onde todos são 
chamados de heróis, o investimento é 
diminuto, as condições são mínimas, o 
Estado não apoia na aquisição de ma-
terial. Muitas vezes nem conseguimos 
entrar/sair dos pavilhões e lá dentro não 
conseguimos aceder aos balneários 
para a mais simples higiene ou banho.
Que a quase revolução de 74 se trans-
forme em Revolução, 50 anos após.
Por uma sociedade menos Deficiente.

Nuno Pedrosa
(Artigo originalmente publicado na edição 

de abril de 2022 da revista Óbvia)

. O pagamento de quotas é um ato simbólico de pertença à Associação – o que por si 
  só é já muito importante – mas é também uma ajuda fundamental para a APD   
  prosseguir a sua atividade.  

. A atualização de dados é essencial para a divulgação das atividades e iniciativas da 
  APD. Contacte-nos!

Queridos sócios, a APD e o jornal Associação precisam da vossa ajuda para continuar 
a defender os direitos das pessoas com deficiência. Assim, apelamos aos sócios para 
que façam a regularização das quotas e a atualização dos dados pessoais.

Apelo aos sócios da APD

Participe na Vida Associativa da APD

Atualize as suas quotas   NIB: 0035 0675 0003 2886 4308 1

http://www.apd.org.pt
info-sede@apd.org.pt
T 213 889 883

Comemorações do 25 de Abril 
em Chaves não esqueceram a inclusão

A delegação de Chaves e de Paredes da Associação Portuguesa de Deficientes, 
a convite do Município de Chaves, esteve presente nas comemorações do 25 de 
Abril, participando numa prova de corrida, onde a inclusão social não foi esquecida.
Agradecemos o convite ao Município de Chaves e todo o apoio da Wildfun, 
associação juvenil sem fins lucrativos.
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Novo Governo, novo Programa de Governo para 
os próximos 4 anos, novo Orçamento de Estado 

para 2022. As expectativas são grandes ou talvez não, 
pois as pessoas com deficiência não são referidas em 
quaisquer das 12 prioridades do Programa Eleitoral do 
PS, Partido que ganhou a maioria absoluta nas eleições 
legislativas, em janeiro de 2022.

Mas o que nos diz o Programa 
do Governo?
O Programa do Governo está estruturado em duas 
grandes partes, Boa Governação e quatro Desafios 
Estratégicos. É no terceiro desafio estratégico, sobre as 
desigualdades, que as pessoas com deficiência estão 
contempladas. Assumindo o compromisso de cumprir a 
Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com 
Deficiência 2021-25, o Governo propõe-se definir um 
Plano Nacional de não Institucionalização, concretizar 
o modelo de Apoio à Vida Independente, incentivar 
abordagens inovadoras ao nível da atribuição de Pro-
dutos de Apoio, finalizar a implementação da Prestação 
Social para a Inclusão, implementar o novo regime 
jurídico da Educação Inclusiva, aumentar a frequência 
de alunos com deficiência no ensino superior, apoiar 
a contratação e empregabilidade das pessoas com 
deficiência ou incapacidade, aprimorar o sistema de 
avaliação da incapacidade/funcionalidade, promover 
as acessibilidades físicas, digitais, de informação e 
comunicação, criar um serviço de “call center” em Lín-
gua Gestual, desenvolver Centros de Referência para 

apoiar pessoas com deficiências específicas. 
Todos estes objetivos se reportam a questões essenciais 
para a vida das pessoas com deficiência. Esperemos, 
pois, que sejam cumpridos e que se ultrapasse a fase 
de boas intenções, como tem acontecido com as aces-
sibilidades, cuja concretização se arrasta desde 1997, 
ou com o regime jurídico da Educação Inclusiva, agora 
designado “novo”, mas que foi aprovado pelo Decreto-
-lei 54 de 2018, tanto mais que já vamos no segundo 
ano de desenvolvimento da Estratégia para a Inclusão 
das Pessoas com Deficiência, a terminar em 2025. 
Considerando estes prazos, o Orçamento de Estado 
reveste-se de importância acrescida.

E o que nos diz o Orçamento de Estado para 2022?
Infelizmente, é mais o que não diz do que o que diz. O 
Plano Nacional de não Institucionalização fica-se pela 
definição, sendo que nesta matéria o foco vai para os 
idosos; a concretização do Modelo de Apoio à Vida 
Independente parece limitar-se à abertura de 240 re-
sidenciais de autonomização que já foram anunciadas 
pela Ministra Ana Mendes Godinho, e um reforço de 
4 milhões de euros para os CAVI (Centros de Apoio 
à Vida Independente); relativamente a 2021, o OE22 
prevê uma redução de na dotação global para a Pres-
tação Social de Inclusão; não encontrámos no OE22 
qualquer explicitação de verbas para o lançamento do 
Programa de Apoio à contratação e empregabilidade 
das pessoas com deficiência, devendo referir-se que, 
desde 2010, tem estado em aplicação o Programa 

de Emprego e Apoio à qualificação de pessoas com 
deficiência, desconhecendo-se quais foram os seus 
resultados; sobre o sistema de avaliação da incapa-
cidade/funcionalidade espera-se que a intenção de o 
aprimorar contemple uma maior celeridade na tomada 
de decisão, o que implica um aumento do número de 
Juntas Médicas não detetável no OE22 já aprovado 
na generalidade pela Assembleia da República; no 
que concerne às acessibilidades físicas, o OE22 é 
genericamente omisso, com exceção da previsão de 
intervenções em 1000 habitações; o OE22 é igualmente 
pouco claro quanto à acessibilidade digital, a não ser as 
declarações da Ministra Ana Mendes Godinho sobre o 
financiamento de uma plataforma digital acessível para 
efeitos de geolocalização; há ainda a lamentar que o 
financiamento dos produtos de apoio continue a não 
estar explicitamente contemplado pelo OE22; positivo é 
o facto do OE22 incluir o Desporto Escolar sobre Rodas 
no financiamento do Desporto Escolar (PO12) sem, no 
entanto, objetivar o montante desse financiamento.
Concluindo, este OE assemelha-se a uma manta de 
retalhos no que concerne ao financiamento de políticas 
públicas para a deficiência. Pouco transparente, falta-lhe 
coerência pela ausência de uma perspetiva integrada 
sobre a transversalidade da problemática da deficiên-
cia, quanto a nós, decorrente do desconhecimento 
das discriminações que as pessoas com deficiência 
continuam a enfrentar todos os dias.  

Programa Eleitoral do PS, Programa do Governo 
e o Orçamento do Estado para 2022

EDITORIAL

Helena Rato

APD e Betweien  
lançam livro infantojuvenil
A Associação Portuguesa de Deficientes 
em parceria com a Betweien prepara-se 
para lançar um livro infantojuvenil com 
o título “Põe o meu boné”.
Com este livro pretendemos que crian-
ças e jovens se revejam nas peripécias 
e aventuras de um grupo de amigos que 
para ultrapassar os obstáculos e dificul-
dades que lhes vão surgindo, usam um 
chapéu mágico, ou será apenas fruto 
da sua imaginação?
A história é sobre uma viagem orga-
nizada por quatro amigos com várias 
formas de comunicar e de se deslocar, 
para chegar a casa da avó de um deles 
e encontrar peças de roupa mágicas, 
capazes de resolver todos os seus 
problemas. O Dani tem uma cadeira 

com rodas, a Kika comunica através de 
Língua Gestual Portuguesa, o Tiago é 
surdo e a Lara não gosta de espaços 
barulhentos e com muita confusão. 
“A avó do Dani estava longe de imaginar 
que o boné mágico que ofereceu ao seu 
neto iria ser a razão para uma grande 
aventura… O Dani, a Kika, o Tiago e 
a Lara aceitaram o desafio e estavam 
preparados para cumprir a missão de 
chegar a casa da avó, onde esperavam 
encontrar outro boné ou outras peças 
de roupa igualmente mágicas. Apesar 
do entusiasmo e motivação, nem tudo 
correu como esperado…”
A partir do dia 1 de Junho, Dia Mun-
dial da Criança, ficará disponível para 
compra. 
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CENTRAIS

Durante a ditadura do Estado Novo quem ousasse co-
memorar o Dia do Trabalhador, no 1.º de Maio, arrisca-
va a prisão e até a morte. É por isso que comemorar o 
1.º de Maio é também comemorar o 25 de Abril. E, este 
ano, na comemoração dos 48 anos do 1º de Maio em 
liberdade, a APD marcou presença nas comemorações 
da CGTP na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, 
com um espaço que partilhou com a Associação de 
Amizade Portugal-Cuba, gentilmente cedido pela União 
dos Sindicatos de Lisboa.

Como dizia o apelo à participação da Comissão Promotora das Comemora-
ções Populares do 25 de Abril, "temos razões suficientes para enaltecer as 
grandes transfor- mações que foram 
operadas neste passado recen-

te…mas temos, também, motivos 
de preocupação, pelo que está na 
hora de olharmos e perseguirmos 
objectivos futuros  mais ambiciosos".
Motivos de rei- vindicação não 
faltam aos traba- lhadores com de-
ficiência e a todas as outras pessoas 
com deficiência obrigadas a per-
manecer inativas por não terem 
acesso ao mer- cado de trabalho, 
quer pela escas- sez de transportes 
acessíveis, quer pela inadequabi-
lidade dos postos de trabalho, quer 
pela hostilidade de um mercado de 
trabalho onde cada vez mais a competitividade se sobrepõe à integração social.
Neste 1.º de Maio, a APD empenhou-se em divulgar a petição pela Antecipação 

Motivos de reivindicação 

não faltam aos 

trabalhadores com 

deficiência e a todas as 
outras pessoas com 

deficiência obrigadas a 
permanecer inativas por 

não terem acesso ao 

mercado de trabalho

A APD no 1.º de MAIOA APD no 1.º de MAIO

da Reforma para Pessoas com Deficiên-
cia. Remetendo para o Artigo 28.º da 
Convenção para os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, esta petição tem por 
objetivo “permitir que os trabalhadores 
com deficiência que sofrem um desgas-
te excessivo por fatores condicionantes 
no seu quotidiano que não lhe podem ser 
imputados, possam usufruir da reforma 
com alguma qualidade de vida”. Esta ação, levada a cabo por dirigentes e sócios 
da APD, foi coroada de êxito. Muitas pessoas, incluindo algumas com deficiência, 
ficaram a conhecer o trabalho da APD e prontificaram-se a assinar a Petição, 
devendo registar-se o facto de, posteriormente, muitas outras pessoas terem 
entrado em contacto com a APD com o intuito de subscrever a Petição.

Corrida em cadeira de rodas 
no 1º de Maio de Castelo Branco
A APD Castelo Branco fez-se representar pelos seus diretores, Sandra 
Sousa e Daniel Tomás, na Corrida do 1º de Maio organizada pela União 
de Sindicatos (Castelo Branco). A iniciativa contou com uma corrida em 
cadeira de rodas, com distância de 3 000 metros (Cantar-Galo - Covilhã), 
corrida e marcha de atletas masculinos e femininos.



A 27 de janeiro, a Banda Sinfónica 
da Polícia de Segurança Pública, sob 
a direção do Maestro Subcomissário 
Pedro Ferreira, ofereceu um Concerto 
à Associação Portuguesa de Deficien-
tes. O Concerto decorreu  no Auditório 
Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga 
Cadaval, gentilmente cedido pela Câ-

mara Municipal de Sintra que, assim, 
também se associou às comemorações 
do 50.º aniversário da APD. Estiveram 
presentes alguns vereadores da Câ-
mara Municipal de Sintra, entre eles 
o Vereador Eduardo Quinta Nova, em 
representação do Presidente Basílio 
Horta, os Presidentes da Junta da União 

de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, 
e  da Junta de Freguesia da Falagueira 
e Venda Nova, o Subintendente da 
Polícia de Segurança Pública, José 
Brito, o Comandante dos Bombeiros 
de Sacavém, o Presidente da Direção 
Nacional da ADFA e Dirigentes da APCL 
e da CERCI.

Sebastião Antunes, brindou a APD com 
um espectáculo musical comemorativo 
dos 50 anos de luta da APD, que foi 
integrado nas iniciativas de "Maio So-
cial" da Câmara Municipal do Seixal. O 
espetáculo realizou-se, a 14 de maio, 
no auditório dos serviços centrais da 
Câmara Municipal do Seixal, com a par-
ticipação do Vice-Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal Dr. Paulo Silva, do 
Presidente da Junta de Freguesia da 
Amora, do 1º Secretário da Assembleia 
Municipal do Seixal e de dirigentes da 
CGTP da CNOD e da ADFA.

Sebastião Antunes 
dá concerto à APD

No dia 22 de abril, 
realizou-se na Sede 
Nacional da APD um 
lanche comemorativo 
dos 50 anos da Or-
ganização. Por esta 
data juntaram-se a 

esta iniciativa vários dirigentes que fi-
zeram parte do percurso da APD ao 
longo destes 50 anos.

Comemoração dos 50 anos da APD 
 

Meio século 
dedicado à Construção 
da Sociedade 
             Inclusiva  

A 11 de maio de 1972,  
nasceu a Associação  

Portuguesa de Deficientes 
com a publicação oficial 

 dos seus Estatutos. 
Profetizando o prelúdio 

de Abril, a APD assumiu 
desde logo um projeto 

que contesta os conceitos 
arcaicos da caridade 

e assistencialismo, 
reivindicando direitos, 

base justa da integração. 
50 anos volvidos, a APD 

preserva essa postura, 
dialogando e apresentando 

propostas, sem deixar 
de denunciar e criticar 

sempre que a inclusão é 
ameaçada. 

Por isso festejamos!

Banda Sinfónica da PSP 
nas comemorações da APD 
Banda Sinfónica da PSP 
nas comemorações da APD 
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Para anunciar neste jornal, por favor contacte os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4PUB

Atualize as suas quotas
NIB: 003506750003288643081

Ao abrigo do Estatuto do Mecenato, os donativos à APD 
são dedutíveis nos impostos (IRS/IRC).

Para mais informaçõe contacte a APD   http://www.apd.org.pt
  info-sede@apd.org.pt
  T 213 889 883

APD Castelo Branco
Todos os Sócios da Delegação Distrital 

de Castelo Branco da APD, mediante  

apresentação do cartão de sócio e  

recibo de quotas em dia, ao abrigo deste 

protocolo, têm direito a:

ASTA

- 50% na entrada em todas as produções 

e coproduções da ASTA;

- 50% na entrada em todos os espetá-

culos inseridos nos festivais da ASTA, 

Ciclo de Teatro Universitário da Beira 

Interior e contraDANÇA - festival de 

dança e movimento contemporâneo, 

realizados anualmente, com espetáculos 

na área do teatro, dança e movimento; 

- 50% de desconto em todas as for-

mações e workshops produzidos ou 

promovidos pela ASTA.

Morada: Rua 6 de Setembro 5/15, Covilhã

Contacto: 966 176 034

Espaço Saúde

- Desconto de 10% nos serviços dis-

poníveis no Consultório de Medicina 

Dentária. Este desconto não é cumu-

lativo com outros que os nossos sócios 

possam beneficiar.
Morada: Alameda da Europa, LT 12 r/c 

Dt.º, Covilhã.

Contacto: 275 315 643 / 961 674 994

Clínica Dentária 
Dr.ª Patrícia Teixeira

- Desconto de 20% nos serviços dispo-

níveis nas consultas e tratamento de 

medicina dentaria e harmonização facial.

Morada: Edif. Altamira, Alameda Europa, 

n.º 64 r/c B - Covilhã

Contacto: 275 336 544 / 924 421 710

info@clinicapatriciateixeira.com

Incontinência urinária

Quando Portarias 
        e Despachos 
              sonegam 
                 direitos

PRODUTOS DE APOIO

Incontinência fecal

Um problema ignorado

Em Portugal, desde abril de 2017, está 
em aplicação um regime de compartici-
pação a 100% de dispositivos médicos 
para o apoio às pessoas com inconti-
nência ou retenção urinária (Portaria 
92-E/2017). Esta foi uma medida de 
extrema importância para melhorar a 
qualidade de vida dessas pessoas, 
sobretudo das mais vulneráveis, muitas 
vezes obrigadas a reutilizar ou a subs-
tituir os produtos com uma frequência 
inferior ao estipulado pelo médico ou 
enfermeiro, devido a incapacidades 
financeiras, com consequências ne-
fastas para a saúde, pelo aumento de 
infeções urinárias e deterioração da 
função renal. 
Contudo, entre o Direito e o seu efetivo 
usufruto há uma série de obstáculos 
a ultrapassar, nos termos da mesma 

Portaria 92-E/2017, a saber: depois 
de conseguir obter uma receita médica 
válida (i.e., prescrista por via electróni-
ca e que obedeça às regras jurídico/
administrativas estabelecidas), o utente 
requerente tem de validar a prescrição 
junto da Infarmed, seguindo uma série 
de procedimentos obrigatoriamente efe-
tuados por via eletrónica. Estamos, pois, 
perante procedimentos burocráticos 
pouco claros quanto aos objetivos (não 
se compreende porque razão a Infarmed 
tem de validar a prescrição médica, em 
derrogação dos procedimentos rela-
tivos à prescrição de medicamentos) 
e claramente discriminatórios para os 
infoexcluídos.
Outro procedimento que limita os direi-
tos legalmente estipulados decorre do 
facto da comparticipação dos cateteres 

externos (dispositivos para as pessoas 
com incontinência urinária) estar limitada 
a um valor máximo de 0,24€/ unidade, 
segundo o Despacho n.º 10858/2017, 
quando os preços praticados pelas em-
presas que comercializam estes produ-
tos rondam os 1,60€/unidade. 
Quanto aos produtos de apoio usados 
no corpo para absorção de urina e fezes, 
vulgo fraldas, também comparticipados 
a 100%, está estabelecido por Circular 
Normativa conjunta dos ministérios 
da Saúde e da Segurança Social que 
só têm direito à comparticipação os 
utentes incontinentes com Atestado 
Médico Multiusos que ateste incapa-
cidade igual ou superior a 60% e que, 
cumulativamente, estejam isentos do 
pagamento de taxa moderadora por 
motivo de insuficiência económica.

Frequentemente, as pessoas com le-
sões medulares que provocam reten-
ção e incontinência urinária também 
são afetadas pela incontinência fecal. 
Esta incontinência é extremamente 
penalizadora para a qualidade de vida 
do utente, devido a provocar uma de-
terioração da vida social e psicológica 

das pessoas que perdem autoestima 
pelo medo da fuga de fezes. Contudo, 
em Portugal, e ao contrário de muitos 
países europeus, não existe regime de 
comparticipação para a incontinência 
fecal, a não ser a possibilidade do uso 
de fraldas.
Claro está que as pessoas com in-

continência anal podem recorrer ao 
mercado. Mas os produtos disponíveis, 
como é o caso dos tampões anais, têm 
um preço inacessível para a maior 
parte das pessoas, pois podem chegar 
aos 2,5€/unidade. Esta é, pois, uma 
situação discriminatória a que urge 
pôr cobro.

PARCERIAS
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APD Castelo Branco recebe Contrato Programa 
de Apoio ao Associativismo 2022 

NOTÍCIAS

Últimas da APD Porto

Foi nomeada, no passado dia 7 de maio, a Srª Marisa Almeida Correia 
como delegada de zona da APD em Seia. 
Para qualquer questão, deverá contactar a delegada através do email 
Info-seia@apd.org.pt ou do telefone 964 110 876.

Constituição de delegado de zona em Seia

A Delegação Distrital do Porto, em corcodância com os seus estatutos, levou a 
efeito, a 26 de fevereiro, a Assembleia Distrital e Apresentação do Relatório de 
Atividades e Contas do ano 2021. No mesmo dia, realizou o almoço convívio 
para sócios, familiares e amigos, nas suas instalações. 
A convite da CDU - Coligação Democrática Unitária, a APD Porto esteve 
presente, no dia 23 de março, numa audição com associações/colectividades 
onde foram abordados os apoios associativos da autarquia do Porto e debati-
das as dificuldades da vida associativa das organizações de Campanhã. Esta 
iniciativa teve lugar na Assembleia de Freguesia de Campanhã.
A APD Porto participou, a 8 de abril, na sessão pública de apresentação dos 
projetos do orçamento participativo, que se realizou no Auditório da Freguesia 
de Campanhã.

O Presidente da APD Castelo 
Branco, Raúl Pereira, recebeu do 
Vereador da Câmara municipal da 
Covilhã, Eng.º José Miguel Oliveira, 
o contrato programa para apoio à 
atividade regular relativo às can-
didaturas efetuadas pelas asso-
ciações para o ano de 2022, no 
âmbito do Regulamento de apoio 
ao Associativismo. A cerimónia de 
entrega decorreu no passado dia 
2 de abril, no Auditório Municipal.

A Direção Nacional está a envidar todos 
os esforços a fim de encontrar delega-
dos de zona capazes de angariar novos 
sócios, visando criar condições para se 
abrir mais Delegações. Entretanto, os 
Delegados de Zona e os novos sócios 
poderão colocar todas as questões e 
pedidos que necessitarem aos Serviços 
da Sede Nacional da APD em Lisboa.

As Delegações Locais 
de Amarante e Funchal 
estão encerradas 
temporariamente

OBITUÁRIO

A Delegação Distrital de Leiria da APD manifestou a sua 
profunda tristeza e consternação com a partida do seu 
atleta e dirigente, Cândido Delgado. A Direção Nacional e o 
Jornal Associação transmite à família de Cândido Delgado 
e à APD-Leiria sentidas condolências por essa inestimável 
perda, tão bem expressa nas palavras de  despedida dos 
membros da direção, equipa técnica, amigos e colabora-
dores da APD-Leiria :"Partiu um de nós, e assim ficamos 
todos mais pobres. Atleta dedicado, bom amigo, solidário 
e com um espírito de equipa incontornável! Bem-hajas 
Cândido, pela tua dedicação e empenho à APD-Leiria! 
Descansa em paz e até sempre, Amigo!"

Cândido Coelho Delgado, atleta e dirigente da APD-Leiria

Informação aos sócios
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APD Castelo Branco 
quer formar equipa 
de basquetebol em 
cadeira de rodas

No âmbito do programa de ação no 
desenvolvimento do desporto adaptado, 
a APD Castelo Branco pretende dar 
início à formação de uma equipa de 
basquetebol em cadeira de rodas. 
Informam-se os interessados em fazer 
parte desta equipa que, para participar, 
devem ter entre 18 e 60 anos, que a 
equipa é mista, com atletas masculinos 
e femininos, e que não é exclusiva para 
quem se desloca em cadeira de rodas 
no seu dia a dia, basta possuir algum 
tipo de deficiência. 
Os interessados, mesmo os mais jovens 
que se queiram iniciar no basquetebol em 
cadeira de rodas, devem contactar a APD 
Castelo Branco, com sede na Covilhã, 
pelos telefones 275 085 250 / 928 061 956 
ou email info-castelobranco@apd.org.pt

APD Porto vence Taça de Portugal ACR6 
e conquista os campeonatos de ACR4 e ACR6
2022 está a ser um ano de glórias para a APD Porto no Andebol em Cadeira de 
Rodas. Depois de, a 24 de abril, se sagrar Campeã Nacional em ACR4 e de, a 1 de 
maio, garantir o título de Campeã Nacional em ACR6, foi a vez de, a 14 de maio, 
conquistar a Taça de Portugal ACR6. 
Na Final da Taça de Portugal ACR6, a APD Porto venceu a APD Leiria por 17-19. 
A ocasião ficou também marcada pelas homenagens a Cândido Coelho, atleta que 
pertencia à APD Leiria e representava as cores da Seleção Nacional.

APD Figueira da Foz 
organiza Taça de Portugal 
de ACR4

Dia 21 de maio é o dia da final da Taça 
de Portugal de ACR4, uma iniciativa que 
a APD Figueira da Foz está a organizar. 
Das quatro equipas apuradas, constam 
três equipas da APD, o que demonstra 
bem a importância que a Associação tem 
para o desporto adaptado e em especial 
para o Andebol em Cadeira de Rodas. 
Fora das competições oficiais, existirão 
ainda demonstrações de desportos 
adaptados, assim como uma sessão 
prática de experimentação da modalidade 
de andebol em cadeira de rodas por jovens 
e pessoas com deficiência, não atletas.

No dia 8 de maio, os atletas da 
APD Lisboa part ic iparam numa 
demonstração de basquetebol em 
cadeiras de rodas (BCR) que contou 
com a participação dos atletas mais 

AGENDA

Dias 16, 17, 18 e 19 de setembro – Excursão à Ilha da Madeira com o custo para 
sócios de 650,00€ e para não sócios de 700,00€, com possibilidade de pagar 
em prestações. 
O valor inclui viagem, hotel de 4 estrelas com pensão completa, passeios a todos 
os pontos turísticos da ilha com acompanhamento de guia turístico local.
Inscrições abertas na sede da Delegação da Amadora, presencial ou ligando 
para o 214 750 230.

APD Lisboa leva BCR aos mini atletas do OBC
APD Porto
Almoço convívio
A APD Porto realiza na sua sede, aos 
segundos sábados de cada mês, um 
almoço convívio dirigido a sócios, 

familiares e amigos. Participe!

APD Castelo Branco
Escolinha 
de Matraquilhos
APD Castelo Branco informa os 
interessado na prática da modalidade 
de matraquilhos que o podem fazer na 
Academia / Escolinha de Matraquilhos 
e Futebol de Mesa do CCD Estrela do 
Zêzere da Boidobra, na Covilhã. Para 
mais informações, contactar a APD 
Castelo Branco ou diretamente com a 
Academia / Escolinha de Matraquilhos.

APD Amadora 
Passeio 
às Caldas da Rainha
Dia 4 de junho – Passeio de um dia às 
Caldas da Rainha (visita ao conhecido 
Mercado Municipal da Cidade) e Rio Maior 
(visita às Salinas).

APD Amadora 
Festa de aniversário 
2 de julho – Comemoração do 39.º 
Aniversário da Delegação da Amadora, 
com almoço convívio (sardinhas, 
entremeada grelhada, salada mista, pão, 
bebidas e arroz doce) e animação musical.

APD Amadora
Excursão 
à Ilha da Madeira

novos do Odivelas Basket Clube (OBC) 
e das suas famílias. 
No Facebook do OBC, pode ler-se: 
“Manhã de domingo muito animada em 
convívio, na Escola Vasco Santana. 
Atletas dos 6 aos 14 anos juntaram-
se aos at letas de BCR da APD 
Lisboa - Equipa Desporto, partilharam 
experiências e muitos sorrisos... aos 
quais se vieram a juntar também 
os sorrisos e garra das mães, pais 
e irmãos que entraram em campo 
determinados a cansar os incansáveis 
atletas do OBC!”.


