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As organizações das pessoas com deficiência voltaram a reunir-se em Congresso. Desta 
vez na bela cidade do Seixal. No decorrer do Congresso, organizado pela CNOD, avaliou-
se a situação das pessoas com deficiência em Portugal e aprovou-se um Plano de Ação 
para os próximos anos. A APD, Associação fundadora da CNOD, esteve representada por 
dirigentes da Direção Nacional e das Delegações Regionais, tendo sido apresentadas 
comunicações sobre questões pertinentes que prejudicam o desenvolvimento de uma 
sociedade inclusiva. 
Motivos de preocupação não faltam quando se assiste, ano após ano, ao incumprimento de 
legislação mais que pertinente como é o caso do Decreto-lei 163/2006 sobre as acessibilidades 
ou da Lei 54/2018 sobre educação inclusiva. Pior, verifica-se a instalação de uma tendência de 
o próprio legislador introduzir discriminações no acesso a direitos através da segmentação das 
pessoas com deficiência em função do grau de incapacidade. Os casos mais recentes são a 
PSI e a Lei da Reforma Antecipada. Outro mecanismo para a introdução de discriminações é o 
recurso a Projetos piloto, que se prolongam no tempo em vez de resultarem na universalização 
da aplicação dos seus resultados, como está a acontecer com o MAVI.

"Por uma sociedade inclusiva, 
compromisso de progresso e de futuro"

Num tempo marcado pela incerteza na esfera da economia nacional, que se traduz no 
aumento do custo de bens essenciais, a questão da PSI assume maior importância. Justificada, 
inicialmente, como uma compensação devida a todas as pessoas com deficiência pelo facto 
da sociedade não lhes garantir efetivamente o gozo dos Direitos Humanos elencados pela 
Convenção da ONU, foi transformada num instrumento de combate à pobreza extrema 
que discrimina os trabalhadores com deficiência com um grau de incapacidade inferior a 
80%. Acresce a esta questão o problema das atualizações. 
Em 2022 a PSI não foi atualizada, em consonância com o valor mínimo de existência, 
mantendo-se o limite máximo de rendimento individual para efeito de acumulação com 
a PSI para as pessoas com grau de incapacidade entre 60 e 80%, idêntico ao de 2021. 
Esperemos que o Orçamento do Estado para 2023 corrija devidamente a situação.
Por tudo isto, não podemos estar mais de acordo com o teor da tese apresentada ao 
Congresso que afirma: “O movimento associativo das pessoas com deficiência foi e é 
essencial para a conquista dos direitos das pessoas com deficiência e é fundamental para 
a garantia da preservação desses mesmos direitos e da sua concretização”.
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LEGISLAÇÃO

Os 50 anos da Associação Portuguesa 
de Deficientes, por muito que os ad-
versários se encarnicem, são motivo 
para fazer análise histórica destas cinco 
décadas: A instauração da democracia, 
da liberdade de associação, a difusão 
da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a Constituição de Abril, a 
regionalização da APD revelaram, com 
mediana clareza, um mundo de contra-
dições, hoje não superadas, fortemente 
paralisantes da evolução das transfor-
mações de conceitos, métodos, mode-
los, estratégias humanistas, modernas, 
difundidas por organizações de pessoas 
com deficiência, condensadas(1981), 
Ano Internacional da Deficiência, acla-
madas pela ONU – Organização das 
Nações Unidas.
Nenhum governo definiu criteriosa 
política convergente com a inovação 
dominante; houve discursos retóricos, 
fingimento de mudança; a visão arcai-
ca conservadora subsistiu, mediante 
atitudes assistencialistas, caritativas, 
intromissoras, discriminatórias.
Esses comportamentos detetam-se. 
Comparando as leis 9/89 e 38/2004; 
não foram regulamentadas; recusaram 
todas as propostas das organizações in-
submissas a tais modelos, evidenciando 
a inexistência de real/efetiva liberdade 
de associação, manifesta atualmente: 
intromissão limitadora de eleição de 
dirigentes, porque os desditosos gover-
nos adictos ao «mercantilismo social, 
confundem atividade voluntária versus 
atividade remunerada; fingem acolher 
o trabalho voluntário, contaminado por 
desvairadas desmotivações, oriundas 
de sufocante burocracia, destacando 
limitações de mandatos, processo en-
coberto cuja consequência gera declínio 
programado do universo associativo; 

APD - 50º Aniversário
História Singular – 3ª Parte 

TESTEMUNHO

afrontam o direito ao diálogo/participa-
ção; Violam, sistematicamente a abun-
dante doutrina que a torna imperativa, 
salientando: Constituição, Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.
A incessante obstinação controladora 
manifestou-se na imposição unilateral de 
modelo organizacional retrógrado, longe 
do direito vigente. Cinco decénios de 
perniciosa conflitualidade, de permanen-
te discriminação, de regressiva afronta 
aos direitos humanos das pessoas com 
deficiência, obstaculizando, iniquamente, 
a função das organizações que resisti-
ram ao universo da ilegalidade; salvo 
exceções, reinou a apatia dos órgãos de 
soberania, mais propensos ao favoreci-
mento das organizações súbditas: fonte 
de voto cativo, espaço de desvairadas 
ambições, refúgio de corrupção.
Emergem: forte constrangimento cau-
sado por este contexto, simultaneamen-
te indigno, intolerável, em regime dito 
democrático, limitador consciente das 
potencialidades da APD, face ao seu 
projeto, princípios; rigorosamente ver-
dadeiro, este cenário causou incontes-
tável retrocesso na edificação do rumo 
incluente; parecem absurdas certas 
peripécias: burocracia, constrangimento 
na constituição de órgãos sociais, res-
trições de recursos, afronta ao direito 
ao diálogo/participação, entre outras, 
igualmente injustas, à margem do zelo 
republicano, das mais elementares re-
gras democráticas, destacando atitudes 
divisionistas, tendentes ao aliciamento/
capitulação de grupos/dirigentes.
A inconsistência da convicção, da forta-
leza, aliciantes promessas debilitaram, 
algumas vezes, a pertinaz resistência 
da APD.
Apareceram cismas perniciosos, a de-

Há 50 anos, 50 portugueses com deficiência fundaram 
a Associação Portuguesa de Deficientes, a APD. Joaquim 
Manuel Cardoso foi um desses sócios fundadores, o 22.º da lista. Desde então, 
Joaquim Cardoso tem dado o seu empenhado e comprometido contributo à APD, 
mas foi na qualidade de sócio fundador que o Associação pediu o seu testemunho.

terminação claudicou, faltou lucidez; 
estas insuficiências não beneficiaram 
a evolução da luta, em todo o território, 
pela extensão global dos objetivos da 
APD. Combate duríssimo, muitos insu-
cessos, poucas vitórias… 
A audaz resistência da APD é epopeia 
humanista… nestas e outras condições 
impostas, manifesta/ocultamente, a agu-
díssima consciência de dirigentes – re-
cordando «heróis gigantes» - o apego 
inquebrantável à matriz constitutiva, 
gerou prodígios…
Tal ousadia é punida: indiferença, de-
sinteresse, indisfarçável azedume, 
do mesmo poder que exibe discursos 
hipócritas, fingidos, sobre a inclusão, 
enquanto promove inéditos retrocessos.
Celebramos 50 anos de lealdade, forta-
leza, adesão aos direitos humanos das 
pessoas com deficiência, à construção 
da sociedade inclusiva…
Proclamamos a inclusão: difundimos os 
requisitos essenciais, designadamente 
a Paz; a pedagogia dos direitos huma-
nos; declaramos: a inclusão condensa 
a democracia plena, é o território liberto, 
onde florescem a igualdade, a frater-
nidade, a justiça, o humanismo «raiz 
radiosa da inclusão»…  
É este o nosso rumo! não mudámos, 
não mudamos, não mudaremos de rota, 
por mais furiosa que seja a tormenta!... 
Seremos timoneiros intrépidos! Não 
perderemos a bússola: da reclama-
ção firme da paz; (requisito essencial 
da inclusão) da defesa austera dos 
direitos humanos; da dignificação, à 
escala planetária, das pessoas com 
deficiência!...

Joaquim Cardoso, Sócio Fundador

Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto
Aprova o Estatuto do Serviço Nacional 
de Saúde;

Declaração de Retificação n.º 21/2022, 
de 16 de agosto

Retifica a Portaria n.º 198/2022, de 27 
de julho, que regulamenta as condições 
específicas de  concretização da medida 
da gratuitidade das creches e creches 
familiares, integradas no sistema
de cooperação, bem como das amas 
do Instituto da Segurança Social, I. P;

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2022/M, 
de 17 de agosto

Define o regime jurídico de apoio técnico 
e financeiro à integração e manutenção 
no mercado de trabalho das pessoas 
com deficiência e incapacidade na Região 
Autónoma da Madeira;

Decreto-Lei n.º 56/2022, de 19 de agosto
Reforça o abono de família e altera 
os respetivos escalões de acesso;

Decreto Regulamentar n.º 3/2022, 
de 19 de agosto

Regulamenta a Garantia para a Infância;

Portaria n.º 223/2022, de 6 de setembro
Estabelece o limite do rendimento de referência  
previsto na alínea c) do artigo 4.º do Decreto  
Regulamentar n.º 3/2022, de 19 de agosto. 
Para efeitos de reconhecimento do direito 
à Garantia para a Infância;

Portaria n.º 224/2022, de 6 de setembro
Atualiza os montantes do abono de família 
para crianças e jovens, procedendo 
à alteração da Portaria n.º 276/2019, 
de 28 de agosto;

Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro
Estabelece medidas excecionais de apoio 
às famílias para mitigação dos efeitos 
da inflação;

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 74-A/2022, de 6 de setembro

Estabelece medidas excecionais de apoio 
às famílias para mitigação dos efeitos 
da inflação;

Declaração n.º 12/2022, de 7 de setembro
Designação de membros para o conselho 
consultivo do mecanismo nacional 
de monitorização da implementação 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência;

Portaria n.º 244-A/2022, de 26 de setembro
Procede à regulamentação do apoio 
extraordinário a titulares de rendimentos 
e prestações sociais criado pelo 
Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro;

Portaria n.º 252/2022, de 6 de outubro
Procede à prorrogação do prazo previsto 
no artigo 1.º da Portaria n.º 170/2022, 
de 5 de julho, que permite o deferimento 
e a manutenção do estatuto do cuidador 
informal com entrega documental posterior, 
nomeadamente a declaração médica 
e o comprovativo do pedido para intentar 
ação de acompanhamento de maior.
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Quando tenho de analisar Orçamentos do Estado, vêm-me à mente dois provérbios, 
a saber: de boas intenções está o inferno cheio, palavras leva-as o vento. O desafio 

está em perceber se estes provérbios também se aplicam ao Orçamento do Estado para 
2023 e, sobretudo, ser capaz de nele encontrar as dotações orçamentais para o financia-
mento das políticas de inclusão das pessoas com deficiência. Como ponto prévio, nunca 
é demais relembrar que uma política efetiva de inclusão se reporta a todas as áreas da 
governação e não apenas à Segurança Social.
O Governo definiu cinco prioridades orçamentais para 2023, a saber: reforçar os rendi-
mentos; mitigar a subida de preços e juros; acelerar a transição energética e climática; 
apostar no investimento e inovação e garantir a credibilidade orçamental (leia-se, reduzir 
o défice). Nestas prioridades, as pessoas com deficiência só foram especificamente con-
sideradas no âmbito do primeiro objetivo, com uma atualização da PSI na ordem dos 8%. 
A orçamentação das políticas públicas setoriais está estruturada em 17 Programas, sen-
do que apenas o Programa para o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (PO13) 
contempla as pessoas com deficiência, atribuindo 63,7 milhões de euros à integração da 
pessoa com deficiência, valor que corresponde a 0,2% da orçamentação total do PO13. 
Supõe-se que este valor inclui as medidas enunciadas no Relatório de Apresentação do OE 
23 sob o título Mais e melhor inclusão para as pessoas com deficiência, designadamente, 
a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (ENIPD 2021-25), 
o Modelo de Apoio à Vida Independente, o Plano Nacional de não-institucionalização, o 
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, o alargamento da rede de balcões 
da inclusão e a criação de uma rede móvel. Em suma, muita coisa para tão pouco.
Por falta de informação explícita, ficamos sem saber se a PSI também está nos 63,7 
milhões de euros do PO13, incluindo a prometida atualização de 8% e o também pro-
metido aumento do valor do Complemento da PSI, de forma a aproximar esta prestação 
do Limiar de Pobreza!
O PO13 contempla mais duas importantes promessas: promoção das acessibilidades 
físicas e digitais e a criação de projetos piloto de Bancos de Reutilização de Produtos de 
Apoio. Para a promoção das acessibilidades físicas e digitais, há o Programa 360, a ser 
financiado pelo PRR, mas que enfrenta sérias dificuldades de concretização pela notória 
desarticulação com as Autarquias, principais beneficiários do Programa. Esperemos que 
estas dificuldades sejam corrigidas, para que esta oportunidade não se perca. 
Esperamos, também, que a inclusão das pessoas com deficiência não fique limitada a uma 
perspetiva de minimização da pobreza extrema e se recupere a perspetiva progressista 
da inclusão pela não discriminação.

A leveza do ser das pessoas 
com deficiência no OE23

EDITORIAL

Helena Rato

Acessibilidade 
em Portugal
“A Acessibilidade é o acesso a espaços 
físicos ou digitais, aos transportes, à in-
formação, à comunicação. E todos estes 
elementos coexistem em simultâneo e 
não devem ser trabalhados isoladamente. 
Portanto, quando é referido que um ser-
viço público é acessível, espera-se que 
cumpra as normas de acesso ao mes-
mo, disponibilize informação em formato 
acessível e disponha de mecanismos e 
profissionais capacitados para comunicar 
com todas as pessoas, nomeadamente 
através de intérpretes de língua gestual 
portuguesa. No fundo, concretizar o que 
se encontra legislado.
Após vários anos a exigir o cumprimento 
das normas de acessibilidade, e em ple-
no ano de 2022, ainda nos debatemos 
com municípios para o rebaixamento 
de passadeiras. Permanecem a falta de 
condições de entrada e saída dos auto-
carros, caso dos de longo curso que não 
disponibilizam qualquer alternativa para 
o acesso de pessoas que se deslocam 
em cadeira de rodas, e a ausência de 
informação em formatos acessíveis nas 
paragens e no próprio autocarro, para a 
orientação das pessoas.
No campo da comunicação, adensam-se 
os problemas. Os serviços públicos não 
dispõem de atendimentos personalizados 

nem funcionários qualificados para o 
efeito ao dispor das famílias e das pró-
prias pessoas com deficiência, de acordo 
com a sua capacidade de comunicação 
e interpretação, sobretudo nas zonas 
do interior.”

          Sandra Costa
Engª. de Reabilitação e Acessibilidade Humanas 

A Guerra 
e as Pessoas 
com Deficiência
“Não precisamos das doses maciças que 
os vários canais de televisão nos servem 
24 horas por dia sobre o conflito na Ucrâ-
nia para conhecermos directamente os 
horrores da Guerra e as suas desastrosas 
consequência em mortos, estropiados, 
deficientes, psicologicamente marcados 
para toda a vida.
Nesta sala estão seguramente connosco 
alguns companheiros deficientes das 
Forças Armadas. Todo o nosso povo e 
povos africanos colonizados pela dita-
dura sofreram e sentiram na carne as 
consequências de uma Guerra colonial 
injusta.
Para além das consequências de perda 
de vidas humanas, destruição de teci-
dos económicos e sociais, o outro factor 
principal é a situação em que vivem as 

pessoas com deficiência em cenários de 
guerra, nos países em que se desenrolam 
os conflitos armados.
As pessoas com deficiência que vivem 
em zonas de conflitos enfrentam um risco 
acrescido de morte, ferimentos, violência 
sexual e outras agressões. O seu direito 
a fugir da violência é-lhes negado pois 
não têm acesso a avisos, alarmes, rotas 
de escape ou informação de emergência. 
E muitas vezes as pessoas com deficiên-
cia são mesmo atingidas ou utilizadas 
como escudos humanos. As mulheres 
e sobretudo as mais jovens, sofrem o 
risco acrescido de violência sexual e de 

género. Mas também as crianças e os 
idosos. As pessoas com deficiência são 
frequentemente excluídas da assistência 
garantida às pessoas deslocadas e aos 
refugiados. Milhares de jovens e adultos 
com deficiência veem-se abandonados 
ou vítimas de negligência em instituições, 
sem poderem fugir.
E o facto de não terem acesso à ajuda 
humanitária, incluindo abrigo, alimenta-
ção, água e apoio médico tem um impacto 
catastrófico na saúde das pessoas com 
deficiência”.

Fernando Maurício
Direção Nacional APD

NOTÍCIAS

 XIV Congresso da CNOD

No passado dia 15 de outubro, a CNOD realizou 
o seu XIV Congresso que elegeu os novos corpos sociais 
e aprovou as teses e o programa de ação para o próximo 
triénio. Abaixo seguem-se extratos de duas intervenções 
da APD no congresso.
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CENTRAIS

No dia 15 de outubro realizou-se o XIV Congresso 
Nacional de Pessoas com Deficiência, no Pavilhão 
Portugal Cultura e Recreio, no Seixal, sob o lema “Por 
uma Sociedade Inclusiva, compromisso de progresso 
e de Futuro”. Num momento em que o contexto social 
nos coloca tantas preocupações, o congresso discutiu 
e aprovou as grandes linhas programática para a ação 
a desenvolver nos próximos três anos, apresentadas 
sob a forma de teses temáticas, de que destacamos 
os seguintes passos:

XIV Congresso Nacional de Pessoas com Deficiência

Igualdade de oportunidades 
e inclusão
 O caminho para a inclusão das pessoas 
com deficiência passa por garantir-lhes 
o efetivo acesso aos cuidados de saúde, 

“Por uma sociedade inclusiva,

Segurança Social
Com a unificação das prestações sociais 
numa Prestação Social de Inclusão demos 
um passo positivo na simplificação do 
acesso a este apoio, contudo mantém-se 
muito baixo o nível da prestação financeira. 
Propõe-se equiparar a Prestação Social 
de Inclusão (PSI) ao Indexante de Apoios 
Sociais (IAS).
Persiste uma lógica assistencialista no 
funcionamento de sistemas públicos 
de Ação Social que tende a agravar-se 
devido ao subfuncionamento de direitos 
constitucionais. Um dos exemplos mais 

à educação, à formação profissional, ao 
emprego ou outras formas de atividade 
profissional, à cultura, ao desporto e à 
prática de todos os Direitos Humanos 
de cidadania.

Legislação em vigor
Portugal dispõe de um avançado quadro 
legislativo, construído após a Revolução de 
Abril, que consagra direitos fundamentais 
às pessoas com deficiência que, a serem 
cumpridos, lhes garante condições de vida 
inclusiva. Mas, na realidade da sua vivência 
quotidiana, as pessoas com deficiência 
continuam a ser discriminadas e veem 
os seus direitos muitas vezes negados. 
A eficácia da legislação relativa aos 
direitos das pessoas com deficiência é 
muitas vezes prejudicada por a sua efetiva 
aplicação ser setorializada, ministério a 
ministério, mesmo quando se trata de 
legislação que abarca a transversalidade 
da matéria em causa. Esta é uma questão 
crítica que tem vindo a ser denunciada 
pela CNOD e que mostra a necessidade 
da Secretaria de Estado para a inclusão 
das pessoas com deficiência estar na 
dependência do Conselho de Ministros.
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flagrantes é o caso dos produtos de 
apoio para os quais não há uma dotação 
orçamental clara e transparente, ficando 
as entidades financiadoras dependentes 
de um Despacho que só é conhecido no 
final de cada ano. Só então se conhecem 
as verbas orçamentadas que se reportam 
ao início do ano corrente.

Acessibilidades físicas, 
de comunicação e informação 
Promover a acessibilidade dos edifícios 
e dos espaços públicos com ganhos 
de funcionalidade é garantia de melhor 
qualidade de vida para todos os cidadãos, 
pois garantindo autonomia derrubam-se 
preconceitos e favorecem-se práticas 
inclusivas para todos. 
O reconhecimento pelo atual Governo da 
gravidade da situação levou à criação do 
Programa Acessibilidades 360, financiado 
pelo PRR. Com uma dotação global de 
45 milhões de euros, este Programa 
subdivide-se em três Programas, a saber, 
o PIVP (Programa de Investimento em Vias 
Públicas, com 25 milhões de euros, o PIEP 
(Programa de Investimento em Edifícios 
Públicos, com 10 milhões de euros) e o PIH 
(Programa de Investimento em Habitações, 
com outros 10 milhões). Esperamos, com 
grande expectativa, que estes Programas 
resultem em melhorias, embora, pelo 
menos no caso do PIH haja motivos para 
preocupação na medida em que muitas 
Autarquias (a quem foi acometida a 
responsabilidade de candidatura a projetos) 
não estão devidamente informadas.

Educação inclusiva
Os cidadãos com deficiência têm menos 
probabilidade de alcançarem o terceiro 
nível educacional, em relação aos outros, 
porque as crianças com deficiência não 
dispõem de igualdade de oportunidades 
no acesso à educação. 
Os problemas de inclusão das crianças 
com deficiência começam logo no acesso 
às creches e infantários porque a maior 
parte destes estabelecimentos não têm 
condições para as receber. 

É preocupante que em muitas escolas, 
os espaços físicos tenham barreiras 
arquitetónicas.
Nos ensino politécnico e universitário não 
existem estruturas de apoio e muitas vezes 
são levantados obstáculos no acesso/
frequência de diversos cursos superiores.
Nos recentes anos de pandemia Covid 
19, com os sucessivos confinamentos, 
assistimos a um maior isolamento das 
crianças com deficiência porque não foram 
tidas em conta aquando da alteração para 
o ensino à distância. 
É necessário o cumprimento da Declaração 
de Salamanca bem como dos princípios 
defendidos pela UNESCO para uma 
educação inclusiva e de qualidade para todos.

Direito ao emprego 
e condições de trabalho 
O trabalho é um direito consagrado na 
Constituição e é ao Estado que compete 
desenvolver políticas que conduzam à 
criação de pleno emprego, pois é através 
do trabalho que qualquer cidadão adquire 
a sua autonomia e independência. 
Em Portugal, a taxa de desemprego 
das pessoas com deficiência é cerca do 
tripo da nacional. As leis que obrigam ao 
cumprimento de quotas de emprego não 
são cumpridas com rigor. As pessoas com 
deficiência ou incapacidade são vítimas de 
várias formas de discriminação no emprego.
A execução de uma política de inclusão 
das pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, passando pelo cumprimento 
das quotas previstas na lei, passa também 
pela diversificação de incentivos, pela 
sensibilização dos empregadores, pela 
eliminação de barreiras arquitetónicas 
e pelo sancionamento das situações 
discriminatórias, diretas e indiretas, no 
acesso ao emprego.

Vida independente
Não estão criadas as condições para que 
a pessoa com deficiência, quando atinge a 
maioridade, possa viver como cidadão de 
pleno direito, independentemente da família.
Sem a concretização generalizada do 

compromisso de 
progresso e de futuro”

direito à vida independente mantém-se em 
alto grau a institucionalização das pessoas 
com deficiência.     
Apesar de já decorrerem experiências 
nesse sentido, não existe ainda uma política 
nacional para uma vida independente. A 
preparação prevista por “assistência de 
terceira pessoa” é muito limitada. Por estas 
razões, muitas pessoas vêem-se obrigadas 
a viver em instituições de apoio à deficiência.

Acesso à saúde e reabilitação
Muitas pessoas com deficiência vêm os 
seu problemas de saúde agravados pela 
má nutrição, pela falta de atividade, de 
cuidados de saúde e de reabilitação. 
Durante o confinamento da pandemia 
Covid 19, muitas das consultas e terapias 
foram adiadas, reduzidas ou canceladas, 
o que provocou consequências, algumas 
irreversíveis, na saúde das pessoas 
com deficiência. No futuro, em casos 
semelhantes, têm de ser assegurados 
todos os cuidados de saúde às pessoas 
com deficiência.
É necessário continuar a reivindicar o 
reforço do SNS, universal e gratuito, 
considerando as pessoas com deficiência 
e suas famílias como um grupo prioritário 
de atendimento.

Mulheres com deficiência
As mulheres com deficiência são sujeitas 
a múltiplas discriminações por serem 
mulheres e por serem deficientes. As 
mulheres e as meninas com deficiência 
são mais vulneráveis aos abusos no seio 
da família ou nas instituições.

Em Portugal, os agregados familiares de 
mulheres com deficiência, em 2020, foram 
o grupo com um maior risco de pobreza e 
exclusão social. As mulheres com deficiência 
são as mais afetadas pelo desemprego, 
sofrem discriminações no acesso ao 
emprego, nas condições salariais e de 
trabalho e no desenvolvimento das carreiras. 

Direitos sexuais e reprodutivos
Componente essencial da identidade e 
singularidade de cada pessoa é a definição 
e o exercício livre da sua sexualidade.
É importante saber que a sexualidade 
é algo importante na vida das pessoas 
com deficiência e que a nível familiar e da 
própria sociedade deve haver informação 
das realidades desta problemática nas 
áreas da saúde, da reabilitação e da 
integração social.

Cultura e desporto 
para uma inclusão plena
A prática da Cultura e do Desporto é um 
direito consagrado na Constituição.
Muitos programas e equipamentos 
desportivos e culturais não estão preparados 
para a participação inclusiva das pessoas 
com deficiência. São também poucos os 
programas de desporto adaptado.
O acesso à Cultura tem muitos condi-
cionantes. A ausência de literatura em 
formatos acessíveis, de tradução em 
língua gestual e legendagem dos eventos 
culturais, a inacessibilidade física dos 
museus, bibliotecas, cinemas ou teatros.
Ao nível do Desporto coexistem problemas 
de vária natureza. Mantêm-se as barreiras 
que limitam o acesso aos equipamentos 
desportivos e o financiamento para a prática 
do desporto tem vindo a decrescer. No 
caso das pessoas com deficiência motora 
o subfinanciamento reflete-se de forma 
mais negativa, já que os equipamentos 
são extremamente caros e os pavilhões 
que possibilitam os treinos das equipas 
são poucos e onerosos.



p6 | novembro 2022

Para anunciar neste jornal, por favor contacte os nossos serviços comerciais tel: 213 889 883/4PUB

Setúbal
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Setúbal, para o 
dia 19 de novembro, pelas 14h00, na Sede da 
Delegação, sita na Rua Cândido Manuel Pereira, 
loja 1 – Mercado Municipal – 2835-414 Lavradio, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

CONVOCATÓRIAS
Amadora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Amadora, para o dia 19 
de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na Praceta Bento Moura de Portuga - 2700-
109 Amadora, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Cascais
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cum-
primento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 
48.º dos Estatutos da Associação Portuguesa de 
Deficientes convoco a Assembleia Local de Cascais, 
para o  dia 26 de novembro, pelas 14h00, na Sede 
da Delegação, sita na R. D. Luis da Cunha – Pai 
do Vento – 2755-283 Alcabideche, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Braga
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Braga, para o dia 26 
de novembro, pelas 13h30, na Sede da Delegação,
sita na  R. do Raio 2,1º, - 4700-921 Braga, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Castelo Branco
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Castelo Branco, para 
o  dia 26 de novebro, pelas 14h00, na Sede da 
Delegação, sita no Edificio da Junta de Freguesia 
de Cantar de Galo 1º Andar – Rua da Fonte – 6200-
405 Covilhã, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Évora
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Évora para o dia 24 
de novembro, pelas 17h00, na Sede da Delegação, 
sita na Praça da Liberdade 1 – 7150 Borba, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Chaves
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Chaves, para o dia 26 
de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na Urb. Sá Taqueiro - Praceta Bernardim 
Ribeiro, Lj. 2/3 - Aregos - 5400-115 Chaves, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Leiria
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital de Leiria para o dia 26 
de novembro, pelas 14h00, na Sede da Delegação, 
sita na Travessa Vieira de Leiria 15 – 2430-276 Ma-
rinha Grande, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 10 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Porto
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Distrital do Porto, para o dia 
19 de novembro, pelas 14h00, na Sede da Dele-
gação, sita na R. Cerco do Porto – Edifício 33, 
n.º 1057 – 4300-122 Porto, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 12 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

São Miguel
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de São Miguel, para o 
dia 19 de novembro, pelas 14h30, na Sede da 
Delegação, sita na R. Bento José Morais 3 – 
9500-772 Ponta Delgada, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 7 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Nota: Se à hora marcada não estiver presente o número suficiente de associados para o seu 
funcionamento, a Assembleia terá início uma hora depois, qualquer que seja o número de sócios 
presentes.

Figueira da Foz
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local da Figueira da Foz, 
para o dia 26 de novembro, pelas 10h00, sito na
Incubadora do Mar e Indústria – Pq. Industrial 
e Empresarial – R. das Acácias 40 A – Sala 3 – 
3090-380 Figueira da Foz, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 12 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Paredes
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Paredes, para o dia 
26 de novembro, pelas 14h00, na sede da Dele-
gação, sita no Bairro “O Sonho” – R. Francisco 
Teixeira do Couto, Bl. 5 – C/V – 4580 Paredes, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 10 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Sede
Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 19.º e para efeitos das 
competências definidas na alínea g) do Artigo 18.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Geral Ordinária, para o dia 17 
de dezembro, pelas 13h30, na Sede Nacional, sita 
no Largo do Rato 1B – 1250-185 Lisboa, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1. Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 10 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

Sintra
Ao abrigo da alínea c) do Artigo 39.º e dando cumpri-
mento ao estabelecido na alínea m) do Artigo 48.º dos 
Estatutos da Associação Portuguesa de Deficientes 
convoco a Assembleia Local de Sintra, para o dia 19 
de novembro, pelas 14h30, na Sede da Delegação, 
sita na R. Mirita Casimiro 5 – 2725-276 Mem Martins, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1.  Discussão e Aprovação do Plano de 
Atividades para 2023;
Ponto 2. Discussão e Aprovação do Orçamento 
para 2023;
Ponto 3. Informações.

Lisboa, 12 de outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Luisa Martins Brito Sezudo

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.

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

VW Golf V

VENDE-SE

Vendo VW Golf V a Diesel, de 2006, com mudanças automáticas. 
Está adaptado para condução de pessoa com deficiência, 
tendo travão e acelerador manual, à esquerda. 

O veiculo está em bom estado de conservação, 
com 133.000 Km. 
                                     Contactar: 969 442 256

Participe na Vida Associativa da APD
Atualize as suas quotas   NIB: 0035 0675 0003 2886 4308 1

Apelo aos sócios da APD

. 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!
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NOTÍCIAS

APD Porto inaugurou 
Gabinete de Apoio 
Integrado ao Cuidador

A 21 de julho, a APD Porto inaugurou, nas 
suas instalações de Vila Nova de Gaia, o 
Gabinete de Apoio Integrado ao Cuidador 
– GAIC. Um novo espaço que surge para 
dar uma resposta de proximidade aos 
cuidadores, prestando informações e apoio 
no ato de cuidar dos seus dependentes. 
Como respostas, o GAIC terá a dinamização 
de atividades para manter as competências 
físicas, cognitivas, sociais e ocupacionais 
dos cuidadores através de uma equipa 
de intervenção multidisciplinar, na área 
da psicologia, nutrição, social, fisioterapia 
e terapia ocupacional, para colmatar as 
lacunas que ainda existem de uma forma 
mais célere e eficaz, evitando a duplicação 
de intervenções, o desgaste económico, 
físico e emocional do cuidador. 
Interligado ao projeto “C2iD – Capacitar 
os Cuidadores Informais na Área da 
Deficiência”, o GAIC é financiado pelo 
prémio Fidelidade Comunidade e tem como 
parceiro a Câmara Municipal de Gaia.  

GAIC - Gab. Apoio Integrado ao Cuidador
R. Diogo Cassels 121 R/C, 4430-076 Vila 
Nova de Gaia | gaic@apdporto.org
T. 223 711 483 | Tm. 935 80 7687

Associação de Deficientes de Angola visita APD

No dia 18 de outubro, Enoque Bernardo, 
Secretário para a Cooperação, Formação e 
Advocacia da ANDA (Associação Nacional 
dos Deficientes de Angola), visitou a 
sede nacional da APD, onde foi recebido 
por Helena Rato, na qualidade de Vice-
presidente da Direção Nacional.
Os dois dirigentes trocaram informações 

sobre o trabalho desenvolvido pelas 
respetivas associações em defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência, 
dificuldades e perspetivas. Analisaram, 
também, as nefastas consequências das 
guerras sobre a deficiência. No final do 
encontro, acordaram intensificar a troca 
de experiências.

APD Setúbal 
e APD Lisboa 
vencem programa 
“Bairro Feliz” 
do Pingo Doce
No dia 22 de outubro foram pesados os 
mealheiros do Programa “Bairro Feliz” 
do Pingo Doce e entregues os valores 
correspondentes a cada uma das 
organizações vencedoras. A APD Setúbal 
e a APD Lisboa foram as mais votadas 
nos seus bairros.
A APD Setúbal, no Lavradio venceu com 
o projeto "Capacitar para Incluir", que 
pretende adquirir um novo computador e 
uma impressora para apoiar as pessoas 
com deficiência no seu processo de 

No dia 20 de agosto, a Delegação 
Destrital de Castelo Branco da Associação 
Portuguesa de Deficientes realizou 
o "Piquenicão Nacional",  no parque 
multiusos Duppigheim, na  Boidobra 

(Covilhã), como o lema "A 
Festa da Inclusão", este ano 
inserido nas comemorações 
dos 50 anos da Associação 
Portuguesa de Deficientes. 
O encontro pretendeu ser 
um espaço de convívio, mas 

também de defesa dos direitos humanos 
e constitucionais das pessoas com 
deficiência. Esta iniciativa contou com a 
presença do vice-Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã, Dr. José Armando 
Serra dos Reis, com as atuações do Grupo 
de Danças da Covilhã e do Grupo de 
Cantares da Associação de Reformados e 
Pensionistas do Concelho da Covilhã e com 
o apoio da Junta Freguesia da Boidobra, 
do Município da Covilhã e do Agrupamento 
1222 de Escuteiros da Boidobra.

Piquenicão Nacional - "A Festa da Inclusão"

inclusão profissional.
Por sua vez, a APD Lisboa, no Largo do 
Rato venceu com o seu projeto “Ajudar 
para Clicar”, que pretende adquirir um 

novo computador para que as pessoas 
com deficiência possam ter acesso gratuito 
à internet com o objetivo de ajudar na 
procura ativa de emprego.
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Realizado a 24 e 25 de setembro 
no Pavilhão do Casal Vistoso, nas 
Olaias, em Lisboa, o torneio contou 
com a presença de quatro equipas: 
duas nacionais (APD-Lisboa e BCR 
Gaia) e duas equipas espanholas 
(Iberconsa AMFIV e Basketmi 
Ferrol).
Classificação: 1.º - Club Basketmi 
Ferrol; 2.º - Iberconsa AMFIV; 3.º - 
BC Gaia; 4.º - APD Lisboa.

                                                    Diretora Helena Rato | Propriedade, Redação, Edição e Publicidade APD - Associação Portuguesa de Deficientes 
Largo do Rato 1B, 1250-185 Lisboa, tl. 213 889 883/4, fax. 213 871 095, NIF 501 129 430, Registo ICR 105 717 | Redação, Design e Paginação 
Formiga Amarela - Oficina de Textos e Ideias Lda. - R. Bernadim Ribeiro 4, 2760-016 Caxias | Impressão Grafedisport - Impressão e Artes Gráficas SA 
- Estrada Consiglieri Pedroso 90, 2730-053 Barcarena | Assinatura anual (4 meses: 2€)  Depósito Legal 2667/89 | Tiragem 13 500 exemplares
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O LIVRO DA APD 
«PÕE O MEU BONÉ» 
ENCONTRA-SE 
À VENDA NA SEDE 
DA APD, EM LISBOA, 
OU EM WWW.APD.ORG.PT 
E WWW.ESOLIDAR.COM

13€

Comece já 
a pensar 
no Natal

APD Figueira da Foz 
Vem praticar  desporto adaptado!

Já pensaste fazer parte de uma equipa 
de ACR? Gostarias de praticar desporto 
sobre rodas? Se tens uma deficiência 
motora contacta-nos. Treinamos 2.as e 
5..as feiras a partir das 20h30, no Pavilhão 
do Paião. Convidamos também os atletas 
dos concelhos vizinhos, temos as nossas 
portas abertas a todos. Esperamos por ti! 

APD Leiria
Plano de Atividades e Magusto 
Dia 26 de novembro, pelas 14h, a APD 
Leiria vai realizar a Assembleia Distrital, 
apresentar o Plano de Atividades de 2023 
e realizar o tradicional Magusto. 

DESPORTO

AGENDA
APD Amadora
Comemoração 
do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência
A 3 de dezembro, pelas 15h, a APD Amadora 
comemora o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência com Sevilhanas; Fado de 
Coimbra; Danças Sociais e o Grupo de 
Cavaquinhos, um espetáculo do Clube 
Universitário Tempo Livre da Amadora 
que irá decorrer no auditório da Escola 
Amadora Inova, na Rua Henrique Paiva 
Couceiro 10, na Venda Nova, Amadora. 

APD Lisboa
Aulas de xadrez na sede da APD

Quer aprender a jogar xadrez? Sabe jogar, 
mas não tem parceiro?
Venha passar as tardes das 4.as feiras 
connosco, na sede da APD.

APD Castelo Branco
Magusto e Jantar de Natal
No mês de novembro, a APD Castelo 
Branco irá realizar o tradicional Magusto 
na sua sede, na Junta Freguesia de Cantar 
Galo, e em dezembro realizará o Jantar 
de Natal. Datas ainda a definir.

APD Porto
Assembleia Distrital e Magusto
No dia 19 de novembro, a APD Porto realiza 
a Assembleia Distrital e Apresentação do 
Relatório de Atividades e Contas do ano 
2021. No mesmo dia realizará o almoço 
convívio e Festa de Magusto.

1º Torneio Quadrangular ACR 
foi um sucesso
Realizou-se no dia 18 de setembro, na 
Batalha, o 1.º Torneio Quadrangular de 
ACR que se revelou um grande evento 
de divulgação da modalidade. 

Vencedores da Supertaça 
ACR4 e ACR6
APD Leiria conquistou os primeiros títulos 
da época 2022/2023. Em Moimenta da 
Beira, na vertente ACR4, venceu a APD 
Porto por 2-1. Na vertente ACR6, venceu 
de novo a APD Porto por 10-21.

APD levou à Festa do Avante 
demonstração de ACR
Como é habitual, a APD esteve presente na 
Festa do Avante, que se realizou nos dias 
2, 3 e 4 de setembro na Quinta da Atalaia 
(Seixal), onde fez uma demonstração de 
andebol em cadeira de rodas. 

1º Torneio Semirrápidas de 
Xadrez contou com atletas 
dos 7 aos 96 anos
20 agosto - 1.º Torneio Semirrápidas de 
Xadrez, na sede da APD em Lisboa, com 
a participação de cerca de 30 atletas, dos 
7 aos 96 anos. O primeiro classificado foi o 
jovem Xin An Zhang, o segundo classificado 
foi Raúl Miranda e em terceiro lugar ficou 

Júlio Santos. Esta iniciativa foi realizada 
em parceria com a Art Telheiras. 

APD Braga conquista Supertaça 
de BCR pela sétima vez
A APD Braga superou o BC Gaia por 73-62, 
em Guifões, e conquistou a Supertaça de 
BCR, a sétima do seu historial.

Torneio Internacional ACR
Portugal com 4 vitórias 
em 4 jogos

No Torneio Internacional de ACR, realizado 
a 15 e 16 de outubro, a Seleção Nacional 
de Andebol em Cadeira de Rodas contou 
com a presença de atletas da APD Porto, 
APD Leiria e APD Figueira da Foz.
Resultados: Portugal x Lyon Métropole 
Handfauteuil, 15-10 (9-5); CPSBM/Algarve 
x Portugal, 12-25 (3-12); Lyon Métropole 
Handfauteuil x CPSBM/Algarve, 18-10 
(13-7); Lyon Métropole Handfauteuil x 
Portugal, 5-20 (3-13); Portugal x CPSBM/
Algarve, 22-13 (13-7); CPSBM/Algarve x 
Lyon Métropole Handfauteuil, 9-19 (4-10).

XXI Torneio Internacional de Lisboa de BCR

Fo
to:

 am
ma

ga
zin

e.p
t


