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Newsletter n.º 21 | março 2023

Próximos Eventos

50º aniversário da APPACDM de Vila Nova de Gaia

18 de março de 2023 | 10h00 | Auditório Manuel Menezes de
Figueiredo (Assembleia Municipal de Gaia)

As atividades aquáticas na APPACDM-Gaia –
O pós-pandemia
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Foi um excelente regresso dos nossos utentes às atividades aquáticas pós-
pandemia, em que todos estavam ansiosos, pois é uma das suas atividades
preferidas, assim como os ajuda a melhorar física e cognitivamente e a
diminuir os seus níveis de stress e de ansiedade.
 
Na APPACDM-Gaia realizam-se atividades aquáticas com os jovens com
deficiência intelectual que são: a hidroterapia, a hidroginástica e a natação
adaptada.
 
A Hidroterapia é um método terapêutico importante para a habilitação,
reabilitação e/ou prevenção de alterações funcionais nos indivíduos, graças
aos efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos da água aquecida (de 32º C a
34º C) no corpo. É aplicada individualmente.
 
A Hidroginástica é um conjunto de exercícios corporais realizados em grupo na
piscina, com vista ao fortalecimento muscular, cardiovascular e respiratório do
indivíduo, promovendo assim a manutenção da sua saúde.
 
A Natação Adaptada é uma modalidade desportiva direcionada a pessoas com
qualquer deficiência com o intuito de aprender a nadar, aperfeiçoar a técnica
de natação ou como atividade de lazer. Durante o ano participamos em
diversas competições organizadas pela A.N.D.D.I. e as medalhas são sempre
uma boa recompensa pelo esforço!
 
Todas estas atividades são realizadas pelos terapeutas ocupacionais e pelos
Monitores de Desporto.
A hidroterapia, a hidroginástica e a natação adaptada proporcionam diversos
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benefícios cognitivos, potenciando a aprendizagem cognitiva e a concentração
e psicossociais, através da melhoria do humor, da autoconfiança, da
integração e do convívio social e, para além destes, os benefícios fisiológicos,
tais como a educação/reeducação motora, o equilíbrio, o relaxamento
muscular e a diminuição da dor.
 
Assim, em síntese, as atividades desenvolvidas na água promovem o
desempenho dos jovens com deficiência intelectual em todas as suas áreas de
vida, incrementando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida.

A Equipa
Belisa Geada
Ana Raquel Cruz
Mónica Lopes
Ricardo Alves
Vítor Freixo

       Atividades em fevereiro e janeiro
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O mês de fevereiro foi pequeno, mas cheio de grandes atividades no exterior.
No dia 8 de fevereiro participamos na 2ª Jornada do Campeonato regional
do Norte de Ténis de Mesa, em Santo Tirso.
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Passeio à Serra da Estrela e visita ao Museu do Pão no dia 10 de fevereiro.

      

Visita ao SEA LIFE Porto  adorámos ver de perto este incrível mundo
aquático!

      

No dia 28 de fevereiro um grupo de clientes visitou a Estação Litoral da
Aguda, situada na Praia da Aguda, na Freguesia de Arcozelo, no Concelho de
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Vila Nova de Gaia. Este grupo de jovens visitou o Aquário da ELA que é
dedicado à fauna e flora aquáticas locais, mostrando sobretudo os peixes e
invertebrados marinhos mais importantes para a pesca artesanal. Este local
possui 15 aquários, com capacidade entre 1200 até 6700 litros.
                        

          

                             

Visita ao Museu do Papel Terras de Santa Maria no passado dia 27 de
janeiro.
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     Mudanças...
                                             

Mesmo pessoas mais esclarecidas e atualizadas revelam-se surpreendidas
com as mudanças (sejam elas, sociais, políticas, económicas, tecnológicas,
culturais etc...), que acontecem ao longo da vida. Essas transformações fazem
com que a vida não seja um caminho linear que as pessoas percorrem livres e
desimpedidas.

Joaquim Queirós Nascimento - Presidente da Direção

     Consignação do IRS de 1 de abril a 30 de
junho. Não deixe de ajudar.
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