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O CLUBE DO CLIENTE representa um 
espaço aberto a todos os clientes e 
ex-clientes do Centro de Educação 
Especial Rainha D. Leonor (CEERDL), 
e constitui-se como sendo uma oportunidade 
de participação de todos os clientes, 
independentemente da sua condição.

É neste sentido que a plena participação 
social na vida em comunidade, só é possível 
se a igualdade de oportunidades acontecer 
de forma permanente.

A 3ª edição da revista ParticiPAR 
é dedicada ao tema do Desporto, uma área 
tão importante para melhorar a nossa saúde 
e qualidade de vida.

Ao longo desta edição apresentam-se 
algumas das modalidades praticadas no 
quotidiano, ou pontualmente, pelos clientes 
do CEERDL e membros do Clube do Cliente.

EDITORIAL
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Distribuição Gratuita

Missão Prestar serviços que 
promovam a qualidade de vida de 
grupos vulneráveis e suas famílias 
e que possibilitem as condições de 
acesso aos seus direitos de cidadãos, 
em igualdade de oportunidades.

Visão Participar activamente na 
construção de uma sociedade que 
olha a diferença com igualdade, 
visando a qualidade de vida e a 
integração social. 
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CLUBE DO CLIENTE

oportunidades de 
participação

“O Clube do Cliente é um espaço onde aprendemos a elabo-
rar trabalhos e a participar nas actividades. Eu gostaria que 
o clube tivesse mais membros, para sermos uma equipa e 
ajudarmo-nos e respeitar as pessoas com mais dificuldades” 

C. S.

“Uma maneira de fazer amigos novos!” J.M.

“Espaço em que se pode fazer trabalhos e actividades do 
nosso interesse.” N. S.

“Estar em grupo é muito bom! Gosto de ouvir falar os outros cole-
gas, gosto muito de comunicar, de falar sobre o que penso...”   T. P.

“Nesta revista aprendemos a arranjar artigos, a lê-los e 
a relê-los. Aprendemos a trabalhar em equipa e que nun-
ca estamos sozinhos quando precisamos de apoio!”  

C. S.

“O Clube do Cliente é um sítio onde aprendo coisas: como se 
faz uma revista, como jogar novos jogos... E também damos 
passeios pelas Caldas da Rainha.” A. B.

“No Clube do Cliente encontrei a minha liberdade de expressão.”     
A.P.

“No Clube do Cliente falamos sobre os nossos direitos e sobre 
as formas de participar em comunidade.” 

Grupo de Competências

CLUBE DO CLIENTE

TESTEMUNHOS DOS MEMBROS DO CLUBE DOS CLIENTES
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RETRATOS DE VIDA

 Além do aspecto desportivo, 
o exercício físico teve uma função 
terapêutica na minha vida. Durante a minha 

infância a minha mãe levou-me à praia para melhorar 

a minha coordenação motora e correr na praia foi o 

início do processo de ultrapassar muitas das minhas 

dificuldades físicas. Também o iodo da água do mar 

me ajudou a ultrapassar problemas respiratórios. 

Cada exercício que fazia era uma oportunidade de 

me desenvolver física e mentalmente. Com isso 

consegui melhorar as minhas capacidades motoras, 

e facilitar a realização de tarefas práticas que eram 

muito difíceis no início.

RETRATOS DE VIDA

O DESPORTO
e o exercício físico 

na minha vida
por A.R.

 Esta evolução teve um grande significado 

para mim, pois havia pessoas à minha volta que 

acreditavam que eu não era capaz de fazer muitas 

coisas. Então, acabou de ser uma grande conquista 

individual. O desporto foi muito positivo para mim 

na medida em que me motivou a ir em frente, lidar 

com as outras pessoas e criar novos objectivos 

individuais. 

 Aceito que nunca vou ser atleta profissional, 

mas o que importa para mim é que seja uma maneira 

de manter a saúde, mas também uma maneira de 

aumentar a confiança pelo desenvolvimento e 

independência que atingi. Além disso, a pessoa 

pode libertar-se de qualquer preocupação que 

esteja no pensamento quando pratica desporto. 

Acaba por ser uma forma de meditação.

“...acabou de 
ser uma grande 
conquista 
individual.”
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 Criar um filho é uma aventura personali-
zada, sem manual de instruções. Definitivamente, 
é preciso uma boa dose de paciência e sabedoria 
para agir correctamente diante do inesperado!!!
 Quando eles nascem é o paraíso. Ficamos 
bué de babadas com a novidade. Registamos 
tudo, compulsivamente, desde o primeiro bocejo 
até a participação da escola, fazendo uma espécie 
de papel de árvore.
 É impressionante o envolvimento e a 
cumplicidade que adquirimos com o passar dos 
dias, dos anos e nem nos apercebemos que eles 
crescem rápido e pedem espaço, palavra, tempo, 
entendimento e confiança.

Uma Aventura 
Personalizada

por D.H.

VOZ FAMILIARVOZ FAMILIAR

 Em se tratando da progenitora, a sua 
prole será sempre um bebé, dependente dos 
seus cuidados e frágil como um bibelot.... 
viramos leoas quando alguém os perturba ou 
ofende... e vê-los felizes e estáveis é a nossa 
luta e está sempre em primeiro plano, tudo o 
resto é dispensável...
   Ter filhos é aprender a lidar com a vida 
de uma outra maneira, é virar uma guerreira, 
ser engraçada, inventora, actriz, professora, 
enfermeira, médica e por vezes também com 
o diferente e o improvável, mas tentar sempre 
encontrar as palavras certas para cada momento. 
É, acima de tudo, uma experiência fantástica em 
que se aprende, ensina, compartilha, teoriza e 
há sempre as horas para rir ou chorar, disciplinar 
ou relaxar. É uma alegria constante, um amor 
que não acaba, uma presença que ninguém 
substitui.

“Ter filhos é aprender 
a lidar com a vida de 
uma outra maneira.”
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DESPORTODESPORTO

 O Desporto é muito importante para todas 
as pessoas. A prática regular de exercício físico é 
essencial para a nossa saúde e bem-estar. Uma 
actividade física adequada para todos constitui 
um dos pilares para um estilo de vida saudável, a 
par de uma alimentação saudável e de uma vida 
afastada de decisões prejudiciais à nossa saúde 
(por exemplo, não fumar!)
 Numa sociedade stressante como a nossa, 
temos que saber estabelecer limites ao nosso 
corpo e à nossa mente, para que possamos viver 
com um pleno bem-estar.

O Desporto
por membros do CRP

 O desporto pode ser gratuito, não pre- 
cisamos de gastar dinheiro para praticar alguma 
actividade física... Importa saber que a prática 
de exercício físico traz várias vantagens para 
o ser humano pois, ajuda combater algumas 
doenças, ajuda a controlar o peso, diminui o risco 
de obesidade, ajuda a manter os nossos ossos, 
músculos e articulações saudáveis, e promove o 
nosso bem-estar psicológico reduzindo o stress, a 
ansiedade e a depressão, entre outros.
 As modalidades desportivas podem ser 
individuais ou colectivas, com ou sem adversário, 
e praticadas por amadores ou profissionais. 
O desporto amador tem o grande objectivo de 
contribuir para um momento de lazer do praticante, 
tornando- se assim muito importante para o seu 
desenvolvimento físico, psíquico e social.
 Existe também o desporto profissional, 
praticado por pessoas que fazem do desporto a 
sua profissão. Os atletas portugueses pelos seus 
bons desempenhos nas competições nacionais e 
internacionais promovem o nosso país e a nossa 
cultura. Falamos de atletas como Vanessa Fernan- 
des, Nelson Évora, Telma Monteiro e como não 
poderíamos deixar de referir, Cristiano Ronaldo 
entre muitos outros.
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O desporto na vida
de cada um de 

nós...

DESPORTO

 A BICICLETA é o meu meio de trans- 
porte, ando de bicicleta desde os meus oito anos 
de idade. Gosto muito deste desporto, sei que 
faz muito bem à saúde, queima calorias, ajuda a 
manter um bom aspecto físico e alivia o stress. 
Quando tenho problemas, muitas vezes agarro 
na minha bicicleta e vou dar uma volta para pôr 
os meus pensamentos em ordem e ficar mais 
calmo. Andar de bicicleta tem muitos benefícios, e 
um deles é a possibilidade de me relacionar com 
os meus amigos dando alguns passeios.
 O maior problema em andar de bicicleta é 
quando está mau tempo! Fico todo molhado, mas 
às vezes tem de ser porque preciso de ir trabalhar.

 Em Setembro participei numa actividade 

no âmbito do Dia Europeu sem Carros nas Caldas 

da Rainha. Foi nesse dia que fiz pela primeira 

vez Cycling, achei esta actividade um máximo, 

e diverti-me muito, nunca pensei que em toda a 

minha vida experimentasse esta modalidade.

 O CYCLING é uma actividade simples 

e divertida, que dura aproximadamente 45 

minutos. Ajuda a desenvolver os músculos e o 

aparelho cardiovascular (músculos do coração). 

Estas aulas são feitas por monitores, e começa 

por subidas e descidas de montanhas e com 

diferentes velocidades.

 Após o aumento total da velocidade 

voltasse ao normal, de seguida faz-se um 

conjunto de alongamentos. A presença da música 

anima e dá energia. O cycling é um desporto para 

qualquer pessoa. As bicicletas permitem que 

cada pessoa escolha o seu ritmo e velocidade.

 É uma diversão sem competição, em que 

o importante é chegar divertido à final.

por C.A.M.

por N.S.

“O CYCLING é uma 
actividade simples e 

divertida”.
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CICLISMO DE MONTANHA:
 Este é um desporto que ainda continuo 
a fazer até hoje. Não ando muito rápido, gosto 
de gozar o meu tempo. Mas também a minha 
velocidade tem ver com a minha capacidade 
motora que é um pouco mais lenta do que a de 
outras pessoas. Como aceito isso, então foco-me 
na estamina (resistência) e na duração do esforço 
físico. Pelo menos se o valor, quer em tempo ou 
em quilómetros, do que consigo andar, aumentar, 
fico bastante contente. Gosto de fazer “tiradas” 
grandes e pequenas.
 Comecei a andar de bicicleta quando 
tinha 18 anos e estava viver em Inglaterra. Tentei 
quando era miúdo, mas não fui capaz pois não 
tinha o equilíbrio necessário naquela altura. 
Mesmo tendo demorado mais tempo a aprender 
nunca desisti. Com tempo acabei por conseguir 
e isso foi muito valioso porque para além de ser 
um desporto também foi a forma de transporte 
que aumentou a minha autonomia. Podia ir onde 
eu queria, ver paisagens bonitas ou ir ao cinema. 
Sinto que ganhei bastante com este desporto.

 Fiz uma CAMINHADA com os colegas 

do CEERDL à beira da lagoa da Foz. Foi a minha 

primeira experiência a fazer caminhadas e devo 

confessar que pensei que não aguentava, mas 

aguentei e os meus colegas também.

 O desporto que mais pratico é a 
NATAÇÃO! É um desporto que gosto muito, 

porque faz -me bem nadar, falar com o professor, 

e conversar com os meus colegas na piscina.

 Quero continuar a nadar para sempre! 

DESPORTODESPORTO

por A.R.

por R.S.

por J.M.

“...foco-me na estamina 
(resistência) e na duração 

do esforço físico.
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em casa. Os meus pais tinham lá um patiozito e eu andava 
sempre aos pontapés à bola. [Ducha]

Quanto tempo se dedica ao futebol?
 Tem de haver um grande espírito dentro do clube 
para nos fazer abdicar de algum tempo com a família, 
com os nossos amigos. No CSC ficamos com os nossos 
colegas que são quase como irmãos, passamos tanto 
tempo juntos, chegamos a passar mais tempo com eles 
do que com a família. [Ducha]

 A experiência como jogador de futebol no 
CSC, o que mais o marcou positivamente?

 A experiência tem sido muito boa! As amizades, 
os directores que nos acompanham desde os oito anos 
até agora. Temos aqui amigos do peito, amigos que estão 
sempre presentes. [Tiago Santos]

 Este clube é fantástico, não nos deixa faltar nada, 
às vezes quando erramos ou temos atitudes menos 
correctas, próprias da juventude, eles tentam-nos corrigir. 
E acho que sobretudo o futebol fez-nos pensar de outra 
maneira, fez-nos crescer um bocadinho mais. O CSC se 
calhar fez-nos ter um futuro melhor! [Sabino]

 O futebol além de nos dar novas experiências, 
ajuda-nos a aprender a lidar com muitos tipos de pessoas 
e aprendemos muito, não só com os nossos erros, mas 
também com os erros dos nossos colegas. [Ducha]

Qual foi o jogo mais importante?
 Foi no ano passado no último jogo do campeonato. 
Acabou empatado 2 – 2, e nós ficamos 2/3 minutos à espe- 
ra do resultado da outra equipa para saber se tínhamos
sido campeões... Foi um momento inesquecível, porque 
tínhamos subido de divisão e queríamos ser campeões. 
Estávamos na fase em que quase tínhamos deixado o

Qual a importância do desporto?
 (...) Nenhum dos jogadores aqui presentes 
joga por dinheiro, apesar de receberem uma pequena 
comparticipação que ajuda nas despesas que eles têm por 
estarem ao serviço do CSC; eles jogam fundamentalmente 
porque gostam de praticar desporto, para terem um estilo 
de vida mais saudável, e também para representar com 
orgulho o clube da sua terra. [Director Miguel Silva]

Há quanto tempo praticam?
 Pratico desporto acerca de 15 anos, sempre no CSC. 

[Ducha]
 E eu já estou há 16/17 anos no Caldas, já perdi a 
conta... É um gosto pertencer ao clube. [Tiago Santos]

Como iniciou?
 A primeiro coisa que recebemos é uma bola, então 
comecei a dar uns toques e não tinha muito jeito para a 
posição que jogo agora, pois sou lateral esquerdo e eu 
comecei como guarda redes. (...) Desde que me conheço 
que jogo futebol, nem que fosse com os colegas na rua, 

DESPORTODESPORTO

À conversa com... 

JOGADORES DO CALDAS SPORT CLUBE
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 Temos de manter o fair-play todos os dias, uns com 
os outros... por vezes é difícil mas temos de o tentar man- 
ter (...), em termos do treino da disciplina, do fazer muitas 
vezes para sair bem, seguir a instrução do treinador, há um 
conjunto de coisas que um grande jogador de futebol tem 
de fazer que nós aqui, sem jogar futebol também temos de 
fazer! [Dra. Ma João]

tínhamos deixado o “pássaro fugir” porque não tínhamos 
ganho em casa e deveríamos ter ganho... mas correu 
tudo bem! Temos de agradecer muito aos directores do 
CSC pelo trabalho e pelo empenho. Acho que é a eles 
que se deve o êxito da época passada! [Tiago Santos]

 Assim que soube que tínhamos sido campeões 
comecei a chorar com tanta emoção, só de pensar 
nisso até me dá arrepios. Foi uma sensação tão 
intensa que eu até parecia um bebé a chorar. [Ducha]

Qual a importância dos adeptos 
na assistência? 

 Os adeptos fazem com que os jogadores se sintam 
acarinhados e é uma emoção completamente diferente 
do que se não estiver lá ninguém. Mesmo em jogos fora, 
fazendo uma grande deslocação, por vezes conseguimos 
ter mais adeptos, do que as próprias equipas que estão a 
jogar em casa. [Ducha]

Como mantêm o fair-play? 
 Nós temos muitos jovens a ir ver os nossos jogos, e
vêem-nos como um exemplo. [Sabino] 

 A melhor forma de manter o fair-play é respeitar 
o colega. Se um jogador é punido, não é só ele, é toda 
a equipa, e temos de pensar sempre nisto. Quando 
estamos chateados ou enervados com alguma 
coisa temos de nos saber controlar para não nos 
prejudicarmos a nós, nem aos nossos colegas. [Ducha]

A VOZ DOS ADEPTOS

“Gosto muito de ver futebol, faz-me sentir bem! Gosto de 

receber aquele ventinho que corre na bancada!” J.J.G.

“Para mim é maravilhoso ver futebol! É a minha paixão, 

adoro ver a bola, vivo muito os jogos que vejo. Quando o 

meu clube perde chego a ficar triste...

Não gosto das confusões que por vezes existem no 

futebol, mas o futebol dá-me alegria!” M.J.M

 Os golos são muito importantes, 
no fundo é o que as pessoas dão mais 
valor... mas nós também damos valor 
ao espírito, à amizade, e às vezes até 
damos valor às derrotas, pois apren-
demos com elas. [Sabino]

DESPORTODESPORTO
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Remo Indoor 
Adaptado

      Por G. I 

 O REMO INDOOR ADAPTADO é uma 

modalidade desportiva que pretende promover 

a integração, desenvolvendo o nosso bem- 

estar físico, mental e social. Permite ainda 

fornecer a todos nós a oportunidade de usufruir 

novas experiências, sociais e desportivas. Esta 

modalidade pode ser praticada por todas as 

pessoas, independentemente da sua idade e 

condição física.

 O meu percurso até aqui, no que diz 

respeito à pratica desta modalidade, tem sido 

muito bom!  Encaminharam-me para este des-

porto desde muito cedo pois, perceberam 

que tenho capacidade de seguir em frente e 

de conquistar algumas vitórias! Já pertenci à 

Federação Portuguesa de Remo e o prémio 

mais importante que recebi, foi numa prova em 

Soure, fiquei em 2º lugar. Um prémio que jamais 

esquecerei. Actualmente, treino uma vez por 

semana. Para mim este desporto é uma grande 

alegria, e continuarei sempre que puder... 

Nunca paro!

Desporto e 
Reabilitação

Por membros do CAO

DESPORTODESPORTO

 O DESPORTO tem o objectivo 
de dar a todas as pessoas a 
oportunidade de demonstrar as suas 
capacidades e não as dificuldades, 
pois a prática de uma actividade 
desportiva e recreativa constitui 
uma oportunidade de valorização 
das capacidades de cada um.

 As modalidades adaptadas têm várias 
vantagens, pois são uma forma de nos 
integrarmos e uma óptima maneira de fazer 
novos amigos. Aprendemos a dar valor à saúde, 
à amizade, ao empenho e à derrota e a respeitar 
os colegas ”        J.M.
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DESPORTODESPORTO

EQUITAÇÃO
ESPECIAL

Por Monitores e Clientes do CAO

 A Equitação Especial enquanto com-
ponente terapêutica promove o desenvolvi-
mento de capacidades sensoriais (sentidos/
sensações), perceptivas (interpretação de 
estímulos através da percepção auditiva, 
táctil, etc.),e motoras (movimento do corpo).
O objectivo de reabilitar e habilitar funcional-
mente os praticantes a fim de facilitar a au-
tonomia activa nas actividades da sua vida 
quotidiana. A equitação para a deficiência e 
incapacidades pode englobar 3 vertentes:
 Hipoterapia; 
 Equitação Terapêutica; 
 Equitação Adaptada.

 A Equitação Adaptada, pretende 
desenvolver capacidades competitivas a quem 
pratique a modalidade e tem como objectivo a 
melhoria do equilíbrio, autocontrole, mobilidade 
e, em sentido mais amplo, da condição física e 
mental em geral.
 Portugal tem no cavalo Lusitano, um 
dos melhores cavalos (cavalo Lusitano) para 
a pratica da equitação adaptada, que pela sua 
robustez, elegância e atitude, seria certamente 
uma boa aposta a ampliação das possibilidades 
de competição na modalidade de equitação 
adaptada.

“Um dos meus SONHOS é 
poder andar a cavalo, e dar 
saltos muito grandes.” 
        J. J. G.

“Andar a cavalo ajuda-me a 
manter o EQUILÍBRIO, e faz 
com que eu perca o medo de 
cair.” 
      G. I.
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CIDADANIA

Dar e receber 
Uma reflexão sobre VOLUNTARIADO

Por membros do FSO

 Segundo definição das Nações Uni-
das, “o voluntário é o jovem ou adulto que, 
devido a seu interesse pessoal e ao seu es-
pírito cívico, dedica parte do seu tempo, 
sem remuneração alguma, a diversas for-
mas de actividades, organizadas ou não, 
de bem estar social, ou outros campos...”.
Nesse sentido, ser voluntário é, basicamen- 
te, contribuir de uma forma activa, e nos mais 
diversos campos, para a construção de uma 
sociedade melhor. Ser voluntário, trabalhar em 
prol de outros que se encontram numa situação 
de fragilidade constituí não só um dos mais be-
los exemplos de cidadania, mas também uma 
atitude de enriquecimento pessoal. Podemos 
então dizer que ser voluntário contribui de forma 
assinalável para o crescimento interior, social e 
mesmo cultural de quem exerce a actividade.

 Banco Local de 
VOLUNTARIADO

Em CALDAS DA RAINHA existe um Banco Local 
de Voluntariado instalado na Câmara Municipal 
desde 2006.
 O Banco de Voluntariado faz a articu- 
lação entre os voluntários e as entidades 
receptoras. Recebe inscrições das pessoas 
que têm disponibilidade e das instituições que 
querem receber voluntários. Este banco é muito 
importante visto que existem muitas pessoas 
que desejam fazer voluntariado, sentindo-se 
assim mais úteis, aumentando assim a sua auto-
estima. Para as entidades receptoras também é 
igualmente muito importante pois podem rece- 
ber pessoas para colaborar no desenvolvi- 
mento das suas actividades.

PARA SER VOLUNTARIO:
Deve ser maior de 18 anos
Ter espírito de trabalho e de equipa
Alguma disponibilidade
Inscrever-se no Banco Local de Voluntariado 
na CMCR



particiPAR particiPAR

28 29

CIDADANIA

 “No dia 27 de Novembro participei 
numa recolha de alimentos organizada pelo 
Banco Alimentar Contra a Fome. Foi a minha 
primeira experiência neste tipo de intervenção. 
Gostei de ver a adesão das pessoas a esta 
campanha, apesar do turno em que participei 
não ter sido o mais movimentado. Mesmo 
assim, para mim, foi uma boa experiência e 
espero que se repita.”

T. J.

“Todas as segundas-feiras faço voluntariado 
na Creche do Centro Social Paroquial do 
Bombarral e gosto muito. Conto de histórias, 
ajudo nos desenhos, na picotagem, nos 
trabalhos de plasticina e ainda ajudo a dar 
os lanches. Acho que é importante ajudar os 
outros para que eles um dia digam: “ - Gosto 
muito daquela pessoa que me está a ajudar 
e a tomar conta de mim, e também para 
aprender algo na vida.” 

L. C.

O meu contributo...
Construtor 
de Amizades

Vale a pena lutar e declarar amizade. 
Com risco vencer escusas e solidão. 
Lutar sem a frieza do mundo vaidade. 
Ser luz, ser palavra, doar seu coração.

Com risco de ser ferido e rejeitado. 
Ser desprezado e mesmo ofendido. 
Por alma de pedra, coração fechado, 
Ficar destroçado de coração partido.

Se humilhado, sem dó, dor me atingir,
Amigos de verdade eu irei procurar,
Seres preciosos que não sabem ferir.

Seres de alma bela que ousem sonhar. 
Que venham partilhar de um novo florir, 
Criando amizade com a força de amar.
     
    João Clemente
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PASSATEMPOS

Sopa de Letras
Por membros do FSO

Procure, na Sopa de Letras as 11 palavras 
listadas abaixo sobre a prática desportiva.

Competição    Camaradagem    Modalidade

Exercício           Táctica         Olímpicos

Equipa        Regras         Motivação

Treino        Esforço

PASSATEMPOS

Palavras 
Cruzadas

Por membros do CRP

1.   Desporto praticado com uma prancha 
2.   Desporto praticado com uma pena (volante) 
3.   Desporto que se pratica com 4 estilos diferentes
4.   Desporto praticado com uma espada 
5.   Desporto praticado com uma raquete
6.   Desporto em que se usa o cesto 
7.   Desporto que se utiliza bolas de tinta 
8.   Desporto praticado com patins 
9.   Desporto praticado com carros de alta velocidade 
      (Duas Palavras) 
10. Desporto em que se utiliza uma bola na mão 
11. Desporto praticado com um taco 
12. Desporto praticado com um equídeo 
13. Desporto praticado numa mesa sem buracos 
14. Desporto praticado com 11 jogadores
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PENSAMENTOS PENSAMENTOS

A doença mental é uma coisa ilógica.

Por D. H.

Para mim, o meu filho é o maior!

Por R. R.

Sinto-me perdido quando há um

mundo cheio de gente com fome e

nós preocupamo-nos com coisas

sem importância.

Por D. H.

Estar bem é sentir-me realizado ao

nível pessoal e profissional, sentir-

mos a autonomia dentro de nós,

estarmos em paz connosco e com

os outros. 

Por T. J.

Sinto-me bem quando passeio e 

oiço a minha música preferida.

Por H. V.

Sofremos com o que nos falta e

gozamos pouco o muito que temos.

Por I.C.
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PASSATEMPOS

Soluções
Sopa de letras

Palavras 
Cruzadas



Apoio financeiro:

Porque a Pessoa a quem é atribuído um 
diagnóstico não é o diagnóstico!

Porque importa desconstruir estereótipos 
e preconceitos que conduzem a 
comportamentos de discriminação face às 
pessoas com problemas de saúde mental e 
às pessoas com deficiência, impedindo-as 
de se sentirem cidadãos plenos de direitos 
e capazes de exercer os seus deveres.

particiPAR


