
ano 2014

programa geral  

O conjunto de atividades que constituem este 
programa, procuram ir ao encontro dos interes-
ses e expetativas dos envolvidos nas comemo-
rações do Dia Nacional da Paralisia Cerebral, 
privilegiando a participação das crianças, jovens 
e adultos com paralisia cerebral, das suas famí-
lias, dos profissionais e dirigentes associativos.

O Porto é um dos destinos de eleição mundial, 
por ser uma cidade belíssima, transbordante de 
energia, de carisma e de história. É por tudo isto 
e mais alguns argumentos, um dos locais mais 
perfeitos para iniciar esta ronda nacional de co-
memorações anuais da Paralisia Cerebral! Es-
peramos com entusiasmo, a presença calorosa 
de muitas pessoas, com e sem paralisia cere-
bral e dos seus amigos.

A todos, desejamos as boas-vindas!



ESPAÇO ATMOSFERA M 
rua Júlio Dinis, nº 158 - Porto

9.30h às 12.30h

conversas na atmosfera – ciclo sobre paralisia cerebral

conversa 1 
existe mais do que uma maneira de desenhar planos individuais? 
conversa 2 
quantas e que etapas para a prescrição dum produto de apoio?
conversa 3 
um cliente = uma vida. como apoiar a construção/gestão de projetos de vida?
conversa 4 
pessoas em trânsito. os programas de transição são úteis?

Inscrição gratuita mas obrigatória através do e-mail :
direcaocentrodereabilitacao@appc.pt indicando no assunto “20 de outubro”.

Em cada conversa só será possível a inscrição de 10 profissionais (2 inscrições em cada 
conversa por associada no máximo) sob a orientação de um mediador.

Destinatários: profissionais das Associações de Paralisia Cerebral.
Lotação: 40 lugares

construção dum labirinto interativo com utilização do makey-makey
Workshop de novas tecnologias orientado por Gustavo Alvarim.

Destinatários: todas as pessoas com interesse no poder das novas tecnologias como 
meios de garantir qualidade de vida e eliminar barreiras.
Lotação: máx. 20 participantes 
Inscrição gratuita mas obrigatória através do e-mail: 
direcaocentrodereabiliatacao@appc.pt indicando no assunto “20 de outubro”

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
Associação do Porto de Paralisia Cerebral

10h às 12h



10.30h 
documentários “iv campus artístico” 
Visionamento de documentário que regista a construção artística de pessoas 
com e sem deficiência no evento bianual e nacional “Campus Artístico”.

11.30h 
debate eventos artísticos e a comunidade 
Moderado por José Carretas

Lotação: 160 lugares / Entrada Livre

10.30h às 12h 
arte plástica urbana e paralisia cerebral
Workshop com a participação livre de todos os transeuntes, que serão convi-
dados a pintar telas em pessoas com paralisia cerebral, para a construção cro-
mática de uma obra de arte viva.Projeto orientado pela artista plástica Suzete 
Azevedo.

Participação Livre – para participar basta passar no largo da Estação da Trindade (situa-
da nas traseiras da CM do Porto) e aceitar o desafio. Existe estacionamento a pagar, no 
parque da Trindade mesmo ao lado.

LARGO DA ESTAÇÃO DA TRINDADE

AUDITÓRIO DE PARANHOS HORÁCIO MARÇAL
rua Álvaro Castelões nº 811 - Porto

10h às 13h 
não aos sentidos proibidos 
Workshop prático de expressões; Expressão e Intervenção Artística na Parali-
sia Cerebral, orientado por Mónica Cunha

Lotação: 20 participantes 
Inscrição gratuita mas obrigatória através do e-mail teatroappcporto@appc.pt

HUB – PORTO 
rua do Tâmega, s/n, Porto



16.30h 
pAre pela paralisia cerebral

Performance direta e ao vivo, com a participação de todos os elementos que re-
presentem as Associadas da Federação das Associações Portuguesas de Para-
lisia Cerebral neste dia e os transeuntes que se queiram associar à performance. 
Sob a direção de Joana Amorim.

Participação Livre

19h 
concerto comemorativo 
dia nacional da paralisia cerebral
camané e mário laginha

O programa inclui ainda o visionamento do documentário “ APPC 40 anos” e o 
lançamento do livro “Por acaso…” de Fátima Araújo.

Mais informações acerca do programa do Dia Nacional da Paralisia Cerebral p.f 
contactar através do  968 514 004 ou 910 556 970 

PRAÇA DA CASA DA MÚSICA

CASA DA MÚSICA - SALA SUGGIA

Com a colaboração:




