
        ais um ano em que, com o 

apoio do Instituto Nacional de Reabilitação - INR, partimos rumo a mais uma aventura de verão, que pro-

porcionou cinco dias de diversão e aventura aos/às jovens do CIC, permitindo que as suas famílias e 

cuidadores/as pudessem usufruir de uns dias para cuidarem de si.

Como já é habitual, fizemos uma avaliação destes dias, que nos permitiu recolher os testemunhos de todas 

as emoções sentidas por este nosso grupo maravilhoso em mais uma experiência inesquecível .

  

, 



O CIC esteve no Algarve cinco dias de férias a conviver. Fomos para Porches perto de Armação de 

Pêra. Estivemos em três apartamentos com quartos, cozinha e sala com televisão. Divertimo-nos à 

grande! Muita música e boa disposição.

Na praia, demos muitos mergulhos, fizemos brincadeiras na areia e, dentro de água, fizemos uma 

roda, mergulhámos, saltámos e tirámos fotografias. Fizemos uma videochamada para a Fátima Molei-

rinho porque nos lembrámos dela e gostámos muito de a ver.

Num dos dias fomos às piscina do aldeamento. Eram duas, uma grande e outra pequena e, à volta, 

tinhamos muito verde: árvores, flores e relva. À hora do almoço, chegou o Rui Grilo com a sua viola e 

tocou cantigas já muito conhecidas que deu para todos/as cantarem. Foi um almoço conjunto muito 

criativo e emotivo.

Algumas tardes e noites passeámos na avenida 

junto à praia, comemos gelado, comprámos lem-

branças e tirámos fotografias para as nossas fa-

mílias e pamílias e para nós não esquecermos esta viagem. 

Jantámos duas vezes fora, em restaurantes. Nós 

escolhemos o que queríamos comer: hambúrguer, 

bife, frango, bolonhesa, cogumelos… foi bom pro-

var coisas novas e sermos nós a fazer o pedido ao 

empregado.



Valeu a pena irmos a Porches e estarmos todos juntos!

Mais uma vez, esta aventura só foi possível graças à 

disponibilidade da equipa do CIC, que, este ano, foi 

um pouco mais reduzida e a quem só temos que agra-

decer por se empenharem sempre com amor proporci-

onando estes dias de aventura e aprendizagem a este 

grupo espgrupo espetacular.

Para o ano certamente iremos partir à aventura chei-

os de energia!





 Duas turmas da Formação Profissional da RUMO visitaram neste mês de setembro o recente-

mente inaugurado Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. Este acerco documental 

com a missão dar acesso remoto à memória intelectual das Administrações, integra documen-

tos datados desde o século XIX à atualidade (fotografias, publicações), respeitantes à ativida               

                                                                             -de da APL e da APSS, agora nossas ‘vizinhas’ 

                                                                            no Parque Empresarial Baía do Tejo (Barreiro). 

Trata-se de documentos únicos que perduraram ao longo dos tempos e que nos permitem con-

hecer a evolução da atividade portuária e da frente ribeirinha dos estuários do Tejo e do Sado.

Dotado de um elevado valor informativo, histórico e cultural, este acervo dá uma expressão 

clara da importância dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra no plano cultural, permitindo 

uma visão integrada sobre o seu próprio legado, história e património.

Os/As formandos/as do Curso de Ope-

rador/a de Armazenagem mostraram 

genuíno interesse na conservação e 

arquivo de documentos únicos que per-

duraram ao longo dos tempos e que nos permitem conhecer a evolução da atividade portuária 

e da frente ribeirinha dos estuários do Tejo e do Sado.

PPara além de aspetos logísticos e de segurança que puderam relacionar com o seu percurso 

formativo, as turmas absorveram o elevado valor histórico e cultural que um acervo como este 

representa, permitindo uma visão integrada sobre o legado dos portos e, simultaneamente, 

sobre a história e património do nosso país. 



No dia 29 de setembro, teve lugar o Seminário “Percursos Apoiados - Metodologias”, promovido no 

âmbito do Projecto Erasmus + ARTIVATE e realizado no Espaço Memória (Baía do Tejo, Barreiro).

A RUMO e a Mindshift - Talent Advisory, promotoras deste  Seminário sobre metodologias inovadoras 

para a integração de adultos/as com deficiência e/ou incapacidade em contextos formativos, profis-

sionais e sociais, agradecendo a todos os/as parceiros/as, convidados/as e participantes, concluem 

que foi uma ótima partilha de experiências e reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem com 

vista à melhoria de competências e à facilitação da integração social. 

De acordo com o relatório "Pessoas com Deficiência em Portugal – Indicadores de Direitos Humanos 

2021" (5ª edição), da autoria do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, nos últimos 10 anos 

(entre 2011 e 2021), o desemprego registado na população com deficiência em Portugal continental 

aumentou 30,5%. Perante tais dados, cumpre a toda a sociedade contribuir para criar e manter 

condições para a participação e desenvolvimento de todos/as os/as cidadãos/ãs, independente-

mente das suas condições físicas e intelectuais.

Esta iniciativa  teve como objetivo a partilha de experiências e a promoção de reflexões sobre aborda-

gens inovadoras para apoiar o processo de ensino-aprendizagem de adultos com deficiências, de 

forma a melhorar as suas competências e facilitar a sua integração social. As propostas e projetos 

apresentados evidenciam também a necessidade de capacitar quadros técnicos para melhorar as res-

postas neste âmbito.


