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Intervenção Precoce Baile de Carnaval na Quinta Nossa Senhora do Rosário |Participação nas comemorações do 
aniversário da APPACDM: Missa; bolo de aniversário no dia 14 S. Educativo 

Formação e Emprego 

Início da primeira ação de formação (Relações Interpessoais) integrada no projeto “Capacitar para 

agir”, aprovado no âmbito da Medida 6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações, dirigidas aos 
profissionais da reabilitação profissional |Participação nas comemorações do aniversário da 

APPACDM: missa; bolo de aniversário no dia 14 | Baile de Carnaval na Quinta Nossa Senhora do 
Rosário 

CAO (QNSR) Baile de Carnaval na Quinta Nossa Senhora do Rosário |Participação nas comemorações do 
aniversário da APPACDM: Missa; bolo de aniversário no dia 14 CAO Aristides Graça  

Áreas Residenciais  
Inauguração da Estrutura Residencial “Casa João Manuel” no dia 27 | Dia Aberto à Comunidade – 
Estrutura Residencial «Casa João Manuel», Cartaxo no dia 28 | Participação nas restantes 
atividades do aniversário 

Outros | Projetos | 
CATEL 

Visita de Escola EB1 de Abel Adelino à Quinta Pedagógica da Bica, com 84 alunos e 8 acompanhantes 
(3 deles são voluntários) com as seguintes atividades: Confeção do pão; Sementeira de flores em tabuleiros; 
Plantação de flores; Visita pelos Animais e Estufas; História – (com a parceria do “Aqui há Gato”); almoço no 

Parque N. Sr.ª do Rosário (piquenique) e jogos tradicionais 
Encontro desportivo no Parque N.ª S.ª do Rosário – Corta-mato (atividade integrada nas 

comemorações) no dia 12 
Atuação do grupo Teatro Fantasia no dia 26 - Centro Cultural Município do Cartaxo (atividade integrada 
nas comemorações)  

Atuação do grupo Teatro Fantasia nas Comemorações do Dia Mundial do Teatro no dia 27 - Teatro 
Sá da Bandeira, Santarém 

Aprovação das candidaturas de projetos ao INR,IP no âmbito do programa de financiamento de 2014, 
para atividade de Colónia de Férias e atividades diversificadas em Quinta Social, na Tocha e aquisição de 
equipamentos para o CATEL no âmbito das atividades desportivas que desenvolvem. 

Candidatura ao programa de Educação Especial de 2014 da Fundação Calouste Gulbenkian com o 
projeto para reequipamento e remodelação da sala de Snoezellen já existente na APPACDM, com possibilidade 

de ser utilizada por pessoas externas. Candidatura ao programa de financiamento da Fundação EDP, 
com o projeto de construção de estufa para produção interna e resposta a casos de emergência social e 
substituição do forno existente por outro com maior capacidade, para utilizadores com ligação institucional 

(sócios, familiares, parceiros) | Arranque do projeto Casa +, financiado pelo INALENTEJO para 
reabilitação de algumas das Estruturas Residenciais da APPACDM. 
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