
AAPM - Associaçâo de Amigos do Padre Moura ~

Relatório de Atividades 2016

1. Almoço de Confraternizaçao de Associados

2. CelebraçOes religiosas

2.1. CelebraçAo de uma missa em memória do nascimento do Patrono da AAPM, Rev.0

Pe. José dos Santos Ferreira Moura, em 29 de Abril.

2.2. Celebraçao de uma missa em rnemória do Rev.0 Pe., em 5 de Junho.

3. Atividades desenvolvjdas

3.1. GestAo e desenvolvirnento da atividade do ATL Padre Mourn, que acoihe

actualmente cerca de 23 crianças e adolescentes, incluindo a gestAo do Protocolo de

colaboraçAo corn a Segurança Social relativo ao ATL.

No âmbito das atividades destacamos:

Celebraçao do Carnaval

CelebraçAo do dia do pai

CelebraçAo do dia da mae

Celebraçao da quadra da Páscoa

2 x 2 Semanas de praia nas férias de Verâo, 2 grupos na zona de Canidelo

Passeio e actividade lüdicas na época do S. JoAo do Porto, incluindo diversôes corno

carroceis pistas de carrinhos em carril, com lanche especial que incluiu gelado.

CelebraçAo do Halloween, corn mascaras e desenhos alusivos

Lanche de Natal corn os pais e avós

3.2. DinamizaçAo de sala de apoio Iudico-pedagOgico das crianças de 1.0 e 2.° Ciclos,

corn a colaboraçAo da Semente - AssociaçAo de Voluntários da LIPOR;

3.3. GestAo e desenvolvimento de atividades do GIP - Gabinete de InserçAo

Profissional, nas instalaçOes cedidas no Agrupamento Habitacional do Crasto, ou nas

instalaçoes da Junta de Freguesia de Baguirn do Monte ou ainda no Centro de

Emprego de Gondomar/Valbom, incluindo a gestâo do respetivo protocolo corn o

IEFP;

3.4. GestAo e desenvolvirnento da atividade ao abrigo do protocolo estabelecido corn a

Junta de freguesia de Baguim do Monte dinamizando a Comissâo Social da Freguesia;

3.5. GestAo e desenvolvimento da atividade ao abrigo do protocolo estabelecido com a

Camara Municipal de Gondomar no ãmbito do Programa de Desenvolvirnento de

Gondomar;
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3.6. Participaçâo na ComissAo Alargada de ProteçAo de Crianças e Jovens de

Gondomar;

3.7. Redefiniçao do projeto interno da AAPM e disserninaçao através dos canais

adequados, como ofacebook e a nova pagina de Internet www.aaprn yt;

3.8. Estabelecimento de parceria corn o Agruparnento de Escolas de Rio Tinto, para

acoihimento de dois estagiários do curso vocacional de Anirnaçao Sociocultural;

3.9. ParticipaçAo na Feira da Saüde de Baguim do Monte, organizada pela Comissilo

Social de Freguesia de Baguirn do Monte corn a dinamizaçAo de urna açAo de

sensibilizaçAo “Violéncia / Negligência Contra o Idoso — urn problerna social e de

saüde mental”;

3.10. Participaçao na feira Politrocas, organizada pela Junta de Freguesia de Baguim do

Monte;

3.11. PrornoçAo e dinarnizaçAo do Gabinete de Psicologia;

3.12. Estruturaçao fisica do Centro de ConvIvio Senior “Sorriso Major”, corn o

patrocinio do Prograrna Mais para Todos, dinamizado pelo LIDL e a SIC Esperança;

3.13. Levantarnento de necessidades psicossociais dos residentes séniores do cornplexo

habitacional do Crasto, porta a porta;

3.14. ApresentaçAo de candidatura ao BPI senior;

3.15. DinamizaçAo da “Feirinha Social” em perrnanência;

3.16. Venda de Natal de artigos ofertados e recolhidos junto dos sOcios e outros

doadores;

3.17. AngariaçAo de fundos corn os cabazes de Natal;

3.18. Estabelecimento de parceria corn a Cruz Vermelha de Gondomar ao prograrna

“Escoihas - @ Geraçäo”, serAo desenvolvidas açOes conjuntas corn a referida entidade,

no âmbito da intervençAo psicossocial e socioprofissional, que se estenderAo a 2017.
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