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O presente documento visa apresentar, de forma fidedigna as 

actividades realizadas pela Associação de Apoio aos Deficientes Visuais, no 

ano de 2006. Serão apresentadas as várias actividades realizadas na área 

social, administrativa e desportiva. 

Houve sempre a preocupação de envolver a população e o maior 

número de entidades locais e nacionais no sentido de uma maior co-

responsabilização de todos, de forma a promover uma intervenção sólida e 

integrada. 
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Área Social: 

 

 

A celebração do acordo de cooperação com a Segurança Social, através 

do qual a Associação passou a dispor de novas estruturas físicas, bem como 

os seus recursos humanos no sentido da promoção e alargamento dos 

serviços e actividades disponíveis aos seus associados. 

Sensibilização de empresários para a integração de invisuais no 

mercado de trabalho. 

Realização de transporte de pessoas carênciadas ou detentoras de 

incapacidade físicas ou psíquicas, do distrito de Braga, das suas residências, 

para consultas de avaliação e diagnóstico nos diversos Hospitais (Maria Pia, S. 

Marcos, entre outros), assim como a integração em programas no Centro de 

Reabilitação na Areosa e no Instituto S. Manuel no Porto. 
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Área Administrativa: 

 

Realização de tarefas inerentes á função. 

 

Área Desportiva: 

 

A área desportiva foi desde sempre uma área de interesse para 

AADVDB, daí promover actividades desportivas, nomeadamente a de Goalball 

que proporciona uma melhor preparação física e de mobilidade. A grande 

vantagem destas actividades é garantir a pessoas portadoras desta deficiência 

uma maior autonomia e desenvolvimento físico e por consequência psíquico.  

Ao longo do ano os nossos atletas participam nas jornadas e na Taça de 

Portugal, planeadas no início da temporada. Estas são realizadas em diversas 

localidades do país, como descrevemos a seguir: 

4 e 5 de Março de 2006 – Porto – Jornada da responsabilidade do 

Académico F.C. 

8 Abril de 2006 – Braga – Jornada organizada pela equipa do 

Goalbraga. 

29 e 30 de Abril de 2006 –  Viseu - Jornada a cargo dos Viriatos. 

6 de Maio de 2006 – Porto – Cabe à equipa do DR Norte a organização 

desta jornada. 

Dia 17 e 18 de Junho – A equipa da nossa Associação (AADVDB), “Os 

Minhotos” organiza a Taça de Portugal. 
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Situação 
(vivência) 

Data Actividades Descrição da Actividade 

Aniversário 
da AADVDB 

21 - Jan Almoço convívio Teve lugar na EB2,3 de Vieira do 
Minho, tendo sido patrocinado pela 
Santa Casa da Misericórdia desta Vila. 

Visita à 
Once 

25 - Abr - Visita à Once 
em Ponte de 
Vedra, 
Espanha; 
- Mini-Cruzeiro 

Para além da visita à Once, as 50 
pessoas (invisuais e acompanhantes), 
participaram num cruzeiro às Rias 
Baixas da Ilha de Toja. 

Passeio 
Convívio 

03 - Jun Volta ao Minho Foram visitadas localidades como: Vila 
Verde, Ponte de Lima; Valença do 
Minho, Viana do Castelo. 
 Na Srª da Cabeça foi realizado um 
piquenique com todos os participantes. 

Férias  19 – Ago Férias 
desportivas em 
Almograve 

43 participantes puderam usufruir de 
várias visitas à praia, para além da 
participação em diversos jogos e 
actividades desportivas. 

Dia Mundial 
da Bengala 
Branca 

15 – Out -Visita à 
exposição de 
artesanato; 
- Visita a um 
Centro Hípico 
no Arco de 
Baúlhe. 

As peças de artesanato expostas eram 
elaboradas, exclusivamente, por 
invisuais. 
 

Inauguração 
da Sede 
Social 

21 – Out - Sessão Solene 
 
- Almoço 

Para além de personalidades como 
alguns presidentes de Câmara do 
Distrito e representantes de várias 
Instituições, a sessão de abertura 
contou com a participação da 
Secretária de Estado Adjunta da 
Reabilitação, Drª Idália Moniz. 

Festa de S. 
Martinho 

12 – Nov Magusto Realizou-se durante a tarde, na EB1 de 
Polvoreira na cidade de Guimarães. 

Natal 16 - Dez - Festa de Natal 
na Sede da 
AADVDB; 
 
- Ceia de Natal 

A Festa contou com várias actuações 
como: 
- Grupo de Cavaquinhos do Centro 
Comunitário do Vale do Cávado; 
- Grupo Coral do Vale do Cavado; 
- Grupo de Crianças do ATL do Centro 
Comunitário do Vale do Cavado; 
- Musical 
- Recitação de poemas. 

 


