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D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ex.mos Senhores, somos a Associação O Dom Maior, NIF 514 465 344, atualmente 

uma instituição reconhecida como entidade de interesse público, sem fins 

lucrativos, tendo alcançado em Maio de 2018 o título de Organização Não 

Governamental para pessoas com Deficiência por deliberação do Instituto 

Nacional de Reabilitação e mais recentemente, em Abril de 2019, por deliberação 

da nossa Ministra da Saúde, o reconhecimento de entidade da defesa dos utentes 

da saúde. 
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Somos uma entidade que se dedica a apoiar crianças e jovens com deficiência 

motora, intelectual, visual, surdez e Surdo cegueira, em termos de reabilitação, 

ensino especializado, desporto adaptado e encaminhamento socioprofissional e 

desenvolvimento de projetos que promovam espetáculos inclusivos por intermédio 

da dança, canto e teatro. 

Estamos sediados na freguesia de Alvalade na Rua Coronel Bento Roma, nº 12B, 

em Lisboa, Alvalade sendo o nosso compromisso a busca de soluções que 

permitam (...) Capacitar, Reabilitar, Ensinar, Potenciar e Encaminhar 

profissionalmente estes utentes, preparando-os para a vida em com vista à 

integração e participação ativa em sociedade (…). 

 

Numa perfectiva de remeter à Junta de Freguesia de Alvalade o nosso pedido de 

atribuição de apoio financeiro, a Presidência desta Associação declara sob 

compromisso de honra que nos encontramos juridicamente criados desde 19 de 

Junho de 2017 e que tem, nesta data, 111 sócios efetivos. 
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Mais informa a Associação dos domínios sobre os quais atua e sobre os quais os 

portadores de cartão de sócios usufruem de descontos e vantagens adicionais 

(apoios prestados na sede da Associação, Escolas e Em Domicílios). 

a) Fisioterapia 

b) Terapia Ocupacional 

c) Psicomotricidade 

d) Terapia da Fala 

e) Musicoterapia 

f) Psicoterapia 

g) Terapia Assistida por animais 

h) Terapias com Burros (Projecto o Burrinho vai à Escola) 

i) Ensino Especializado e vocacionado para utentes com Baixa Visão e 

Cegueira;  

j) Ensino Especializado e vocacionado para utentes com implicações 

cognitivas / motoras; 

k) Técnicas de Orientação e Mobilidade; 

l) Atividades de Vida Diária (trajetos, organização espacial, workshops de 

cozinha e de outras atividades domésticas); 

m) Adaptação e Criação de Materiais escolares para crianças e jovens 

portadores de deficiência (incluindo deficiência visual e surdez); 

n) Adaptação multidisciplinar de posto escolar; 

o) Braile; 

p) Língua Gestual Portuguesa; 
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q) Consultas de Genética  

r) Consulta de Medicina Física e 

Reabilitação 

 

 

 

 

s) Consulta de Ortóptica e Reabilitação Visual  

t) Avaliação e prescrição de Tecnologias da informação e Comunicação  

u) Avaliação e Prescrição de Ajudas Técnicas 

v) Especialidades médicas nas áreas de Psicologia, Neuropsicologia, 

Pedopsiquiatria, Neurologia, Genética Médica, Fisiatria, Nutrição e Pediatria 

w) Tecnologias da Informação e Comunicação 

x) Gabinete de Ação Social 

y)  

 

Mais declaramos que no momento a Associação o Dom Maior presta apoio a um 

total de 71 utentes, um acréscimo de 30 comparativamente ao mês de Setembro 

de 2018, distribuídos por 19 localidades/concelhos/distritos (mais 10 do que no 

referido período anterior) nos quais perspetivamos futuras parcerias, protocolos e 

atividades extra curriculares. 
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No seguimento do anteriormente referido apresentamos o nosso pedido de ajuda 

financeira no valor de 1.600 € para o seguinte projeto a realizar numa perspetiva 

de intercâmbio cultural com outra entidade sediada em Elvas (a dona do espaço 

é da freguesia de Alvalade), para onde reenviaremos outros pedidos financeiros 

de suporte a esta colonia que pretende ser gratuita a todos os participantes, jovens 

com deficiência e dificuldades financeiras. 

 

Damos assim a conhecer um projeto inovador, único que procura a realização de 

uma colónia de férias interna (de 1 a 15 de Agosto em Elvas), a ocorrer no mês do 

ano de Maior preocupação por parte dos pais (por ausência de respostas), que 

tem uma mescla entre a componente lúdica e a componente da reabilitação.  

É uma colónia de férias diferente de carácter inclusivo e participativo... de Todos e 

Para Todos os ali presentes! 

Pretendemos ser nobres na "mistura" de crianças com idades compreendidas entre 

os 5 e os 15 anos sendo que atualmente já temos perto da lotação máxima (15 

crianças). 

Dos meninos inscritos 5 não têm qualquer patologia, (alguns pertencem ao projeto 

SELFIE e outros às irmãs Teresianas da Companhia Santa Teresa de Jesus |entidades 

da Freguesia de Alvalade) crianças com francas dificuldades financeiras que estão 

familiarmente e ou socialmente interligadas com alguns membros do grupo. As 

restantes crianças são portadoras de algum tipo de deficiência (visual, cognitiva, 

sensorial, motora), e/ou com problemas sociais. 
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São maioritariamente crianças com alguma relação direta com a Associação o 

Dom Maior (utentes ou familiares de utentes) e ainda crianças da freguesia de 

Alvalade. 

Procurámos misturar várias culturas (temos crianças de nacionalidade portuguesa, 

guineense e angolana e uma criança filha de um espanhol) para que a 

aculturação ocorra de forma natural mediante convivência e contributo de cada 

um deles! 

No programa estão previstas saídas (visita a Elvas, museus e quinta pedagógica) e 

no seu interior, além do espírito de acampamento, realizaremos oficinas de teatro, 

piscina, barro, desporto, horas do conto, oficinas de pintura, língua gestual 

portuguesa, terapias, ensino especial, tudo por intermédio da ajuda que vamos 

receber por parte da Academia As Sementinhas e dos nossos monitores Dom Maior, 

responsáveis por todas as tarefas relacionadas com o bem-estar dos participantes, 

dia e noite, bem como por promover atividades e momentos lúdicos que 

proporcionem momentos inesquecíveis para estas crianças. 

 

Dentro dos monitores, rúbrica para a qual canalizamos o nosso pedido financeiro, 

teremos até 8 jovens que irão receber uma retribuição de acordo coma sua 

prestação. 

Alguns dos monitores possuem licenciaturas, ou frequência académica em áreas 

relacionadas com reabilitação por forma a contribuírem com uma componente 

terapêutica a alguns dos meninos ali presente. 
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Em termos de alimentação pedimos ajuda ao Banco Alimentar de Évora por forma 

a conseguirmos garantir alimentos que proporcionem a confeção das principais 

refeições (P. Almoço, Almoço, 2 lanches e Jantar) e de higiene.  

 

Mais declaramos sob compromisso de honra não ter nem tido qualquer 

condenação nos tribunais por fatos relativos à prossecução dos seus objetivos, 

assim como declaramos que os apoios solicitados se destinam, exclusivamente, 

aos projetos ou atividades objeto do pedido de apoio. 

 

Juntos contribuímos assim de forma nobre para a um projeto de ensino, 

reabilitação e vivência feliz e inclusiva em sociedade.   

 

“As Causas nobres medem-se pela dimensão da nossa atitude” 

 

E por ser verdade se emite a presente declaração. 

 

A Presidência, no dia 10 e Maio de 2019      
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