
Breve historial da Delegação de Monção 

 

Foi há 37 anos que um grupo de pais e amigos juntamente com a Câmara municipal de 

Monção, no dia 19 de Março de 1983, se uniram para fazer nascer a primeira delegação, 

externa à cidade de Viana do Castelo, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental (APPACDM). Nessa altura, não havia resposta ao nível do 

sector público nem privado para as pessoas com deficiência, por isso hoje reconhecemos 

que na época este grupo de pessoas foi arrojado e inovador.  

 

Esta Delegação iniciou o seu trabalho com a abertura do Centro Educacional de 

Monção, num pequeno apartamento para cerca de 6 crianças. Ao longo dos anos os 

pedidos e a necessidade de apoio para as pessoas com deficiência mental foi crescendo 

e houve a necessidade de abrir um Centro de Atividades Ocupacionais. Verificou-se que 

algumas das pessoas que nos contactavam eram de longe, tinham pouca retaguarda a 

nível familiar e a existência de transporte era escassa. Como forma de dar resposta a 

estas necessidades foi criado um lar residencial destinado a pessoas que necessitavam 

de maior retaguarda familiar.  

 

Sendo a APPACDM uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e com 

poucos recursos financeiros, em 1991 com o apoio de uma pessoa muito querida desta 

Delegação, a Srª Embaixatriz Ivone Perestrelo, foi possível através do Bazar das 

embaixatrizes e de uma pequena verba atribuída pelo Centro Regional de Segurança 

Social (designação da época) dar uma outra resposta às pessoas com deficiência. E assim 

nasceu o Lar Ivone Perestrelo, que é uma resposta social de Lar de Apoio, dando 

retaguarda às famílias que se encontravam mais distantes ou com necessidades de 

menos apoio.  

 

No Município de Monção existe um forte vínculo com o Corpo de Deus, que tem 

associada a esta festa o combate de S. Jorge. Este combate simboliza a luta do bem 

contra o mal, representado por um animal mitológico a “Coca Rabicha”, que é um 

dragão. A Delegação de Monção dado o vínculo cultural com esta figura mitológica 

desenvolveu já há alguns anos a confeção da “Coca Rabicha”, tendo a partir desta fase 

associado este dragão à Delegação como símbolo da mesma.  

 

Atualmente a Delegação de Monção possui um Centro de Atividades Ocupacionais com 

a capacidade para 25 clientes, um Lar de apoio que funciona de segunda a sexta-feira 

para 8 pessoas e um Lar residencial que funciona ininterruptamente 365 dias por ano 

e dá resposta a 6 pessoas que necessitam de uma maior retaguarda familiar. Continua 

a ser a única instituição no concelho que dá resposta a estas problemáticas e possui lista 

de espera em todas as repostas sociais. No contexto das 3 respostas sociais existentes 

67% dos clientes são provenientes do Município de Monção e apresentam uma média 

de idades de 40 anos.  



O alargamento das várias respostas sociais foi realizado ao longo dos anos através de 

protocolos com a Segurança Social que foram sendo alargados, devido às consequentes 

necessidades de apoiar mais pessoas na área da deficiência.  

 

Nesta perspetiva submetemos o projeto de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

de Pousa, cofinanciado pela União Europeia (Norte – 07- 4842 – FEDER- 000068) com o 

objetivo de promover a diminuição de necessidades sociais, sentidas no concelho de 

Monção na área da deficiência. É esperado que, após esta intervenção, 30 pessoas com 

deficiência mental possam usufruir de um novo CAO, melhorando assim a qualidade dos 

serviços prestados e dos equipamentos. 

 

O crescimento da Delegação de Monção tem sido possível graças ao esforço das 

sucessivas direções técnicas e à equipa de trabalho dedicada às pessoas com 

Deficiência Mental.  

 

A par deste trabalho de equipa, o crescimento não seria possível sem o apoio 

incondicional da Câmara Municipal de Monção que é o nosso principal parceiro, bem 

como a todas as entidades que ao longo dos anos têm realizado parcerias com a 

Delegação de Monção, não podendo esquecer os sócios e os Amigos desta Delegação. 

 

OBRIGADA a todos pelo apoio que nos têm dado. 

 
 

 

 

 


