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Como fazer um balanço destes 20 anos de vida da APERCIM 
sem fazer referência a figuras incontornáveis?! Antes de tudo, 
especial destaque aos pais de filhos portadores de deficiência 
que se juntaram, há duas décadas atrás, e formaram a 1ª equipa 
de lutadores para levarem a cabo um projeto, um sonho…hoje, 
realizado. Juntaram-se a este grupo pessoas que se uniram de 
forma solidária à causa APERCIM e que arregaçaram as mangas 
e ajudaram a angariar fundos para arrancar com o projeto. 
Estamos a referir-nos à Dra. Casimira, atual Presidente da 
Instituição, que desde o início abraçou a causa e que 
diariamente está presente nesta Casa e gere voluntariamente 
cada situação que se apresenta. Falemos do nosso antigo 
Presidente, Dr. Reis, e da atual Vice-Presidente, D. Otília, que 
continuam fieis ao sonho que acarinham desde o 1º dia. E, 
quem não se recorda do nosso carismático e “Homem de 
terreno”, o Amigo Horácio?! Estamos todos gratos pelos anos 
que dedicou à APERCIM e temos saudades de vê-lo por cá. 
Como falar da obra sem prestar uma Homenagem aos nossos 
Benfeitores que já partiram, os Comendadores Nunes e Eva 
Correia que, graças ao seu generoso contributo, deram um 
impulso deveras significativo a esta Obra. O nosso muito 
obrigado àqueles que fizeram parte deste empreendimento e 
que já nos deixaram: o ímpar Dr. Cura e a enérgica D. Carolina, a 
nossa profunda saudade. A nossa profunda gratidão a toda a 
população em geral e alguns amigos em particular por terem 
ajudado de alguma forma na concretização deste projeto. E 
como diria o nosso grande poeta, Fernando Pessoa: “DEUS 
QUER, O HOMEM SONHA E A OBRA NASCE!”  
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Siga-nos no FACEBOOK 
www.facebook.com/apercim.mafra  
www.facebook.com/creche.apercim 
www.facebook.com/NetaEquitacaoApercim  
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