
FILIPE GAIVÃO – EMBAIXADOR DA APSA

Depois de 1.300 km percorridos, de 13 a 24 de julho a pedalar o país inteiro pela APSA, e por todas as
pessoas com Síndrome de Asperger (SA), no dia 24 de julho às 14h30 acolhemos o Filipe Gaivão e os
colegas que a ele se juntaram, de braços abertos, com muitas palmas e animação numa pequena
receção e a atuação da nossa Band’APSA.
Ao Filipe, e a todos os que a ele se juntaram, especialmente aos que mais quilómetros fizeram com ele,
o Pedro, a Alexandra, o Rui, o José Carlos e a Francisca, nesta longa viagem pela APSA, o nosso infinito
Bem-haja!
Durante estas duas semanas muitas pessoas e entidades, mesmo não pedalando, deram o seu
contributo para que este gesto solidário do Filipe se tornasse num momento único de divulgação e
sensibilização para a SA. Para além dos patrocinadores habituais, foram elas a SIC Esperança e a SIC, às
quais agradeço nas pessoas de Mercedes Balsemão e Daniel Oliveira, às figuras públicas e artistas que
se juntaram a esta causa como a Mariana Monteiro, a Cuca Roseta, a Marisa Liz, e aos atores Miguel
Costa e Igor Regala, que pedalaram com o Filipe os últimos quilómetros até chegar à Casa Grande.
Não posso deixar de agradecer à Multicom, agência de comunicação que desde sempre tem
acompanhado a APSA, e nos tem feito crescer com muita credibilidade.
Sentimos um enorme apoio por parte das autarquias, peças fundamentais no trabalho de inclusão de
pessoas com deficiência, não só por parte das que acolheram de forma tão calorosa o Filipe, mas
também as que acolheram a APSA, nas sessões de sensibilização que, com a intenção de descentralizar
a informação, fomos fazendo ao longo deste percurso. Agradeço por isso de uma forma muito especial,
à Câmara Municipal de Braga, à Universidade do Minho, à Câmara Municipal de Castelo Branco, à
Câmara Municipal de Évora, à Universidade de Évora e ainda à Câmara Municipal de Setubal, todos sem
exceção, que nos receberam sempre de braços abertos e fizeram uma divulgação exemplar através
dos meios de comunicação locais sobre este evento.
Também um especial agradecimento ao nosso departamento de comunicação na pessoa do seu
responsável David Gaivoto, que conseguiu unir as pontas deste percurso por forma a que tudo batesse
certo.
A todos os que estiveram connosco, e que passam agora a fazer parte da familia APSA, por nos terem
ajudado a cumprir a nossa Missão Primeira, - Sensibilizar, Explicar, Divulgar e Desdramatizar a
Sindrome de Asperger…. O nosso Bem Hajam!
Não tenho melhor forma de desejar a todos umas boas e tranqullas Férias, com saúde, com cuidado,
sendo certo que o Corona Virús não pode ser desculpa para não viver a vida da melhor forma,
adaptemo-nos, pois, á realidade!

Um abraço a todos! e um muito especial ao Filipe Gaivão, um verdadeiro Embaixador da APSA!  

Mª Piedade R. Líbano Monteiro
Presidente da Direção da APSA


