DELEGAÇÃO NORTE

RARÍSSIMAS INTEGRA AÇÃO SOCIAL DO PORTO
A delegação norte da instituição foi convidada a integrar o Conselho Local de Ação Social do
Porto(CLASP). A formalização do convite foi efectuada durante a 28.ª Sessão Plenária do Conselho
Local da Ação Social do Porto, que decorreu na Biblioteca Almeida Garrett.
O CLASP é presidido pela Câmara Municipal do Porto e integra
agentes sociais, públicos e privados, e visa promover a articulação
e congregação de esforços entre os agentes sociais ativos no
concelho com vista ao combate à pobreza e à promoção do
desenvolvimento social.
Saiba mais em: https://cmpexternos.cm-porto.pt/rsocial/so

LINHA RARA

PROJETO REAGE APOIA AS DOENÇAS RARAS
A convite do Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social (DICAS), da Associação dos Estudantes da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, a Linha Rara participará na 2.ª edição do Projeto ReAge,
no dia 12 de abril, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Nesta ação pretende-se sensibilizar para a temática das doenças raras, dando destaque à intervenção
especializada que a Raríssimas desenvolve nesta área.

TRACE-RD

CONTRA A VIOLÊNCIA SEXUAL
No passado dia 9 de março, o auditório da Casa
dos Marcos acolheu o workshop Violência
Sexual: Quando um não quer, dois não podem,
promovido pela Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) do ACESAR – Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho.
Este workshop dedicado ao tema da violência
sexual assinalou o Dia Internacional da Mulher e
contou com a participação de mais de 50 profissionais de saúde e ação social.

RARÍSSIMAS

IRS AJUDA DOENTES
A entrega das declarações de rendimentos referentes ao ano de 2017 já teve o seu início e irá prolongar-se
até ao dia 31 de maio, independentemente da categoria de rendimentos do contribuinte. Como vem
sendo habitual, a Autoridade Tributária e Aduaneira reserva o campo 11 para permitir ao contribuinte
fazer a sua doação a uma IPSS. Desta forma estará a ajudar quem mais precisa, sem despender de qualquer
quantia adicional. A Raríssimas solicita assim a todos os contribuintes para que façam a sua doação
solidária, de forma a que consigamos manter a sustentabilidade desta instituição e, desta forma,
garantir os tratamentos dos nossos utentes.

Em nome do todos os doentes raros o nosso bem hajam!

CASA DOS MARCOS

FÉRIAS EM MOVIMENTO
Os campos de férias para pessoas com patologia rara têm vindo a ser um sucesso no que à
ocupação de tempos livres diz respeito. Desta feita, entre 26 e 30 de março, os nossos utentes
tiveram a oportunidade de aproveitar as
férias da Páscoa para atividades tão diversas como Padel, Campo aventura, Bounce
e ainda uma fabulosa caça aos ovos.
O próximo Campo de Férias decorrerá
durante o verão.
Para mais informações sobre as próximas
edições contacte por favor através do
e-mail: camposferias@rarissimas.pt ou via
telefone 969 657 442.

RARÍSSIMAS

16
ANOS

A LUTAR

PELOS RAROS
A Raríssimas celebra, no dia 12 de abril, 16 anos de existência. Nunca esquecendo o objectivo
que presidiu à constituição da nossa associação, comprometemo-nos desde já continuar a
lutar pelos direitos a tratamentos e diagnósticos precoces de todos os doentes raros de
Portugal. Continuamos a apostar na excelência e a contar com a participação de toda a
sociedade portuguesa no apoio ao nosso trabalho, distinguido internacionalmente, e que
tem servido à recuperação de tantos portugueses!

Estamos de parabéns!

