
O
ANO I I - Fevereiro 2014 (Semestral) 3ª EdiçãoEditorial

 É com enorme prazer que me dirijo a todos os leitores 

do “Olhares”, clientes e amigos da ANS, dando-lhes 

conhecimento de um novo projeto que teve o seu início 

neste ano de 2014. Assim, e fruto de um intenso 

trabalho foi criado o departamento de Formação 

Profissional com três áreas de formação certificadas 

pela DGERT. Com este projeto pretende-se assegurar a 

formação profissional e certificação de 36 pessoas com 

deficiências e incapacidades através de percursos 

individualizados de formação.  

A implementação desta nova área pela ANS assume 

particular relevo no contexto social atual dado o papel 

central que o exercício do direito à qualificação e ao 

emprego representa para a autonomia e qualidade de 

vida de qualquer cidadão. A situação de desemprego 

estrutural que se vive atualmente em Portugal favorece 

o aumento de risco de exclusão da vida ativa das 

pessoas com deficiência e torna ainda mais 

imprescindível a existência de estruturas que 

implementem medidas específicas de apoio à 

qualificação e ao emprego.  

A qualificação por via da formação profissional que a 

ANS pretende realizar visa promover a autonomia dos 

formandos, não só no sentido da auto-suficiência, 

condição fundamental para a vida, mas essencialmente 

no sentido do respeito pelas diferenças enquanto 

sujeitos únicos, promovendo a comunicação o 

conhecimento de si e dos outros. No meu entender 

 promover a autonomia atende a formação do ser 

humano e não apenas o ensino-aprendizagem dos 

conteúdos. 

E como a formação dos indivíduos ocorre na interação 

de todos os envolvidos neste processo a Direção da 

ANS teve especial cuidado na criação das melhores 

condições físicas, na seleção dos formadores e 

demais colaboradores. Para eles dirijo uma palavra de 

incentivo para que possam responder às 

necessidades e expectativas dos formandos adotando 

uma postura que favoreça a aquisição de 

conhecimentos e competências, bem como o 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos 

adequados ao desempenho profissional. 

Aos pais, encarregados de educação ou familiares 

próximos dos formandos apelo à participação e 

envolvimento ativo na vida e nos percursos formativos 

que se vão traçando para que se encontrem as 

soluções mais ajustadas a cada um. 

Aos formandos, que iniciaram esta nova etapa da sua 

vida, desejo que aqui encontrem um caminho que os 

conduza a uma vida boa, de acordo com a sua 

individualidade, em respeito por si e pelos outros e 

com saberes profissionais que os ajudem a construir 

uma identidade e a conquistar a sua Autonomia.  
 Manuel Ramos da Silveira 

 

  

   

Ajude a Ajudar

A sua ajuda é fundamental! Dê 0,5% do seu IRS à ANS.

Basta indicar no quadro 9 do anexo H  da sua 

declaração  do IRS o nosso número de 

contribuimte 502 778 768.

Sem qualquer encargo para si, 0,5% do seu IRS 

será destinado pelo estado a favor da ANS
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Olhar do cliente  
Nome: Nelson Camarão 
Idade: 36 anos 
Valência: CAO e Lar 
Sala de CAO onde mais gosta 
de trabalhar: molas 
Hobbies: ver televisão e jogar 
dominó 

Clube de futebol: SL Benfica 

  
Objeto: relógios e calendários 
Comida: cachorro 
Cor: azul 
Animal: cavalo 
Artista: Tony Carreira 
Programa de televisão: telenovelas 
 

Teresa Ferreira 
 

  

 

 
 

 

Olhar da Família 
 

 
 

 

 

 
Maria de Fátima Pinto Rôla 

Mãe da Paula Rôla 

Olhar do colaborador 
Há 8 anos atrás tudo se transformou quando entrei para esta grande família que é a 
ANS. 
Uma realidade bem diferente da que vivia, humanos diferentes, mas muito especiais que 
passaram a habitar o meu coração. 
Deixei de dar valor a coisas grandes e comecei a dar mais valor a coisinhas mais 
pequenas e a olhar com outros olhos a um simples sorriso, a uma lágrima de felicidade, 
a um gesto… Eles dão-nos muito mais do que esperamos. 
É muito gratificante. 
Aprendi com todos eles a ser uma pessoa melhor. 
Gosto muito do que faço, trabalhando com os meus “velhinhos” que adoro. O mais 
importante não é o pouco que dou, mas sim o muito que recebo. Os sorrisos e as 
histórias de vida e a experiência que me oferecem mesmo sem saberem, ajudando o 
meu dia-a-dia.  
Sem tudo isto não seria a pessoa que sou hoje. 
Sou feliz. Sónia Couto 

AAD do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
 

Breves e simples palavras acerca da ASSOCIAÇÃO NUNO SILVEIRA. 
Nem mais de mil palavras conseguiriam exprimir tudo o que sinto por esta grande 
Instituição. 
Os seus excecionais Colaboradores em geral e alguns em particular dão aos nossos 
filhos família, enquanto estão aos seus cuidados. Muito cuidadosos na higiene, 
alimentação, saúde, lazer, alegria, etc., etc.. 
É pelos utentes fisicamente e materialmente que esta Associação diariamente luta, 
sabendo que um dia vai ter que os deixar para trás. Por isso e até esse dia chegar, o 
amor, a bondade, a misericórdia, a compreensão, a generosidade, etc., estão na sua 
génese. Estes gestos fazem os seus utentes habitar a Terra com mais felicidade e amor. 
Às famílias convencionais atenção que instituições como esta são raras por isso em meu 
nome e em nome da minha filha um MUITO OBRIGADA à ASSOCIAÇÃO NUNO SILVEIRA 
-GONDOMAR. 



 
Exposição de Natal

  

 

 

 
                                                                         

Célia Teodoro 

                                                   

Como já é habitual a exposição e venda dos trabalhos teve início no dia 3 de dezembro, 
data em que se comemora o Dia Internacional da pessoa com deficiência. A exposição 
esteve patente até dia 10 de dezembro, nos dias 
úteis e fim de semana.  
Os trabalhos expostos foram realizados pelos 
utentes nos respetivos “ateliers” existentes na 
instituição, que este ano contou com trabalhos de 
dois novos “ateliers”, o de modelagem e de 
tecelagem. 
Parte da venda destes trabalhos reverte a favor 
dos seus autores, o restante destina-se ao 
investimento de novos materiais para a realização 
de trabalhos no ano 2014.   
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Sofia Almeida

Festa de S. João 

Serviço de transportes 
O serviço de transportes da associação assegura o transporte e acompanhamento 
personalizado de crianças, jovens e adultos com deficiência, facilitando o seu acesso a 
instituições de reabilitação e de educação.  

Diariamente, a ANS para além de assegurar o 
transporte dos nossos clientes de CAO, presta também 
serviço a crianças com necessidades educativas 
especiais que frequentam as escolas do concelho, 
através da empresa de inserção ANS Transportes. 

Destacamos que todas as carrinhas são adaptadas a 
pessoas com necessidades especiais, permitindo que 
estas se desloquem de forma segura e confortável. Teresa Ferreira 

 No dia 20 de junho o S. João foi mais uma vez 
comemorado com um saboroso almoço, baile e 
muita música, para além de uma apresentação 
de três contos de santos populares. 
Um grupo de clientes apresentou ainda uma 
coreografia surpresa acompanhada por muitas 
palmas e boa disposição. Os jogos tradicionais 
não podiam faltar e o lanche da tarde veio 
mesmo a calhar. 
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Uma Árvore de Natal muito especial 

Quisemos fazer uma árvore de natal especial, com materiais 
recicláveis. Para isso todos se empenharam em recolher alguns objetos 
como garrafas PET, cd’s e sacos de plástico. Os ramos da árvore foram 
garrafas PET verdes que, na sua maioria, nos foram gentilmente 
cedidas pela Lipor, em Ermesinde. Para a decoração fizemos bonecos 
de neve e bolas, feitas com cd’s, garrafinhas de iogurte e garrafas 
transparentes. Não podia faltar a estrela, com pacotes de leite. Clientes 
e colaboradores lavaram, cortaram, colaram, pintaram, e no final todos 
se orgulharam! 

Sofia Almeida

 

Jantar de Natal 

Andreia Marques 

Festa de Natal 
 

 
Sofia Almeida

 

 

Como é habitual, mais um natal foi celebrado 
no dia 19 de dezembro. O pavilhão 
gimnodesportivo encheu-se de muita alegria e 
muito carinho partilhado por todos. Capoeira, 
teatro, dança, cantigas e poemas presentearam 
todos os espetadores. A cantora Renata 
Alexandra, irmã da cliente do CAO Joana 
Gonçalves, que amavelmente se oferecera para 
cantar nesta festa de natal, surpreendeu a 

todos com a sua bonita voz. Já a dança, orientada 
e ensaiada pela professora Linda, que voluntariamente, todas as semanas, disponibilizou 
o seu tempo a esta instituição, mereceu os melhores elogios. O lanche, para o qual todos 
contribuíram, foi um momento de convívio que finalizou esta verdadeira festa de natal. 

 

 

 

Celebramos no dia 13 de dezembro o jantar de natal da instituição, onde além dos 
colaboradores também estiveram presentes os nossos clientes do lar residencial, uma 
vez que este se realizou nas nossas instalações e esta é acima de tudo a sua casa. O 
tema deste jantar tão especial foi “Flocos e 
Bonecos de Neve”, e todos estavam 
fantásticos com vários apontamentos no 
vestuário e nos acessórios para entrar na 
brincadeira. Mais uma vez as nossas 
cozinheiras, que todos os dias fazem o 
melhor pelos nossos clientes, nos deliciaram 
com um magnífico jantar e as tradicionais 
sobremesas. Após a troca de prendas do 
“Amigo Oculto”, encerramos o nosso jantar 
com muita dança e alegria.  



 

Passeio a Fátima 
No dia 27 de junho a ANS organizou o primeiro passeio ao santuário de Fátima com os 
utentes residentes no lar residencial. 
A acompanhar o grupo foram alguns colaboradores, 
motoristas, técnica e auxiliares do lar residencial. 
Carla Mota, Paula Moura e Maria José Marinho, 
disponibilizaram-se para falar deste passeio: 
Olhares - Carla, o que achou desta iniciativa? 
Carla - Foi muito interessante, partilhamos 
momentos diferentes que não temos com eles no lar. 
São iniciativas que deveriam acontecer mais vezes. 
Olhares - Paula, para si os utentes desfrutaram 
desta atividade? 
Paula - Desfrutaram muito do passeio e do convívio com as auxiliares. Ficaram muito 
contentes com as lembranças que compraram. 
Olhares - Maria José, qual o momento que destaca neste dia? 
Maria José - O momento mais alto do dia foi a entrada na nova capela do santuário de 
Fátima, todos ficaram admirados com o tamanho da mesma e a decoração ser diferente. 
Transmitiu uma paz que não tinham cá fora.                                           

                                                                      
Célia Teodoro   
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Época Balnear 
 Nos meses de julho e agosto realizou-se na instituição o período de lazer mais 

aguardado do ano, a época balnear na praia de Miramar. 
Nestes dois meses foram formados quatro grupos de 
clientes que em conjunto com os colaboradores 
desfrutaram de uma quinzena de praia inesquecível. 
Desde passeios à praia da Aguda, à Igreja da Senhora da 
Pedra, ou simplesmente as caminhadas à beira-mar para 
recolher conchas e búzios, foram atividades muito 
aguardadas pelos nossos clientes. 

Não podemos esquecer claro, as brincadeiras na areia e as idas ao banho que sempre 
que necessário contaram com a preciosa ajuda dos bombeiros da Aguda. 
Apesar de alguma tristeza pelo fim desta atividade tão feliz, fica sempre no ar a certeza 
de que para o ano há mais.   Andreia Marques  

Atelier dos Trapos 
 

 

 

 

A ANS participou num concurso de trabalhos artísticos dirigido a jovens com deficiência, 
promovido pela CERCIMARCO sobre o tema “Atelier dos Trapos”.  
Os trabalhos estiveram expostos no Museu Cármen Miranda, no 
Marco de Canaveses. Os clientes Berto e Daniela Soraia 
participaram com dois trabalhos, tendo merecido os parabéns. 
Um grupo de clientes visitou a exposição e o museu Cármen 
Miranda sendo tudo muito apreciado já que havia trabalhos 
fantásticos de várias instituições.  

Sofia Almeida 



 
A ida à “Magikland” foi uma verdadeira aventura. 
Antes do almoço, os clientes andaram nos 
elefantes voadores, no carrocel e no comboio. O 
almoço no restaurante ao ar livre do parque, foi 
muito bem servido e delicioso, para além da 
simpatia dos funcionários. À tarde os clientes 
participaram nos restantes divertimentos. A 
canoa foi do agrado de todos, apesar de se 
terem molhado, mas como era um dia 

extremamente quente a água até soube bem. Nas 
carrinhas, os clientes demonstraram a sua alegria, vindo todo o caminho a 

cantar. 
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Magikland 

Experiência de Jetski 
No passado dia 22 de setembro, um grupo de 20 residentes do lar foi até à praia fluvial 
de Luzim, em Penafiel, experimentar andar de 
motas de água, a convite da organização Douro 
Jet Force. 
Quase todos os clientes não hesitaram em aderir à 
iniciativa, sendo visível nos seus rostos a 
satisfação e orgulho no final de cada volta de mota 
de água. Para além da experiência radical, os 
nossos jovens ainda aproveitaram a tarde para 
mergulhar nas águas do rio e jogar um pouco de 
futebol. Teresa Ferreira 

A instituição recebeu um convite do Campo Emboscada Paintball Porto para 
proporcionar aos nossos clientes um dia inesquecível. 
Ao chegar ao parque fomos alegremente acolhidos por uma equipa de monitores que se 
disponibilizou para orientar e participar connosco em várias atividades propostas. 
Foi um dia fantástico e cheio de alegria onde todos 
os clientes participaram em jogos de tiro ao alvo, 
“paintball”, no jogo tradicional da pataca e ainda se 
divertiram nos insufláveis. 
Este contacto com a natureza, uma vez que o 
parque fica inserido no meio da área florestal, e ver 
a felicidade estampada no rosto dos nossos clientes 
foi uma experiência incomparável. 
Agradecemos aos colaboradores do parque a 
generosidade e o excelente acompanhamento. 

Emboscada – Parque Aventura 

 
Andreia Marques 

Sofia Almeida 
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Musical da Pequena Sereia 
Os nossos clientes tiveram a oportunidade de desfrutar de um 
espetáculo magnífico.  
O Teatro Sá da Bandeira transformou-se para receber o conto 
clássico da Pequena Sereia, um musical cheio de cor e fantasia onde 
além da personagem principal não faltaram os seus fiéis amigos, a 
Terrível Bruxa do Mar e os seus lacaios. 
Houve muita interação com o público, foi muito divertido e os 
nossos clientes adoraram.       

Andreia Marques  

 Jantar da Parfois 
No passado dia 29 de novembro, 
realizou-se o Jantar de Natal da empresa 
Barata e Ramilo (Parfois), evento que 
contou com a presença dos clientes e 
auxiliares da ANS que diariamente 
colaboram nos armazéns desta empresa. 
A acompanhar o grupo foram duas 
técnicas da nossa instituição.  
Todos vestidos a preceito, num jantar 
onde o tema era “O Circo”, todos 
apreciaram as iguarias apresentadas e 
dançaram animados, tendo-se divertido 
bastante.  
 

Teresa Ferreira 

 Musical “Tarzan” 
Os clientes foram assistir ao musical “Tarzan”, promovido pela Vivonstage, que decorreu 
no teatro Sá da Bandeira. Efeitos especiais, cenários fantásticos, voos e acrobacias, 
levaram os clientes do CAO e do Lar Residencial a viver intensamente as aventuras de 
“Tarzan” na selva Africana, com os seus amigos animais. “Tarzan” surpreendeu o público. 

Sofia Almeida

 

Concurso Rádio RFM - “O Teu Natal” 

Teresa Ferreira 

 No mês de dezembro participámos no 
concurso promovido pela Rádio RFM que nos 
desafiava a compor um vídeo criativo com a 
música "O Teu Natal" de Miguel Ângelo. 
Neste vídeo, utentes e colaboradores da 
instituição foram os protagonistas. No final 
não ganhámos, mas adorámos participar. 
O vídeo está acessível na nossa página 
oficial do Facebook 
https://www.facebook.com/www.ans.org.pt 
para que todos possam assistir. 
 



Associação de Apoio ao Deficiente - Nuno Silveira, A.N.S.
Rua Professor Moreira s/n (Portelinha) 4510 - 643 Fânzeres
Telefone Geral - 224 853 490

 
Fax - 224 853 499
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Parcerias
Empresa Barata e Ramilo (Parfois) 

 “Olhares” - O que é que vocês fazem todos os dias na Parfois?  
 Vasco – “Colámos etiquetas, transportámos caixas para as 
paletes.” (…) “A Elisabete (auxiliar) dá-nos os preços e nós

 
colámos.” (…) “Fazemos este trabalho em brincos, lenços”... 
Jorge – “Pomos etiquetas, preços e depois encaixotámos.” 
Pedro Cruz – “Nós etiquetámos, tirámos os preços e pomos os 
novos.” (…) “Fazemos este trabalho em carteiras, malas, sapatos.” 
 “Olhares” - Sentem que fazem parte da equipa da Parfois? 
Porquê? 
Vasco – “Sim, porque tenho uma grande amizade com o pessoal.” 
Jorge – “Faço, sempre fiz e continuo a fazer. Sinto à vontade com 
os colegas, temos ajuda a fazer as coisas, tratam-nos muito bem.” 
(…) “Quando quero uma coisa, falo com eles e eles estão sempre 
disponíveis.”. 
Pedro Cruz – “Sim, porque gosto e sinto-me bem lá.” (…) ”Nós 
estamos à beira deles a fazer as coisas”. 

Teresa Ferreira 

Desde janeiro de 2007 que a ANS mantém parceria com a empresa Barata e Ramilo 
(Parfois), local onde diariamente um grupo de clientes colabora na re-etiquetagem dos 
artigos. O Sr. Norberto Bessa, em representação da empresa, e três clientes do CAO 
que colaboram na mesma disponibilizaram-se para nos falarem desta experiência. 
 “Olhares” - O que representa para si a integração de pessoas com deficiência 
na vossa organização?  
Sr. Norberto - A Parfois encara a colaboração com instituições de solidariedade social 
como uma forma de poder contribuir e ajudar na integração na sociedade de pessoas 
com deficiências. A nossa empresa detém parcerias com instituições de solidariedade 
social, o que nos enche cheios de orgulho, pretendendo manter e expandir estas 
parcerias num futuro próximo. 
 “Olhares” - De que forma é que o trabalho dos nossos clientes contribui para o 
sucesso da Parfois?  
Sr. Norberto - Os utentes da ANS são considerados como colaboradores da Parfois, 
logo são uma das grandes razões pelas quais a Parfois continua a crescer e a 
internacionalizar-se. As empresas são feitas pelos seus colaboradores e por isso a 
Parfois agradece o contributo de todos os seus colaboradores neste longo percurso 
cheio de desafios. 
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