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Associação de Apoio ao Deficiente Nuno Silveira
EDITORIAL

importante; que só com muita coordenação
e interajuda se consegue garantir a normal
atividade. Na ANS vive-se e sente-se este
ambiente!
Setembro voltará a reunir toda a
equipa desta casa que regressará mais
descansada, empenhada e de “baterias
recarregadas” para um novo ano de
trabalho com aqueles que estão aqui
diariamente esperando o nosso abraço, o
nosso apoio, o conforto, o ensinamento, o
sorriso que faz milagres nos seus corações.
Meio ano passado e esta Associação está
mais forte, envolvida, e sabe que é tão fácil
dar esse afago!…

Já passou meio ano! Frequentemente
dizemos: “depressa voou”!
Em jeito de balanço podemos elencar
vários momentos que concorrem para a
afirmação da ANS como instituição bem
enraizada na comunidade que procura
diariamente promover a qualidade de vida,
o bem-estar e a felicidade dos utentes.
Questionámo-nos: poderemos fazer mais
e melhor? Sem dúvida! No entanto, o
balanço é já positivo. Ousámos, tentámos
e realizámos, sempre com a consciência de
que o que se está a fazer é o mais correto.
As metas por vezes são ambiciosas e
Manuel Ramos da Silveira,
difíceis de alcançar mas é isso que nos
Presidente da Direção
impulsiona. Impomo-nos continuar a
nossa missão na esperança de que a
Associação constitua um lugar de trocas
Aju
de
aA
positivas para os nossos utentes, criando Faça sua a nossa Missão!
jud
ar
assim oportunidades de aquisição de
competências melhor adaptadas à cada vez
mais exigente realidade em que vivemos,
acreditando que assim contribuiremos para
a felicidade dos que diariamente aqui se
encontram.
Em maio completamos 24 anos de
atividade, o que é sempre um bom motivo
para parar e refletir sobre todas as coisas
boas que conseguimos. Destaco a casa
cheia de pessoas e as múltiplas iniciativas
que anualmente têm vindo a aumentar e
das quais temos vindo a dar conhecimento
através deste boletim informativo.
Este verão chegou recheado de atividades
para os nossos utentes com um forte • Envie um donativo e usufrua do benefício fiscal (IRS e IRC)
previsto no nº 3 do art.º 2, do Decreto-Lei n.º 74/99, da Lei do Mecenato*
envolvimento dos colaboradores, e com (NIB:
0035 0695 00024075930 42).
ele chegou também o anseio de férias,
sentimento transversal à maioria dos • Torne-se voluntário, inscrevendo-se na ANS.
portugueses. E é neste período de férias
que se percebe que o trabalho de equipa é
*Os donativos serão levados a custos em valor correspondente a 140% do respectivo total uma vez que
se destinam custear as medidas de apoio à infância, terceira idade e promoção de iniciativas... de
reinserção social de grupos em situação de exclusão ou risco de exclusão social.

Olhares.
Diferentes Olhares
Olhar de um cliente
Raquel Sofia Cardoso Sousa

Frequenta o curso de Ajudante de Tecelão/Tecedeira.
Tem 29 anos.
Gosta de ir ao cinema e de ouvir o Iran Costa.
O seu animal preferido é o cão.
A sua comida preferida é peixe frito.

Olhar de uma família
Os pais sonham sempre o
melhor para os filhos. As
dificuldades de integração
na sociedade e no mundo
de trabalho, vividas pela
nossa filha, contribuíram
para me transformar na
pessoa que hoje sou.
A Paulinha ajudou-me a
olhar com mais compreensão e carinho,
para todos aqueles que ainda não se sentem
totalmente
realizados:
os
excluídos,
marginalizados, segregados, olhados com
“caridadezinha”, que os magoa e nos
magoa.
Foi longo o seu percurso de aprendizagem e
aquisição de competências, difícil para ela,
dotada duma grande sensibilidade que a
isola num “deserto”, silenciando, só para si,
saudades e mágoas; muito difícil para os
pais que sozinhos não sabiam onde e como
encontrar os meios necessários para a
estimular.
Mas a Paulinha não estagnou, foi crescendo
e a revelação de cada competência adquirida
era motivo de alegria para si e para nós.
O olhar abrangente, do seu horizonte, passa
para além da família e entre a sociedade
onde se insere; ela não era ainda uma
pessoa
realizada.
Precisava
sentir-se
“cidadã do mundo”, oferecer algo, o seu
trabalho, como recebe dos outros, idêntica
partilha!...
Foi quando nos sentíamos incapazes de lhe
dar o que ela tanto precisava que conhecemos
a ANS (Associação Nuno Silveira).
A Paulinha inscreveu-se no Curso de

Ajudante de Tecelão / Tecedeira.
Acompanhamos, com ansiedade e entusiasmo,
os primeiros passos. Tudo era novo e
diferente; e vimos a Paulinha feliz.
Encheu-nos o coração, a esperança de
finalmente podermos ver a nossa filha
realizada, decidida a abandonar o “deserto”
onde se refugiava com as suas alegrias e
tristezas, passando a se dedicar a um
trabalho que a fará sentir útil, podendo,
também ela, ensinar à sociedade, cada vez
mais pobre de valores, contudo na qual
vale a pena apostar nas pessoas, como elas
são, com qualidades e dons que temos de
ajudar a descobrir.
A Paulinha está no final do seu curso. Como
decorrerá o estágio, que considerámos de
transição do seu espaço até aqui bastante
limitado, para o mundo em que quer, e nós
queremos, que se sinta como pessoa livre e
independente?
Cada passo é como um mistério que temos
de
desvendar,
vencendo
incertezas,
acalentando esperanças…
Neste momento de reflexão sobre o percurso
que fizemos com o apoio da ANS, porque
tenho fé, agradeço a presença constante de
Deus,
que
me
fortalece,
agradeço
igualmente a atenção dos formadores que
nos apoiaram, sobretudo em situações
pontuais de dificuldade.
Este “caminhar juntos” permite, às famílias
dos formandos, sentir que se vão realizando
connosco e com os nossos filhos, logo os
sonhos do Fundador da Associação.
Bem hajam, o nosso muito Obrigado!
Pais da Ana Paula
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Olhar de um colaborador
Vou falar um pouco sobre uma parte do trabalho que acho ser uma das áreas
importantes da ANS que é a cozinha. Nesta cozinha trabalham uma responsável, três
cozinheiras e duas ajudantes. É um trabalho bastante elaborado, porque temos que ter
tudo pronto a horas certas, nós tentámos fazer o nosso melhor para servir os nossos
clientes e colaboradores.
Fazem-se pequenos-almoços, almoços, jantares e sobremesas doces. No dia de
aniversário de cada cliente fazemos um bolo e todos cantam os parabéns.
Tudo tem que ser bem organizado, feito em equipa, porque no fim temos que deixar a
cozinha sempre limpa e higienizada, entre outros trabalhos.
Trabalha-se muito, mas é recompensado quando ouvimos os nossos clientes, que são
especiais, dizer “ A comida estava muito boa e a sobremesa deliciosa!”

Aula de Música

Olhar ... e partilhar

“A música surpreende-nos, provoca-nos nostalgia ou
estado de euforia, acalma-nos, anima-nos, aproxima-nos dos outros, emociona e estimula o nosso
pensamento. É, destacadamente, um veículo de
inclusão de primeira ordem para os alunos com
necessidades educativas especiais, e constitui um
instrumento bastante válido para o desenvolvimento
das capacidades dos alunos com dificuldades de
natureza diversa.” (Marin et al, 2005).
Assente na certeza de que a música produz no ser
humano efeitos ao nível fisiológico, psicológico,
intelectual, social e espiritual, as aulas de Expressão
Musical, para além dos seus objetivos didático-musicais, têm também como finalidade promover a
melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos
alunos que as frequentam. São, por isso, aulas onde
os conteúdos programáticos vão muito para além do
ensino da música, já que se centram nas relações
interpessoais e no desenvolvimento dos alunos ao
nível físico, sensorial, emocional, cognitivo e social,
alcançado através da música.
Em função da caracterização de cada grupo de
trabalho, é adotada uma série de metodologias, no
sentido de adaptar a música aos alunos, e não os
alunos à música. Metodologias de pedagogos como
Carl Orff, Emile Dalcroze, Edgar Willems e Zóltan
Kodály, que, entre muitos outros, se tornaram
notáveis no ensino da música, servem de base para
a estruturação destas aulas de Expressão Musical.
Trabalham-se, assim, competências que se prendem
com a Prática Instrumental em Conjunto (com
instrumentos de percussão de altura indefinidaclavas, pandeiretas, tamborins, guiseiras, shakers,

Custódia Monteiro
Encarregada de Serviços Gerais

etc…- e definida -xilofone, metalofone e jogo de sinos),
a Prática Vocal (com canções temáticas, alusivas a
datas festivas e outras), a Sensibilização para a Música
Orquestral (com o desfrutar da audição de obras
orquestrais e conhecimento dos instrumentos de
orquestra e sua organização em famílias), a Audição
Musical Ativa (com a audição de obras de diferentes
correntes estéticas, de uma forma lúdica e ativa), a
Expressão Corporal e Dramática (com atividades que
envolvem drama, movimento e dança), o Repertório
Tradicional (não só português, mas também de outras
culturas) e a Improvisação (instrumental, vocal e
corporal).
Dentro de cada uma destas áreas, os alunos experienciam
múltiplas atividades em que tocam, cantam, escutam,
movimentam-se, mimam, dançam, improvisam e… o
que realmente importa, são felizes!
São aulas onde a música é o meio de comunicação por
excelência e onde tudo anda à volta do som: a palavra
com som, o gesto com som, o movimento com som, o
sorriso com som… a partilha com som!
São, por isso, aulas de alegria, de sorrisos, de sonhos,
de magia, de desafios, de força e de vontade, muita
vontade de viver e ser feliz!!! O que se recebe destas
aulas é muito, muito maior do que aquilo que se dá. É
certo que há momentos e sentimentos por vezes
difíceis de gerir, mas que os sorrisos sinceros que
acompanham cada “Bom dia” ao longo destes anos,
fazem guardar e seguir em frente.
Aos meus meninos, por tudo o que me ensinam e
porque me fazem sorrir a alma, muito obrigado!
Joana Guimarães
Professora de Música
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Entre portas ...

Carnaval - um dia imperdível!
No passado dia 12 de fevereiro, a ANS recebeu o Carnaval num dia
diferente de trabalho. Unidos em proporcionar alegria aos clientes
e formandos, todos os colaboradores da ANS vestiram o espírito do
Carnaval para celebrarem este dia temático. Houve máscaras, fitas
e bons momentos.
Apesar de ser uma festa profana, o Carnaval chega a Portugal pelas
mãos da igreja Católica, no séc. XI, período antes da Quaresma. As pessoas uniam-se
enalteciam os seus costumes e tradições, organizando uma grande festa que decorria nos
chamados “dias gordos”, principalmente na terça-feira. Por curiosidade os formandos do
Curso de Jardinagem e manutenção de instalações pesquisaram a expressão “a vida são
dois dias e o carnaval três” e verificaram que Portugal segue à risca a tradição carnavalesca.
A origem de carnaval está relacionada com a junção de duas palavras latinas “carnis”
(carne) e “valles” (prazeres) e o evento tem a duração de 3 dias.
Formandos do Curso de Ajudante de Lavandaria e Limpeza
1ºAno orientados pela Formadora Natália Moura

“A Casa vai a Casa”
Organizado pela Casa da Música do Porto, o projeto “A
Casa vai a Casa” promove atividades junto das
comunidades
institucionalizadas,
proporcionando
experiências artísticas e de participação social. Os
programas criativos de realização musical, compostos à
medida, interpretam sensibilidades e nutrem afetos.
No dia 23 de fevereiro, uma dupla de formadores do
serviço educativo da Casa da Música realizou um
workshop nesta instituição constituído por diversos
exercícios vocais, uso de instrumentos musicais e realização de uma música original.
A timidez inicial do grupo do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) foi dando lugar à
confiança e à diversão. Após o workshop os clientes manifestaram muita satisfação
contando e recontando a sua experiência a todos os que não estiveram presentes.
Aguardamos novas visitas!
Sofia Almeida

“Bzzzoira Moira”
“Bzzzoira Moira” é a história sobre “um poço negro que
dizem esconder um tesouro guardado por uma moura
encantada por um feitiço”... História que percorrendo o
país por cá passou no dia 15 de abril. Foi assim que neste
dia, todo o CAO entrou neste mundo de magia.
O espetáculo inspirado num conto tradicional do norte de
Portugal envolveu todos os presentes num ambiente
fascinante promovido pela equipa de Teatro e Marionetas
de Mandrágora.

Sofia Almeida
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Entre portas ...
Aprender é importante – A GNR e o programa da Escola Segura
Determinar, prevenir e erradicar a ocorrência de comportamentos de risco e/ou ilícitos na
Associação Nuno Silveira e na área envolvente, é uma das preocupações dos responsáveis
pela formação profissional. Nesse sentido, tal como no ano passado, a GNR - através do
programa da Escola Segura - desenvolveu na ANS uma ação de sensibilização para
prevenir o consumo de estupefacientes e prevenir a delinquência e o bullying.
A intenção dos guardas na nossa Associação foi mostrar como se comportam as pessoas
depois de ingerirem álcool ou estupefacientes, substâncias que alteram, modificam e
reduzem crianças e adolescentes, que se encontram nas fases iniciais do seu desenvolvimento.
Quanto ao bullying, que significa recorrer à superioridade física ou mental a fim de intimidar
alguém, foi pretensão dos guardas mostrar os efeitos profundamente negativos, resultando
em danos psicológicos que afetam as suas vítimas por muitos anos e, às vezes, para o
resto da vida. E quem pratica o bullying? O chamado bully, aquele que abusa dos mais
fracos, o que aterroriza os colegas, que quase nunca tem bom desempenho escolar:
comporta-se mal, desrespeita professores e menospreza bons alunos.
No final, a ação de sensibilização resultou num saldo positivo dado que ainda hoje os
formandos se lembram e aplicam estas aprendizagens, ao denunciarem situações
semelhantes às que aqui foram retratadas.
Formandos do Curso de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações
do 1º e do 2º ano orientados pela Formadora Natália Moura

São João e “Super–Heróis”, foi assim …
Sardinhas, pimentos, entrecosto, caldo verde… deram
cor a mais um festejo de S. João. “É um dia muito
aguardado por todos nós, por causa do convívio, da
música… é diferente!” – diziam os formandos quando
estávamos a escrever este artigo.
É a alegria dos participantes de um modo geral, quer
na realização da decoração, quer na azáfama de assar
as sardinhas e o entrecosto, nas risadas de um
companheirismo cúmplice.
Este ano foi diferente! Teve também um caráter literário e artístico, aliando a pintura ao
conto, na promoção da socialização. Inspirada no trabalho da pintora Joana Valente Brito,
pintora de 33 anos e portadora de síndrome de Down, que usa esta forma de comunicar
sentimentos, Mariana Monteiro prendeu o público contando histórias que se basearam nas
obras da pintora e ao mesmo tempo trabalhou a importância da comunicação nos vínculos
afetivos.
Cada conto estava relacionado com os quadros da artista Joana Valente. E assim, ao
quadro da flor ouvimos o conto: “Como nasceu a alegria”; às montanhas e o sol, o “Grão
de arroz”; à cara e coração, a “Casa feita de sonhos”; aos corações, “O homem sem
sorte”; e ao quadro que representava a porta, o conto “Tio Lobo Aguardo”.
Por fim, Joana Valente Brito seduziu todos lendo o poema “Nas tuas mãos” (O Segredo do
Papa-formigas, de Beatriz Osés), terminando a Sessão de contos “Super-Heróis desconhecidos”.
Formandos do Curso de Ajudante de Tecelão/Tecedeira
do 2º ano orientados pela Formadora Natália Moura
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Entre portas ...
24º Aniversário da ANS
No dia 25 de maio, a ANS festejou o seu 24º aniversário.
Neste dia, clientes, formandos e colaboradores uniram-se
para preparar uma surpresa ao Presidente da Direção –
Sr. Manuel Silveira. O pavilhão gimnodesportivo foi
preparado, os dizeres e músicas de parabéns foram
ensaiadas e um magnífico bolo foi confecionado pelas
nossas cozinheiras. Assim, perto da hora do lanche,
todas as pessoas se reuniram no nosso pavilhão para
cantar os parabéns à ANS e agradecer ao Sr. Manuel
Silveira por toda esta obra. Um momento que ficará
certamente na memória de todos.
Teresa Ferreira

Os Jardins da ANS...
Os formandos do curso de Ajudante de Jardinagem e
Manutenção de Instalações trouxeram para as suas aulas
práticas a aprendizagem feita nas atividades externas aos
hortos/ viveiros de Águas Santas e Arcozelo, em março deste
ano, e ao Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, em
26 de junho passado.
Para além do contacto direto com o local onde se propagam as
plantas e do contacto com os trabalhadores e atividade
profissional, os formandos tiveram a oportunidade de escolher
as plantas mais indicadas para as áreas ajardinadas da ANS,
onde têm desenvolvido as suas competências com vista a
ingressarem no mundo do trabalho.
Sob a orientação da formadora fizeram um jardim desértico, um
jardim de casca de pinho e ainda um jardim sensorial, inspirado
na visita ao Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima,
enriquecendo os espaços da instituição e muito mais do que isso,
permitindo que se desenvolvam atividades, sobretudo no jardim
sensorial que – como indica a palavra – pretende agilizar
atividades para todos os clientes da ANS que queiram trabalhar
os 5 sentidos, ao proporcionar o nosso relacionamento com o
ambiente, cheirando as ervas aromáticas; sentindo as diversas
texturas colocadas no jardim; ouvindo os sons dos instrumentos
aí colocados, assim como usar as ervas na comida e apreciar a
beleza dos nenúfares e dos peixinhos no lago. Tudo feito pelos
formandos de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de
Instalações, sob a orientação da formadora Inês.
Orgulhosos dos “seus jardins” os formandos vêem o trabalho
como forma de promoção de vida digna e produtiva e isso
incentiva-os a finalizar a sua formação profissional.
Formandos do Curso de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações
do 1º e 2º ano orientados pela Formadora Natália Moura
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Fora de portas ...
Aventura SubH2O
No final do ano 2014, a ANS foi
convidada pela Haliotis Porto a
realizar um batismo de mergulho na
piscina. Deste modo, no dia 10 de
janeiro, 11 clientes do CAO e do Lar
Residencial foram experienciar o
mergulho nas Piscinas Municipais de
Fânzeres.
Inicialmente, os monitores explicaram
alguns conceitos básicos do mergulho,
mostraram o equipamento e enumeraram algumas técnicas de mergulho. De seguida,
todos puderam experimentar esta nova atividade. Apesar do receio inicial, durante e no
final da experiência foi visível a satisfação, alegria e orgulho por terem conseguido
superar este desafio com sucesso. Os clientes com mobilidade mais reduzida foram
capazes de se deslocar com fluidez nas águas da piscina, referindo que a sensação era
magnífica.
Neste dia, falou-se da possibilidade de todos irem à Ilha das Berlengas mergulhar no
mar e observar a maravilhosa fauna e flora, nomeadamente os golfinhos que todos
adoram. Assim, para que todos se tornassem cada vez mais hábeis no mergulho, no dia
27 de junho foi realizada mais uma experiência em piscina, desta vez nas Piscinas
Municipais de Guifões, em Matosinhos. Esta experiência inseriu-se nas comemorações
do 5º Aniversário da Disabled Divers International (DDI) Portugal sobre o tema “Mergulho
Adaptado”, organizada pela Haliotis Porto, DDI Portugal e Matosinhosport. Neste dia,
para além do mergulho, os clientes e colaboradores presentes assistiram a uma palestra
sobre mergulho adaptado, na qual uma técnica e uma cliente da ANS realizaram uma
comunicação sobre a experiência de mergulho e o seu impacto nos nossos clientes.
De momento, os nossos mergulhadores estão todos a postos para embarcar numa
Aventura SubH2O na Ilha das Berlengas, projeto cofinanciado pelo Programa de
Financiamento a Projetos do Instituto Nacional de Reabilitação,I.P..

Teresa Ferreira

Goste da nossa Página
https://www.facebook.com/www.ans.org.pt
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Fora de portas ...
Casa do Infante – Oficina do Safari
Partindo à descoberta dos animais, no dia 25 de fevereiro
alguns clientes “embarcaram numa expedição” à “Oficina
do Safari” em direção à Casa do Infante no Porto.
Ali realizaram um jogo de descoberta, recorrendo às peças
expostas e aos documentos do arquivo histórico.
Construíram ainda óculos com adereços em cartolina,
representativos das várias espécies de animais.
Em sinal de agradecimento e satisfação alguns clientes
“presentearam” a anfitriã, Armanda Bandeiras, com “um
cheirinho“ de capoeira.
Sofia Almeida

Construção de Camélias
A convite da Casa do Infante, no Porto, alguns clientes foram, no
dia 12 de março, construir camélias. Esta atividade esteve inserida
na “Semana das Camélias”, de 7 a 14 de março, iniciativa da
Câmara Municipal do Porto para celebrar esta flor considerada já
património natural e cultural da cidade e conhecida como “A
rainha das flores”. Há até uma espécie de camélia que florindo no
mês de março tem o nome de "Cidade do Porto".
Sempre muito bem recebidos pela Casa do Infante, os clientes
visitaram a “Casa” e construíram camélias em papel.
Apesar de não terem concluído os trabalhos, os clientes manifestaram vontade de dar
continuidade a esta e outras atividades ali promovidas.
Sofia Almeida

Festa da Primavera
A fim de se celebrar a primavera, o grupo de Teatro e
Marionetas de Mandrágora, companhia profissional de
teatro de marionetas, com sede no concelho de Gondomar,
convidou a ANS a participar na Festa da Primavera.
Os clientes do CAO executaram vários cachecóis de malha
coloridos, em tear, os quais foram “vestir” uma das árvores
do jardim da Biblioteca Municipal de Gondomar. Assim, no
dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore e início da primavera, realizou-se a festa no
jardim, onde o grupo organizador apresentou a instalação artística interativa “Vestir a
Primavera”, com uma das árvores dedicada à ANS e uma peça de teatro “ O Jardim –
Tomo I – A Primavera”. Os clientes da ANS não puderam faltar e foi uma tarde muito
bem passada.
Sofia Almeida
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Fora de portas ...
Centro Hípico do Sport Clube do Porto
No dia 28 de abril, um grupo de clientes do CAO foi visitar o
Centro Hípico do Sport Clube do Porto. Este espaço localiza-se na
cidade do Porto e dispõe de dois picadeiros onde os jovens
aprendem a arte de cavalgar.
Nesta visita, os nossos clientes conheceram as cavalariças,
aprenderam como se trata dos cavalos e depois puderam
escová-los, atividade que realizaram com grande satisfação e
empenho. No final, foram surpreendidos com a oportunidade de
cavalgarem no “Faísca”, um pónei adorável que lhes retirou
todos os receios que poderiam surgir nesta
atividade.
Teresa Ferreira

Ida ao Zoo da Maia
Visitar e interagir com os animais foi o objetivo da ida ao
Zoo da Maia no dia 11 de maio. O leão-marinho Nico
mostrou aos visitantes como fazer a reciclagem e
algumas aves exibiram os seus magníficos voos ou
simplesmente a sua beleza como o papagaio, a arara e a
catatua.
Os clientes foram acompanhados por um monitor do
Zoo que deu a conhecer os diferentes animais e os seus
habitats e puderam alimentar os mesmos com fruta
preparada para o efeito.
Um gelado de oferta do Zoo “adoçou” ainda mais a tarde e deixou “sede” para mais visitas…

Ainda há artesãos!...

Sofia Almeida

Com o objetivo de mostrar aos formandos das turmas de Ajudante de
Tecelão/Tecedeira que em pleno século XXI ainda existem teares
artesanais e também artesãos, no dia 13 de maio passado,
formadores e formandos visitaram uma unidade de produção
artesanal de tecelagem em Penafiel.
Apreciaram o urdir de uma teia, por uma tecedeira centenária,
experimentaram os teares artesanais e partilharam experiências, de
parte a parte. Os formandos viram também as matérias-primas
utilizadas quer para urdir, quer para tramar. De seguida apreciaram
produtos finais como mantas e passadeiras.
Sempre curiosos e ávidos de conhecimento, despediram-se agradecendo a amabilidade
com que foram recebidos e regressaram motivados para prosseguirem a sua
aprendizagem.

Formandos do Curso de Ajudantes de Tecelão/Tecedeira do
1º e 2º ano orientados pela Formadora Natália Moura
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Olhares.
Fora de portas ...
“Serralves em festa”
No dia 30 de maio, o Porto esteve em festa Non-Stop, concretamente a Fundação de
Serralves. Localizada na cidade do Porto, a Fundação é detentora de um valioso
património histórico e cultural, composto pelo Museu, pela Casa de Serralves e pelo
Parque.
“Serralves em festa em 2015, sob o tema, "UM ENTRE MUITOS", propunha uma
verdadeira existência coletiva, na qual públicos e artistas partilhariam lugares e
experiências marcantes. As atividades na área da Música, Dança Contemporânea, Teatro
e Cinema, Arquitetura e Ecologia, entre outras, atraíram muitos visitantes, entre os
quais os clientes do lar residencial da ANS.
Os clientes assistiram a vários espetáculos e visitaram o Museu de Serralves. Foi uma
tarde magnífica na qual todos se sentiram privilegiados pelas experiências e
aprendizagens ali vivenciadas.
Sofia Almeida

III “Todos Por Uma Causa, Todos pela Deficiência”
No dia 3 de junho, a ANS marcou presença na terceira
edição da iniciativa “Todos Por Uma Causa, Todos pela
Deficiência” que decorreu entre as 9 e as 16 horas no
Pavilhão Multiusos de Guimarães. Este evento foi
organizado pelo ALECRIM – Lar Residencial e Centro de
Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de
Guimarães e teve como objetivo contribuir de forma ativa
na inclusão social, proporcionando atividades onde todos
podem participar.
Durante todo o dia, os nossos clientes
realizaram
diversas
atividades
ajustadas
e
adaptadas
às
suas
especificidades,
nomeadamente bootcamp, zumba, dança e
relaxamento ativo. Foi um dia muito divertido
para todos, sendo evidente a alegria e
entusiasmo na chegada à ANS.

Teresa Ferreira

Aluguer do Pavilhão
A ANS tem um moderno pavilhão desportivo adaptado à prática das seguintes modalidades:Artes Marciais,
Danças de Salão, Yoga, Futsal, Andebol, Basquetebol, etc.. Disponível mediante marcação prévia e
o cumprimento de taxa de utilização.

Horário

Todos os dias das 9h00 às 22h00
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Olhares.
Fora de portas ...
Visita ao The Yeatman Hotel
No dia 24 de Abril, duas turmas de Ajudante de
Lavandaria e Limpeza, dos cursos de formação
profissional da ANS - uma a terminar o seu percurso
formativo e outra a iniciar – tiveram o privilégio de
visitar o melhor hotel vínico do mundo, o The Yeatman
Hotel, em Vila Nova de Gaia, que harmoniza o vinho e a
gastronomia, proporcionando uma estadia de excelência
aos seus hóspedes.
Formandos, formadores e auxiliares foram recebidos por
uma governanta do hotel e iniciaram a visita pelo espaço ocupado pela lavandaria. Aqui,
uma série de maquinaria jamais vista, deixou impressionados todos os nossos formandos
e acompanhantes. Mas o deslumbre chegou aquando da visita aos quartos: “Parece um
conto de fadas!” – diziam. Todos os quartos tinham uma decoração discreta e única sob a
temática do vinho, usado no Caudalie Vinothérapie Spa.
Já em sala e fazendo a reflexão da visita, os formandos quiseram agradecer a todos os
que proporcionaram esta oportunidade única de aprendizagem que contribui para a
aquisição de competências e conhecimentos específicos da atividade profissional que
pretendem desenvolver e por isso todos disseram: “Obrigado responsáveis pela
instituição, formadores, auxiliares e demais pessoal da ANS, hoje somos mais felizes!”
Formandos do Curso de Ajudante de Lavandaria e Limpeza do
1º e 2º ano orientados pela Formadora Natália Moura

Visitas de estudo complementam a formação profissional
As visitas de estudo têm como objetivo a observação in loco
de processos de trabalho, modelos de cultura, procedimentos
e boas práticas, assim como também se procura aliar o
entretenimento e o espírito saudável de companheirismo
sempre que possível, num bom contacto entre os formandos,
entre estes e os formadores. Com esse propósito a
Associação de Apoio ao deficiente - Nuno Silveira tem vindo a
apostar no contacto dos seus formandos com empresas de referência ou feiras nas mais
variadas áreas, um contacto que se sabe enriquecedor na formação profissional dos jovens
das 6 turmas de Formação Profissional existentes na ANS.
Deste modo, no passado dia 11 de junho as 2 turmas de Ajudante de Tecelão/Tecedeira
visitaram a exposição “Nós na arte moderna – tapeçarias de Portalegre”, no mercado do
Bom Sucesso no Porto, onde viram um tipo de tapeçaria diferente da que estão habituados
a trabalhar e maravilharam-se com a perfeição e magnitude de algumas das tapeçarias
que reproduziam telas de pintores e escultores consagrados como Cargaleiro, Vieira da
Silva e Joana Vasconcelos.
“Ó ´stora´se eu não estivesse na ANS não sabia que havia esta exposição de ´tapetes´
tão linda! Nunca vi um ´tapete´ do tamanho da parede!!” “Deve ser muito difícil fazer
isto! Tantas cores!” – São expressões como estas, de espanto, de alegria, de entusiasmo,
estampadas nos olhos destes aprendizes que fazem valer a pena esta aposta na formação
profissional. Uma oportunidade única, para a maioria deles.
Formandos do Curso de Ajudante de Tecelão/Tecedeira do
1º e 2º ano orientados pela Formadora Natália Moura
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Olhares.
Parcerias
Grandemola – Produtos de Higiene e Limpeza, Ld.ª
Desde novembro de 2004 que a ANS mantém parceria
com a Grandemola - Produtos de Higiene e Limpeza,
Ld.ª. Assim, diariamente, um grupo de clientes da ANS
realiza montagem e ordenamento de molas, numa das
salas da instituição equipada para o efeito. Posteriormente,
as paletes de molas devidamente acondicionadas são
recolhidas pelos colaboradores da Grandemola para
serem vendidos em diversos estabelecimentos comerciais.
A Dr.ª Carla Pereira, gestora da empresa, disponibilizou-se
para nos falar da sua experiência com a ANS.
“Olhares” - O que representa para si a integração
de pessoas com deficiência na vossa organização?
Representa sobretudo o apoio à integração destas
pessoas no mercado de trabalho e na sociedade. É uma
grande satisfação para nós vermos que as pessoas se
sentem úteis e produtivas e que, efetivamente, podem
contribuir com o seu trabalho se lhes for dada uma
oportunidade. É um trabalho válido e idêntico ao que é
realizado por pessoas sem qualquer tipo de deficiência.
“Olhares” - De que forma é que o trabalho dos nossos clientes contribui para o
sucesso da Grandemola?
A Grandemola já tem uma relação de vários anos com a vossa instituição e consideramos
que já é uma parte integrante da nossa empresa. Claro que, como qualquer empresa,
temos de ser rentáveis e competitivos para nos mantermos no mercado. Um dos nossos
pontos fortes é a qualidade dos nossos produtos e os Clientes da ANS contribuem no
sentido que nos prestam um serviço de grande qualidade.
Todo o trabalho realizado na ANS é feito com perfeccionismo
e atenção aos detalhes, o que obviamente se traduz na
qualidade final dos nossos produtos e satisfação dos
nossos Clientes.
Teresa Ferreira

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

site: www.ans.org.pt
Correio Eletrónico:

Facebook:

info@ans.org.pt

https://www.facebook.com/www.ans.org.pt
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