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EDITORIAL

A ANS é uma instituição reconhecida 
socialmente pelo seu trabalho. Constituída 
em 1991, completou este ano 25 anos de 
atividade. Procura diariamente com a sua 
ação contribuir para uma sociedade 
inclusiva, encontrando meios para que cada 
cidadão exerça o direito de participar com 
seu talento para o bem comum.
Para concretização dos objetivos a que se 
propõe, a ANS compromete-se, a partir da 
identificação e caracterização das 
necessidades dos seus clientes, e tendo em 
consideração os regulamentos instituídos 
pelas entidades reguladoras, mobilizar 
recursos e intervenções multidisciplinares 
para eliminar as barreiras sociais à inclusão.
Esta instituição, presentemente, presta 
apoio direto a 163 clientes.
Em 2014 a ANS deu início à formação 
profissional para pessoas com deficiência ou 
incapacidade. Os 3 primeiros cursos, com 
inicio em janeiro de 2014 e termo em 
dezembro de 2015 tiveram uma taxa de 
realização de 83,3%. 
Para a realização das atividades do CAO e da 
Formação Profissional a ANS articula-se com 
empresas/entidades integrando os/as 
jovens/adultos com deficiência na 
comunidade, desenvolvendo atividades que 
promovam a sua valorização pessoal e o 
desenvolvimento das suas capacidades. 
Ao longo destes anos a ANS reforçou a sua 
relação com a comunidade local, através de 
parcerias e da participação em actividades 
temáticas e eventos locais numa relação 
benéfica para todos. 
O sucesso foi construído e conquistado com 
humildade, rigor e dedicação. Só desta 
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forma temos conseguido atingir os objectivos 
a que nos propomos. É certo que não 
descansaremos sobre a obra feita.

Manuel Ramos Silveira, Presidente da Direção

Faça sua a nossa missão

- Envie um donativo e usu-
frua do benefício fiscal (IRS e 

(* Os donativos serão levados a custos em valor correspondente 
a 140% do respetivo 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.)

Ajude a Ajudar

IRC) previsto no nº 3 do art.º 2 do Decre-
to-Lei n.º 74/99, da Lei do Mecenato*

(NIB: 0035 0695 00024075930 42)
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Olhar de um Cliente

Olhar de uma Família

Olá! Eu sou a Sofia, tenho 31 anos e vivo na ANS. Estou 
no lar e no CAO. No lar gosto de ver a novela na televisão 
e de ouvir música. Ao fim de semana gosto de passear à 
beira-mar e de ir ao cinema.
No CAO, estou na sala 1 do Bem-Estar e faço muitas 
coisas: tear, fada do lar, colagens, pinturas, jogos e fichas 
de escrita. Participo nas sessões de movimento, vou ao 
snoezelen, à aula de música, ao atelier de escrita e jogo 
boccia.
Tenho um namorado, o Vítor e eu gosto de estar ao lado 
dele quando vamos tomar um pingo ou lanchar fora. Fico 
sempre ao lado dele e sinto-me bem.

Maria Sofia Ferreira
Cliente do Lar Residencial e do CAO

Eu sou o Lino Gandra, irmão da utente Maria Madalena, 
que frequenta esta instituição há cerca de 10 anos. 
Venho desde já agradecer a esta instituição todo o carin-
ho e compreensão que têm demonstrado pela minha 
irmã.
A Madalena está muito feliz ao frequentar a instituição, 
pois sente-se muito bem tratada por todos os funcionári-
os. Os funcionários ao longo destes anos têm demon-
strado muito profissionalismo, sendo a Madalena uma 
utente que tem altos e baixos, sempre foram capazes de 
ajudar em todas as situações da vida dela. 
É com grande satisfação que toda a nossa família deseja 
a continuação de um bom trabalho a esta instituição e 
agradece por tudo o que tem feito por ela. Muitas felici-
dades a todos os colaboradores da ANS, e o nosso muito 
obrigado pelo vosso empenho e dedicação a todos os 
utentes desta instituição, pois eles precisam imenso de 
vocês todos os dias!

Sr. Lino Gandra
Irmão da Madalena Gandra, Utente do CAO

Diferentes Olhares
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Olhar de um Colaborador

Estágio de Educação Social

Ao longo destes quase 18 anos de colaboração como motorista da ANS, só tenho a retirar 
coisas boas. Esta experiência, com os nossos meninos especiais, enriquece-me como ser 
humano. 
Sendo a minha função a de motorista, tenho tido a oportunidade de presenciar e participar 
em algumas atividades, que proporcionam aos nossos clientes momentos de alegria, 
aprendizagem e felicidade.
Os passeios que realizamos ao fim de semana transformam a vida dos nossos clientes. Eles 
fazem-nos perceber que a vida deve ser vivida intensamente e que devemos relativizar os 
problemas. Eles enchem o nosso coração de alegria.
Sem dúvida que trabalhar para estes meninos é das coisas mais gratificantes que há.
 

José Gomes, Motorista

A ANS, enquanto instituição com respostas sociais específicas de apoio à população com defi-
ciência, tem vindo ao longo dos anos a receber pedidos de integração de estagiários de diver-
sos cursos. Recetiva, a instituição acolhe anualmente equipas de estagiários que desen-
volvem um projeto específico numa das seguintes valências: Centro de Atividades Ocupacio-
nais (CAO), Serviço de Apoio Domiciliário, Serviço de Acompanhamento aos Beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção e Formação Profissional.
No ano letivo de 2015/2016 as estagiárias Daniela Fernandes e Rita Lima do curso superior 
de Educação Social, do Instituto Politécnico do Porto, realizaram um estágio curricular no 
CAO.
O projeto desenvolvido com os utentes do CAO foi criativo e inovador. Destacam-se algumas 
atividades como a visita ao Clube Hípico de Valongo, a vinda da GNR à instituição para abord-
ar a problemática da segurança e ainda as atividades nas salas com realce para a sessão de 
culinária, abordando a temática da alimentação saudável. As estagiárias demonstraram que 
estão no bom caminho para serem profissionais de sucesso.
A integração de estagiários nas equipas multidisciplinares da ANS é uma mais-valia na con-
strução e prossecução das respostas sociais.

Sofia Almeida

Olhar ... e partilhar
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Entre portas ...

Xilobaldes

Os Xilobaldes são um grupo de 15 músicos formado na 
Oficina de Música do Projet´Arte, que fazem música com 
objetos e nas suas atuações a participação do público faz 
parte do próprio espetáculo. Como tal, na ANS não poderia 
ser diferente, e no dia 29 de janeiro esta atividade contou 
com o brilhante contributo dos nossos utentes do CAO na 
sessão da manhã e das três turmas da formação  profis-
sional na sessão da tarde. 
Foram duas horas de muita música, diversão e interação 
entre todos os participantes com o objetivo de proporcion-
ar a todos uma experiência inesquecível.

Mário Rodrigues

Internet Mais Segura

No dia 2 de fevereiro comemoramos o dia da “Internet Mais Segura”. Os nossos formandos 
tiveram o privilégio de contar a participação da GNR e do programa “Escola Segura”.
Este dia foi comemorado com uma ação de sensibilização sobre a utilização da Internet de 
forma mais Segura. Esta ação teve como objetivo promover a utilização consciente da Inter-
net pelos formandos, complementando os conteúdos já abordados na disciplina de Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação (TIC).
Foram tratados os temas proteção do computador, boas práticas na utilização da Internet, 
comunicação em segurança, cuidados com as redes sociais, cuidados com os jogos on-line, 
bullying e cyberbullying.
Estes temas foram reconhecidos e apreciados pelos formandos que tiveram ocasião de e 
sábia com as suas opiniões e dúvidas.

Aldina Carvalho
Festa de Carnaval

A festa de carnaval realizou-se mais uma vez na ANS. No dia 
5 de fevereiro os clientes vieram mascarados e contaram 
com uma festa dinamizada pela professora Maria Manuel. 
Logo pela manhã bem cedo, o pavilhão gimnodesportivo foi 
decorado com balões e serpentinas e abriu as suas portas 
aos foliões com muita música e alegria.
O ambiente efervescente e entusiástico que se fez sentir 
revelou a satisfação de todos: - “E para o ano contamos 
outra vez com as danças da professora Maria!”.

 Sofia Almeida
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Entre portas ...

Ioga e Saúde

Decorrente da Semana da Saúde, no dia 5 
de abril, a equipa do Rendimento Social de 
Inserção (RSI) da ANS teve a iniciativa de 
promover uma atividade diferente, dirigida 
a todos os utentes dos serviços da ANS e à 
comunidade em geral. Convidamos o Pro-
fessor Miguel Correia, da Escola Yoga Pan-
tanjalli, para nos dar uma aula… de yoga! 
Foi um momento de paragem, de relaxa-
mento e tranquilidade, de que todos nós 
necessitamos para estarmos bem connosco, 
quer fisicamente, quer emocionalmente! 
O retorno dos participantes foi muito positi-

Tarde Intergeracional

No passado dia 19 de Maio, no âmbito da 
realização da “Semana Intergeracional” pro-
movida pela Comissão Social de Freguesia 
de Rio Tinto, da qual, a Equipa de RSI da 
ANS pertence, recebemos uma visita muito 
especial… Tivemos a presença de 10 idosos 
do Centro de Convívio de Rio Tinto, que 
vieram aprender a realizar trabalhos manu-
ais, com os nossos utentes de CAO. Foi uma 
tarde muito bem passada, para os idosos, 
que aprenderam novas técnicas de trabalho 
e para os nossos utentes, que foram exímios 
professores. Depois desta atividade a ANS 
ofereceu um lanche a todos os participantes, 
promovendo, o convívio entre as várias ger-

vo pois todos gostaram da atividade, mesmo aqueles que não conheciam o Yoga; também 
o convívio, entre todos, foi muito agradável nesta tarde de relaxamento. Namastê!

Equipas RSI

ações.
Equipas de RSI
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Entre portas ...

“Conto de Histórias “Frozen - o Rei do Gelo”

Frozen, dos estúdios de animação da Walt Disney, 
conta a história de duas princesas, Anna e Elsa. 
Anna, acompanhada por Kristoff, um destemido 
homem da montanha, tenta salvar o reino, conde-
nado acidentalmente a um eterno inverno por 
Elsa. 
Anna e Kristoff, tentarão transformar o reino em 
verão. Foi com esta emocionante história, que a 
contadora de histórias Joana Teixeira fascinou os 
clientes e colaboradores da ANS na manhã de 7 
de junho no pavilhão gimnodesportivo. Acompan-
hada com música, a Joana cantou e sem dúvida 
encantou, transportando os ouvintes para Frozen, 
o reino do gelo. 

 Maio Mês do Coração - Treino Funcional

A convite da Câmara Municipal de Gondomar, a ANS aderiu à iniciativa Maio-Mês do Coração 
Gondomar + Ativo que decorreu entre os dias 1 e 31. Esta atividade contou com a colaboração 
de vários parceiros que promoveram a prática de atividades benéficas para a saúde. 
A ANS assinalou a sua participação com a abertura de quatro sessões de treino funcional à 
comunidade. Assim, nos dias 9, 16, 23 e 30 de maio, sob orientação do professor Mário Rodri-
gues, contámos com a presença de mais 50 “atletas” com idades compreendidas entre os 20 
e os 58 anos. Todos tiveram a oportunidade de conhecer um método de treino que visa mel-
horar a condição física, recorrendo a exercícios que imitam movimentos reais e quotidianos.

Paula Aguiar e Teresa Ferreira

Sofia Almeida
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Fora de portas ...

Dia Paralimpico na Escola

A Biblioteca Almeida Garrett é um espaço de infor-
mação e lazer que se dedica à promoção do livro e da 
leitura. Este espaço localiza-se nos Jardins do Palácio 
de Cristal, na cidade do Porto e promove diferentes 
atividades culturais que, por diversas vezes, os 
clientes da ANS já tiveram o prazer de participar. 
Entre os meses de fevereiro e junho, diferentes grupos 
de utentes do CAO dirigiram-se à biblioteca para 
assistir a apresentações de Teatro de Sombras, Teatro 
de Fantoches e Robertices. Cada espetáculo contou 

Histórias na Biblioteca Municipal Almeida Garrett

A Biblioteca Almeida Garrett é um espaço de infor-
mação e lazer que se dedica à promoção do livro e da 
leitura. Este espaço localiza-se nos Jardins do Palácio 
de Cristal, na cidade do Porto e promove diferentes 
atividades culturais que, por diversas vezes, os clientes 
da ANS já tiveram o prazer de participar. 
Entre os meses de fevereiro e junho, diferentes grupos 
de utentes do CAO dirigiram-se à biblioteca para 
assistir a apresentações de Teatro de Sombras, Teatro 
de Fantoches e Robertices. 

Casa do Infante

A casa do Infante que promove habitualmente ativi-
dades e visitas a grupos escolares, recebeu de 
“braços abertos” os grupos da ANS que ali foram par-
ticipar nas oficinas.
No dia 22 de março foram visitar a casa e ouviram a 
história do Infante. No dia 31 de março, foram “ex-
perimentar sonhar…” usando os sentidos para recon-
hecer frutos, sementes e plantas trazidos do Brasil, 
Asia e Africa pelos navegadores portugueses.

Cada espetáculo contou com adereços incríveis, desde sombras chinesas aos tradicionais 
robertos que cativaram a atenção de todos.

Teresa Ferreira

com adereços incríveis, desde sombras chinesas aos tradicionais robertos que cativaram a 
atenção de todos.

Teresa Ferreira

Experimentaram ainda desenhar e pintar os seus próprios sonhos e gostos. Foi uma experiên-
cia diferente mas magnífica.

Sofia Almeida
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Fora de portas ...

Musical “O Principezinho”

No dia 23 de abril estava um excelente dia de sol e os utentes do lar foram ao Teatro Sá da 
Bandeira para assistir ao Musical “O principezinho”. Estavam todos muito curiosos sobre o que 
iriam encontrar. Com o decorrer do musical, o interesse dos utentes foi crescendo e ficaram 
felizes pois relembraram, com o principezinho, que o importante é a amizade e que esta deve 
ser “alimentada” diariamente. Concluíram também que o principezinho era uma criança muito 
inteligente. A caminho de “casa” dirigiram-se pela marginal do rio Douro que estava calmo e 
se mostrava “amigo” de todos. “O essencial é invisível aos olhos, e só se pode ver com o 
coração” de Antoine de Saint Exupéry.

Marisa Teixeira

II Semana do Emprego e da Formação Profissional de Rio Tinto

No dia 4 de maio, os formandos dos cursos profissionais participaram 
na II Semana do Emprego e da Formação Profissional de Rio Tinto, 
com o intuito de promover uma mostra das ofertas de formação 
profissional da ANS. 
As três turmas participaram de forma ativa nesta mostra através da 
criação de pequenas ofertas exemplificativas de algumas técnicas 
que têm aprendido no âmbito do curso e, para além disso, levaram a 

Cinema “O Livro da Selva”

Estreou o filme “O livro da Selva” e no dia 7 de maio, pelas 14h30m os utentes do lar foram 
ao cinema ao centro comercial Parque Nascente. Todos gostaram muito da história do menino 
Mogli que foi abandonado na selva e criado por uma alcateia de lobos.
Apesar de estar “só,” na selva, o menino tinha muitos amigos e era muito feliz…Também os 
utentes tiveram um dia muito feliz, recheado de pipocas e sonhos.

Marisa Teixeira

cabo algumas atividades onde demonstraram competências profissionais na área do seu 
curso.
Todos os formandos gostaram de participar, tendo afirmado que a comunicação com os visi-
tantes foi a parte que mais recearam.

Elisabete Figueiredo e Sandra Valente
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Fora de portas ...

Gamaleão Animado

Nos dias 9 e 13 de maio, clientes do CAO participaram no 
workshop “Gamelão Animado” que decorreu na Casa da 
Música sita na cidade do Porto. 
Nesta atividade, todos partiram à descoberta de timbres 
exóticos, através de instrumentos como metalofones, 
xilofones, kendang e gongos que compõem o gamelão 
javanês. 
Numa sala com tons dourados, os sons vibrantes fizer-
am-se acompanhar pela projeção de sombras, recriando 
rituais da cultura indonésia. O workshop, dirigido a todos 

ABC da Economia Pessoal

Os nossos formandos assistiram, no passado dia 25 de maio, na Biblioteca Municipal de Gon-
domar, a um Workshop monitorizado pela DECO e com o apoio do Gabinete de defesa do con-
sumidor da Câmara Municipal de Gondomar, onde ouviram e puderam colocar questões sobre 
a gestão doméstica das finanças pessoais; sobre variadas formas de fazerem poupança dia-
riamente; como reduzir os consumos domésticos; questões relacionadas com as atitudes cor-
retas e conscientes relativamente ao recurso a créditos e por fim ficaram a conhecer diversos 
mecanismos de recursos e soluções em caso de dificuldades financeiras.
Para além da vertente de formação e informação, os formandos usufruíram de uma tarde 
lúdica que promoveu a ligação entre a escola e a realidade; uma forma de consolidar saberes; 
a confraternização e o reforço de laços entre os formandos e entre estes e os formadores.

Natália Moura e Turma de Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações

Visita à Fábrica de Tapeçaria Ferreira de Sá

No passado dia 18 de maio, os formandos da 2ª Acção do Curso 
de Ajudante de Tecelão/ Tecedeira, tiveram a oportunidade de 
visitar a fábrica de renome internacional Tapeçarias Ferreira de 
Sá. As carpetes Ferreira de Sá são feitas à mão, destacando-se 
a sua beleza, design e requinte.
A visita decorreu de forma bastante dinâmica, pois o interesse 
demonstrado por parte dos formandos foi notório, quer pela 
curiosidade revelada, quer pelas questões colocadas. A visita 
teve início no Gabinete de Design, passou por todas as Secções 
da fase produtiva e terminou na Embalagem dos tapetes, que é 
a fase final antes da expedição. 

os públicos, permitiu que os clientes, mesmo os que apresentam mobilidade mais reduzida, 
pudessem aceder aos instrumentos e ficar maravilhados com tudo aquilo que puderam ver, 
ouvir e fazer.

Teresa Ferreira

Agradecemos a amabilidade e simpatia, bem como o apoio técnico dos profissionais das 
Tapeçarias Ferreira de Sá.

Cristina Ferro
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Fora de portas ...

Portugal Olé Olé ...

No dia 29 de maio, um grupo de sete jovens do nosso 
Lar residencial foi ver o jogo Portugal – Noruega. 
Acompanhados pelos nossos motoristas José Gomes 
e Carlos Sousa chegaram ao estádio do Dragão com 
muita alegria e ansiedade de ver os 23 jogadores 
escolhidos pelo nosso selecionador Fernando Santos.
A moldura humana começa a tomar as suas pro-
porções máximas, quase 30 mil adeptos ouvem Pedro 
Abrunhosa a interpretar o hino de apoio à seleção e 
esperam ver Portugal a brilhar. Os nossos utentes 
viveram cada minuto intensamente e puderam viven-

Jardim Zoológico da Maia

Na tarde de 11 de junho, um grupo de sete clientes do lar residencial, acompanhados por 
uma auxiliar e um motorista, foram visitar o Jardim Zoológico da Maia e participar na Festa 
da Cereja que aí decorria. 
A visita começou pela apresentação do Leão-Marinho que ensinou todos os presentes a 
fazer a reciclagem! Depois, foi altura de partirem à descoberta do Reptilário, onde um con-
junto variado de répteis vive num espaço que tenta recriar o seu habitat natural. Por fim, 
ainda houve tempo para visitar a parte exterior do zoo e provar as deliciosas cerejas de Res-
ende.

Teresa Ferreira 
Museu do carro Eletrico

No passado dia 14 de junho de 2016, as turmas de For-
mação Profissional de ajudante de Lavandaria e Limpeza, 
de ajudante de Tecelão e de Tecedeira e de ajudante da 
Jardinagem e Manutenção de Instalações, realizaram 
uma visita de estudo ao “Museu do Carro Elétrico”, em 
Massarelos, Porto. 
Chegados ao destino, por volta das 15:00h, os forman-
dos foram recebidos por uma Guia que atenciosa e rigor-
osamente conduziu a visita. Os formandos foram acom-
panhando, atentamente todas as explicações e 

ciar a alegria e entusiamo de um grande jogo de futebol. Em êxtase com os três golos mar-
cados pelos nossos jogadores, regressaram a casa a cantar Portugal Olé, Olé….

Claúdia Ribeiro

digressões históricas. Finda esta fase, foi-lhes proporcionado um passeio de carro elétrico, 
dali à Foz: o qual foi deveras entusiasmante e inesquecível! No final da visita, os formandos 
foram encaminhados para o autocarro de regresso à ANS. Opinião geral dos formandos: 
«Esta visita foi muito interessante para podermos ter uma ideia de como evoluíram os 
transportes na nossa cidade!»
        Carla Sequeira
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Divulgação da Formação Profissional

Sofia Almeida 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ajudante de Jardinagem e Manutenção de Instalações
Ajudante de Lavandaria e Limpeza
Ajudante de Tecelão/ Tecedeira

Destinatários:
Pessoas com alterações das funções mentais e outras que as impeçam de aceder a percursos regulares
de educação e formação e que reúnam as seguintes condições:

  Idade igual ou superior a 16 anos (menores de 18 anos desde que autorizado pelo agrupamento
   de escolas onde está matriculado)

  Sem qualificação adequada para o exercício de uma profissão ou ocupação de um posto de
   trabalho

Apoios:
Bolsa de profissionalização;
Subsídio de transporte;
Alimentação INSCRIÇÕES

Departtamento de
Formação Profissional
da ANS

Abertas
Inscrições
    2016

Componentes curriculares:
Formação para a Integração; Formação Tecnológica; Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT)

LOCAL
Professor Moreira, s/n
Portelinha
Fânzeres

 

 

CONTACTOS:
22 485 34 90

HORÁRIO
9h00-12h30
14h00-17h30

Curso de Ajudante de
Tecelão/ Tecedeira

Curso de Ajudante de
Lavandaria e Limpeza

Curso de Ajudante de
Jardinagem e Manutenção de Instalações

Junta-te a nós no caminho do sucesso!
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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: info@ans.org.pt
https://www.facebook.com/www.ans.org.pt

A todos os que se disponibilizam a colaborar connosco, 
o nosso muito obrigado!

Voluntariado

 

No nosso centro contamos com a colaboração de voluntários que disponibilizam o seu 
tempo, vontade e saber apoiando aqueles que mais precisam, trabalhando 

diretamente com eles e com a equipa técnica.

Faça parte da nossa equipa!

ATIVIDADES A DESENVOLVER PELOS VOLUNTÁRIOS NO SERVIÇO DE APOIO 
DOMICILIÁRIO

• Apoio na hora das refeições;
• Visitas, companhia, diálogo;
• Acompanhamento em pequenos passeios, nas idas à igreja, ao cemitério, a      

consultas médicas, compras e/ou recados;
• Leitura de jornais e revistas;
• Animação sociocultural (dinamização de várias atividades ocupacionais).

O Voluntário poderá colaborar só numa ou mais atividades que sejam do seu interesse e 
poderá ocupar-se entre uma a várias horas por semana de acordo com a sua 
disponibilidade.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever na bolsa de voluntários da ANS envie um e-mail para info@ans.org.pt ou 
telefone para o 22 485 34 90, poderá também enviar a sua inscrição para 
voluntariado@cm-gondomar.pt indicando que gostaria de integrar a bolsa de voluntariado 
da ANS e forneça os seguintes dados:
• Nome Completo
• Data de nascimento
• Freguesia onde reside
• Número de telefone
• Correio eletrónico (e-mail)
• Atividade em que pretende fazer voluntariado


