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AMAR A VIDA PELO QUE
DELA SE ESPERA OU
AMÁ-LA PELO QUE ELA É
AMAR A VIDA PELO QUE DELA SE ESPERA OU AMÁ-LA PELO
QUE ELA É, NEM SEMPRE É FÁCIL QUANDO HÁ UM NOVO
TERRITÓRIO A DESBRAVAR REPLETO DE INTERROGAÇÕES
DIFICULDADES E INCOMPREENSÕES.

O nascer diferente, em Portugal, até aos anos 70, correspondia a ter uma vida sem futuro, de clausura e longe dos olhares
indiscretos de uma sociedade anacrónica e sem entendimento
para aceitar a diferença. É de louvar a coragem e o empenho
com que os meus pais lutaram para dar uma vida normal ao
Vasco, meu irmão com paralisia cerebral.
A nossa família nunca se inibiu de circular pelos sítios, de sermos
apontados e admirados como diferentes. Foi uma penosa experiência de vida onde ganhámos defesas e também o desejo de alcançar
um futuro mais justo para o Vasco e tantos outros como ele.
Na altura, apenas existia o Centro de Reabilitação de Paralisia
Cerebral Calouste Gulbenkian cuja diretora - Dra. Maria da Graça Andrada, médica pediatra, fisiatra e investigadora procurava
informar e aconselhar os pais nas suas decisões. Foi neste centro
que o Vasco deu os primeiros passos aos 7 anos. Esses dias ficarão gravados na minha memória para sempre, são o testemunho
real que a fé, o acreditar, é um teste interminável à confiança.
Foi nesta fase e de acordo com a inexistência de escolas adequadas para deficientes profundos que não os portadores de
trissomia 21, que o meu pai em conjunto com outros pais, decidiram arriscar na criação de uma escola de educação especial
com unidade residencial, possivelmente a única no país.
Portugal encontrava-se no pós-25 de Abril, período cujos temas
centrais eram a liberdade, a partilha, a igualdade de direitos,
a mudança. Era este o momento ideal para o sonho passar a
ser real e se formar a Cooperativa S. Pedro de Barcarena, hoje
CERCIOEIRAS.
Já lá vão quase 45 anos que este grupo de pais persistente iniciou
um longo e profícuo caminho, de incerteza, de silêncio mas com

muito amor e muitas interrogações. É nestes momentos que percebemos que são as perguntas e não as respostas, que nos deixam
mais perto do que procuramos, do objetivo cumprido.
Foi o gerar de um fruto novo mas também de um futuro maior
que o meu pai, António Andrade Silvano teve o gosto de conduzir ao longo de 30 anos, paralelamente à sua profissão de
Oficial Superior da GNR e em conjunto com a Dra. Ivone Felix,
uma equipa de dedicados colaboradores, pais e amigos.
Em 2002, com a abertura do novo centro, também em Barcarena, resultado de um glorioso esforço coletivo, viveu-se outro
grande momento na vida da CERCIOEIRAS. A dimensão atingida ao tempo, veio assegurar a continuidade desta grandiosa
e importante instituição assim como reforçar o seu contributo
para uma sociedade mais justa e inclusiva.
Ao dia de hoje, olhamos para trás e com alegria comprovamos o
quanto cresceu a CERCIOEIRAS em diversos campos de atuação, somando sucesso e cooperação externa. São estas conquistas diárias que devem ser celebradas e partilhadas.
É também com este olhar que testemunho o profissionalismo,
a paixão e o amor com que o meu irmão Vasco Silvano (com
54 anos) e demais clientes são assistidos diariamente por esta
equipa fantástica. Alexandra Silvano | 15 Março 2020

vai acontecer

EM COMPASSO DE ESPERA ATÉ
QUE TUDO VOLTE À
NORMALIDADE - PLANO DE CON
TINGÊNCIA COVID-19

aconteceu
18/01 “Notas de Contacto – a OCPsolidária na CERCIOEIRAS” no
Festival Oeiras Cativ’arte
27/01 Formação de DAE – Desfibrilhador Automático Externo
26/02 “Feira da brincadeira” na Escola Básica Pedro Álvares Cabral
e na Escola Básica Porto Salvo
29/02 Jornada de Recolha de Medicamentos na Farmácia Tercena
02/03 A 06/03 1º Campo de Férias na Quinta do Crestelo - Projeto
cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P.

JÁ CONSIGNOU SO SEU IRS?
SE NÃO, ESTÁ NA HORA DE O FAZER! SEJA SOLIDÁRIO E CONTRIBUA COM
0,5% DO SEU IRS À CERCIOEIRAS.
A ESCOLHA DA ENTIDADE PRETENDIDA É REALIZADA NO PORTAL DAS
FINANÇAS, EM “COMUNICAR ENTIDADE A CONSIGNAR IRS/IVA”.
SÓ TEM DE COLOCAR O NOSSO NIF

500 661 952.

AS 1000 PESSOAS QUE APOIAMOS AGRADECEM O SEU CONTRIBUTO.

CRI PARTILHA ESTUDOS DE CASO NA COMUNIDADE EDUCATIVA

P

ara comemorar os 45 anos da CERCIOEIRAS a equipa CRI - Centro Recursos Inclusão - preparou duas ações junto dos
seus agrupamentos parceiros.
“Se houvera quem me ensinara...” foi o nome a iniciativa. O objetivo foi partilhar experiências entre professores, técnicos e auxiliares com a apresentação de
estudos de caso sobre a interação dos CRI na comunidade educativa.

APOSTAMOS NA FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
OS IMPREVISTOS ACONTECEM E POR ISSO TER
UMA EQUIPA FORMADA NA ÁREA DA SAÚDE É UMA
DAS NOSSAS PREOCUPAÇÕES!

A

pensar nisso organizámos um Simulacro seguido de uma formação em Suporte Básico
de Vida com e sem DAE (Desfibrilhadores
Automáticos Externos) para revalidar conhecimentos.
A equipa e operacionais com formação em Suporte
Básico de Vida com Desfibrilhação é composta por 6
pessoas, que neste dia foi avaliada relativamente ao
tempo de resposta numa situação de incêndio com
uma vítima em paragem cardiorrespiratória foi verificado se sabiam da localização do DAE e o tempo que
os operacionais demoraram a chegar ao local com o equipamento, que neste dia foi inferior a 3 minutos.
Depois do simulacro os operacionais e vários coordenadores ti-

veram a oportunidade de revalidar conhecimentos na formação
em Suporte Básico de Vida com e sem DAE e concluíram que
ações como esta são necessárias para melhorar procedimentos
e para que estejam todos preparados para salvar vidas.
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TESTEMUNHOS REAIS
NESTES 45 ANOS, A CERCIOEIRAS CRESCEU MUITO.
COMEÇOU COMO COOPERATIVA DE S. PEDRO DE BARCARENA. “UMA CASA PEQUENA, COM UM QUINTAL, BALOIÇOS
E ESCORREGAS. HAVIAM MAIS CRIANÇAS A VIVER NESSA
CASA…OS QUARTOS ERAM PEQUENOS E NÃO HAVIA ELEVADOR”, CONTA NUNO CABRAL NA CERCIOEIRAS HÁ 22 TEMPO.

P

ioneira na Unidade Residencial a CERCIOEIRAS
tornou-se a casa de muitos dos nossos clientes, onde
o bem-estar de todos é a principal preocupação,
“senti-me muito bem quando vi para cá. Gosto muito de cá
estar”, acrescenta Nuno Cabral.

Grupo de Autorepresentantes da CERCIOEIRAS

Desde que a instituição abriu portas que existiram várias mudanças, a maior e mais importante foi em 2002, quando nos
mudamos para as atuais instalações.

lhores condições e mais atividades socioculturais. Aqui cuidam
de nós, cuidam da nossa saúde e do nosso bem-estar”, diz Fernando Afonso, residente desde 2003.

Neste ano mudámos não só de espaço, mas também o número
de colaboradores e de atividades, mantendo sempre o mesmo
espírito de entreajuda, algo fundamental para quem vive na
Unidade Residencial, “gosto muito de aqui estar. O melhor foi
poder conhecer todas estas pessoas, colegas e funcionários.”,
confessa Inês Kuit, na CERCIOEIRAS desde 2004.

Para o Nelson Moteiro, e para todos os que moram na CERCIOEIRAS, esta é a sua família de coração, “foi como uma 2ª
casa para mim, e agora é a 1ª casa, é a minha primeira família”. Uma família que infelizmente já sofreu algumas perdas,
algo muito difícil para muitos dos que aqui vivem “perdemos
alguns colegas custa muito, mas sei que ainda vamos conhecer
muitas pessoas! Ainda temos muita coisa para ver e para fazer,
vamos chegar a velhinhos aqui na CERCIOEIRAS.”, confessa
Ana Filipa, residente há 17 anos.

Com atividades durante o dia no Centro de Atividades Ocupacionais, e ao fim do dia na Unidade Residencial, o dia-a-dia de
quem vive na CERCIOEIRAS melhora a cada dia que passa, e
os clientes sabem reconhecê-lo “o CAO e a Unidade Residencial
mudaram muito, para melhor. Temos mais equipamentos, me-

A UNIDADE RESIDENCIAL
NA “OEIRAS BRINCKA”
A CERCIOEIRAS não podia faltar à maior exposição de LEGO
do País.
A “Oeiras BRInCKa 2020” esteve de 22 a 25 de fevereiro no
Pavilhão Clube Recreativo Leões de Porto Salvo.
“O evento LEGO mais amigo do ambiente” foi o tema da exposição deste ano, que contou com mais de seis milhões de peças
em esculturas incríveis. (Fotos: UR Oeiras Brinca)

Estes são testemunhos reais que relatam o que é a CERCIOEIRAS. Esta é a casa de muitos e a família de todos.

MATINÉ DANÇANTE

Desta vez o Encontro Intercentros foi cá em casa, no dia 28 de
fevereiro, e mais uma vez organizámos a tão famosa Matiné
Dançante.
Ao palco subiram várias instituições, todas com uma coreografia diferente, mas todas com o mesmo tema: “Música Country”.
O objetivo destes encontros é promover a interação e o convívio
entre as pessoas com deficiência intelectual e multideficiência
das várias instituições.
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45 ANOS…..UMA TRAJETÓRIA DE DIFERENTES PERCURSOS

I

sabel Silva integra a equipa da CERCIOEIRAS há 45 anos, um percurso feito de aprendizagem continua, de crescimento pessoal e profissional, de desafios e de construção de relações. Sim, porque esta é uma
casa consolidada pelas relações, com clientes, famílias, colegas, parceiros, voluntários e tantos mais que vão fazendo parte desta grande família.
Como principais marcos ao longo deste percurso de 45 anos, Isabel distingue
as melhorias das condições de trabalho e infraestruturas da organização, a melhoria continua na prestação do serviço, o respeito pelos direitos das pessoas
com deficiência intelectual e o aumento da qualidade de vida destas pessoas,
resultante da qualidade da intervenção desenvolvida.
Prova deste aumento de qualidade de vida, são alguns dos nossos clientes,
parceiros nesta trajetória, integrados na CERCIOEIRAS há 45 anos. É o
caso do Alberto Ferreira (55 anos), Pedro Delgado (62 anos), Paulo Oliveira
(53 anos), Vasco Silvano (54 anos), Paulo Águas (49), Manuel Marques (57
anos), Luis Miguel (50 anos) e do Nuno Brás (46 anos). À CERCIOEIRAS
chegaram crianças, fizeram-se jovens adultos e agora fazem o seu percurso
sénior, tornando-se o nosso desafio presente e constante, pois há 45 anos que
ajustamos a nossa intervenção às suas novas necessidades.
São 45 anos a construir a família que somos hoje, unidos por um sentimento
comum, o sentimento de pertença à CERCIOEIRAS, pois esta é será sempre
a sua casa.

Isabel Silva

1º CAMPO DE FÉRIAS DE 2020

O

1º Campo de Férias de 2020 já começou. De 2 a
6 de março 7 clientes da CERCIOEIRAS estiveram
em Seia na Quinta do Crestelo.
Este projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a
Projetos pelo INR, I. P. além de oferecer às pessoas com deficiência, moderada a severa, a oportunidade de participaram
em atividades desportivas/recreativas da comunidade, também
promove o treino de competências nas áreas de autonomia, socialização, comunicação e cognição.
Nestes cinco dias os nossos clientes tiveram a oportunidade
de visitar o Museu do Pão, o Museu do Brinquedo, o Parque
Ecológico, o Centro de Interpretação e as Penhas douradas,
ao Covão do Corvo, onde puderam apreciar a vista privilegiada
sobre Manteigas.

Estas colónias são sempre muito enriquecedoras a nível social
e pessoal. São uma mais-valia para os nossos clientes, que têm
a oportunidade de conhecer novos espaços, mas também para
as famílias/cuidadores, que desta forma têm algum tempo de
descanso.

APOIOS

chamusca
DESIGN PARA COMUNICAR

CERCIOEIRAS
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