
                                      3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
 
 
 

Saiba quais as Iniciativas a ser promovidas pelas Associadas da FENACERCI no Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência! 

 
 

 
 
 

 
 
___________________________________________________________ 
 
 

 
 
Nome da atividade: Ação de Formação “Qualidade de Vida” 
 
Objetivo/descrição da atividade 

Acção de Formação para Pais e Familiares de utentes do CAO 

 
Local, Data e  Hora de Realização :  
 
3 de Dezembro -  CERCIPENELA das 10 às 15 horas 
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 Nome da Atividade : Comemorações do Dia internacional da Pessoa com Deficiência 
do Concelho de Cascais, promovidas pelo grupo da CPD 
 
 Objetivo/descrição da atividade 
 
Iniciativa dos abraços no Dia 3 de dezembro de manhã com almoço de 
confraternização no mercado de Cascais, numa acção de inserção com a comunidade. 
 
 Local, data e  Hora de Realização:  
 

 
Iniciativas  de troca de abraços nos seguintes locais: 

 
Jumbo - CERCICA 
CascaiShopping – SCMC/PISÃO-Casa do Sol 
Centro Comercial Riviera – Lar Boa Vontade 
Rua Direita e Largo Camões e se chover CascaisVilla – CRID 
Estação de Cascais - APPACDM/ARIA 

 
10.30 - 11.30  

 
 

Concentração e almoço de confraternização no mercado de Cascais, animado 
com música  

 
• Os Curiosos do CRID  
• Tok Solar do PISÃO 
• Mais algum artista que queira colaborar gratuitamente.. 

 
12h00 – 15.00 
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Nome da atividade: “Mensagem pela diferença” 
 
Objetivo/descrição da atividade 
 
Sensibilização da comunidade envolvente para o tema “A Deficiência Intelectual”. 
Promovendo uma atividade de passeio com os clientes, na zona circundante à 
Instituição, oferecendo mensagens em forma de balão. 
 
Local, data e  Hora de Realização  
Largo de Santos ou no mercado da Ribeira (caso esteja a chover).  
 
3 de dezembro  de manhã das 10h ao  12h 
 
 
___________________________________________ 
 

 
Nome da Atividade: “Debates”  
 

Objetivo/descrição da atividade:  

Debates nos diferentes Agrupamentos de Escolas sobre a Inclusão, Acessibilidades e 
Capacitação para Todos 

Local, data e  Hora de Realização 

 Agrupamento de Escolas,  23 a 27 de novembro de 2015 
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Nome da atividadeEspetáculo "Diferentes Vozes pela Inclusão das Pessoas com 
Deficiência"  

 
Objetivo/descrição da atividade 

 Promover uma maior participação Social e Promover a Inclusão Social, através de um 
espetáculo com e sem  pessoas com deficiência 
 

Local, data e  Hora de Realização 

 Centro Cultural Vila Flor, 3 de dezembro, às 10 horas 
 
Nome da atividade: Apresentação de JUDO Adaptado da CERCIGUI  
 

Objetivo/descrição da atividade 

 Promover uma maior participação Social e Promover a Inclusão Social, através da 
demonstração  do desporto adaptado. Dar a conhecer a capacitação da pessoa com 
deficiência 

 
Local, data e  Hora de Realização 

 Agrupamento de Escolas de Abação, 3 de dezembro, às 14 horas 
 
Nome da atividade: Caminhada Inclusiva 
 

Objetivo/descrição da atividade: Promover uma maior participação Social e Promover 
a Inclusão Social. Dar a conhecer a capacitação da pessoa com deficiência, bem como 
os seus direitos 
 

Local, data e  Hora de Realização 

Concentração no Paço dos Duques de Bragança , 4 de dezembro, às 10h30 horas 
 
Nome da atividade: Entrada de clientes com jogadores, no jogo do Vitória de 
Guimarães 
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Objetivo/descrição da atividade 

 Promover uma maior participação Social e Promover a Inclusão Social e alertar para os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, através da entrada no campo de futebol de 
crianças/jovens com deficiência  e os jogadores de futebol 
 

Local, data e  Hora de Realização 

 Vitória Sport Clube, 7 de dezembro 

____________________________________ 
 
 
 

 
 
 
Nome da atividade: “O Natal na nossa casa” 
 
Objetivo / descrição da atividade 
 
 Vivenciar o espírito de Natal no LRE - Lar Residencial dando início da época Natalícia 
com todo o seu simbolismo, num contexto que se pretende o mais familiar possível. 
Para isso, no dia 3 de Dezembro a CRACEP irá acender 31 lâmpadas na Árvore de Natal 
Gigante, simbolizando cada uma delas, um cliente. 
Para este evento serão convidados todos os colaboradores da CRACEP, cantadores de 
Janeiras, bem como, um lanche convívio com todos os 
presentes. 
 
Local, Data e Hora de Realização: 
 
LRE - Lar Residencial da CRACEP, na Mexilhoeira Grande a partir das 18:00 horas. 
 
 
 
 
 



                                      3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
 
 
 

 

 

Nome da atividade:  “II Torneio de Futsal Adaptado” 

Objetivo/descrição da atividade 

 
Assinalar o dia da pessoa com deficiência e proporcionar a a prática da modalidade de 
futsal 

Local, data e  Hora de Realização:  
Ponte de Sôr - 30 de Novembro, 10:00 horas 
 
 
 
Nome da atividade:  
Tratamentos de Beleza e Prova de Chás 

Objetivo/descrição da atividade 

 
Na parte da manhã serão desenvolvidas várias atividades de tratamentos de beleza 
com o objetivo de aumentar a auto-estima dos clientes e na parte da parte serão feitas 
provas de chás, produzidos a partir de plantas produzidas na Quinta de Santo Antão 
(Sede da CERCIESTREMOZ). 

Local, data e  Hora de Realização  
Estremoz, 3 de Dezembro, 09:00 horas-16:00 horas 
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Nome da atividade: “O Navio dos Sonhos” pelo Grupo de Teatro da CERCIESTREMOZ 
"O Chocalho", a Despertar Consciências 

Objetivo/descrição da atividade: 

Projeto experimental de inclusão através da arte cénica. 
Na sua segunda encenação o Grupo de Ação Teatral "O Chocalho", procura abordar a 
problemática daqueles que procuram libertar-se da vitimização e do preconceito da 
sociedade, ainda por vezes insensível à diferença. 
Este Projeto é cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos INR, I.P. 
(Instituto Nacional Reabilitação). 
 
Parceria da CERCIESTREMOZ com  o Departamento de Artes da Universidade de Évora 
(Encenador Professor Dr. Paulo Alves Pereira) 
 
Local, data e  Hora de Realização  
Estremoz, 11 de Dezembro, 21:00 horas 
 
 
Nome da atividade: Partilha de experiências na óptica da Integração Social  

Objetivo/descrição da atividade: 

 

•        Sensibilizar e esclarecer os parceiros da Rede Social e empresários do 
concelho sobre a importância da inclusão e do contributo de pessoas com 
deficiência e profissionais que intervêm na área, no concelho de Borba 

•    Motivar para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência  

•    Mobilizar a comunidade  para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-
estar destas pessoas. 

Local, data e  Hora de Realização  
 
Agrupamento  de escolas de Borba( auditório ) I 9 de dezembro, 18h  
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Nome da atividade: “ILUMINA-ME” 
 

Objetivo/descrição da atividade: 

Lançamento de Balões de Papel que podem ser adquiridos por 3 € e cujo valor reverte 
a favor da CERCIZIMBRA. 

Local, data e  Hora de Realização: 
28 de Novembro I Sábado I 21h30 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 

 

 Nome da atividade : “ O Dever dos Direitos” 

Objetivo/descrição da atividade  

Encontro entre clientes, familiares, colaboradores e  parceiros para refletir sobre 
Direitos, Deveres e Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência 

Local, data e  Hora de Realização  

Sede da CERCICOA – 3 de Dezembro I Estrada de S. Barnabé nº28 – 7700-015 
Almodovar, 10h00 
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 Nome da atividade : “Noite Colorida 2015” 

Objetivo/descrição da atividade  

Motivar a comunidade para uma maior compreensão da deficiência e mobilizar para a 
defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas, procurando também 
consciencializar para os benefícios da integração das pessoas com deficiência em cada 
aspecto da vida social, económica, cultural e política. 
A Noite Colorida pretende ser um evento original, que alia alegria e diversão, capaz de 
mobilizar e sensibilizar toda a comunidade para esta causa consistind na realização de 
um passeio pedestre nocturno, ao longo de um percurso de 4km pelas ruas da cidade 
de Beja, com a dinamização de alguns pontos de actividades (zumba, dança, música e 
outras surpresas) envolvendo o máximo de pessoas possível. 

Local, data e  Hora de Realização  

3 de Dezembro I Praça da República (BEJA), 20h00 

________________________________________________ 
 

 
 
Nome da Atividade: “WORKSHOP -Tambores Tradicionais Portugueses” 
 
Objetivo/descrição da atividade 
 
Aprender a construir um tambor tradicional português.  
 
Local, data, e hora 
CERCIDIANA - Quinta do Feijão, Évora, 24 de novembro 10h 
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Nome da Atividade: “Feira no Bairro” 
 
Objetivo/descrição da atividade 
 
 Feira/Mostra de Artesanato 
 
Local, data, e hora:  
Junta de Freguesia do Bairro do Bacelo, Évora, 28 de Novembro,  8.30h - 13h. 
 
 
 
Nome da Atividade: “Exposição IncluArte” 
 
Objetivo/descrição da atividade 
 
Exposição coletiva de trabalhos realizados por clientes das seguintes instituições: 
Cercidiana, APPACDM de Évora, ARASS, APC Évora e ASCTE e artistas plásticos da 
cidade de Évora. 
 
Local, data, e hora   
 
Museu, Évora, 3 de dezembro, 15.30h 
 
 
Nome da Atividade: “Workshop de Cerâmica” 
 
Objetivo/descrição da atividade 
 
 Construção de presépios de Natal 
 
Local, data, e hora 
 
CERCIDIANA - Quinta do Feijão, Évora, 1 de dezembro, 10h. 
 
 
 
Nome da Atividade: “Jogo de Futebol” 
 
Objetivo/descrição da atividade 
 
Jogo de futebol entre os clientes da Cercidiana e uma turma de 8ºano da + Escola 
Básica 2,3 Conde de Vilalva 
 
Local, data, e hora 
 
 Escola Básica 2,3 Conde de Vilalva, Évora, 2 de dezembro 10h 
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CERCIFAF (Programa Provisório) 
 
Exposição pública sobre – “Temáticas relativas aos Direitos das Pessoas Com 
Deficiência” 
Data: de 1 a 12 de Dezembro ( 
Local: Biblioteca Municipal de Fafe 
  
3 de Dezembro 
Musical – “Luz sobre a Diferença” com actividades de Teatro, Canto, Musica 
Hora: Apresentação pública 
Local: Teatro-Cinema de Fafe 
 

1. GTCDI – Grupo de Trabalho Concelhio para as Deficiências e Incapacidades (de que 
fazem parte a CERCIFAF; a Câmara Municipal de Fafe; a Santa Casa da Misericórdia 
de Fafe. 

Organização e dinamização dos Eventos: 

O Grupo de Trabalho Concelhio para as Deficiências e Incapacidades (GTCDI) de Fafe, 
foi criado em 2002 por iniciativa do Município de Fafe, visando a organização e 
dinamização de um plano de actividades, a desenvolver durante o ano de 2003, 
aquando das comemorações do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. É 
constituído por representantes do Serviço Social da Câmara Municipal de Fafe, 
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe (CERCIFAF) e 
Santa Casa da Misericórdia de Fafe. 

2. Academia de Musica José Atalaia(Orquestra) 
3. Agrupamentos de Escolas de Fafe (3 + Escola Secundária) envolvendo cerca de 3 

mil alunos, que participarão em actividades de Canto, Música, temáticas para a 
exposição) 

4. Escola Profissional da Associação Empresarial de Fafe – Curso de Artes Gráficas  
 (responsável pela elaboração do Cartaz) 

5. Câmara Municipal de Fafe – Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal de Fafe 
e toda a logística de apoio. O Posto de Turismo disponibilizará os bilhetes de 
ingresso para o Ensaio Geral (aberto ao Público)  

 



                                      3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
 

6. CERCIFAF – participará nas comemorações com actividades de Expressão Dramática 
através do Grupo GEDRAC – Grupo de Expressão Dramática e Cultural, de que 
fazem parte os clientes do CAO e da Formação Profissional. 

_____________________________ 
 

 
 
Nome da Atividade:  : "Pompomania" 
 
Objectivo/descrição da actividade: Esta actividade consiste na distribuição/oferta de 
porta-chaves em forma de pompom pela comunidade envolvente da Cercisiago. Estes 
porta-chaves foram elaborados pelos nossos clientes. 
O objectivo desta actividade é, basicamente, a interacção da nossa população com a 
comunidade. 
 
Local, data e hora de realização: populaçãoem geral, comércio e prestadores de 
serviços de Santiago do Cacém. 
 
 
 
Nome da Atividade:  : "Fomos ao Baú" 
 
Objectivo/descrição da actividade: Exposição de figurinos usados nas peças de teatro 
do Grupo de Expressões da Cercisiago "Arca dos Sonhos", no Auditório Municipal 
António Chainho, em Santiago do Cacém.  
A exposição tem como objectivo dar a conhecer as diversas peças de teatro, e todo o 
trabalho inerente, que grupo de expressões tem levado a cena desde o ano 2000. 
 
Local, data e hora de realização: Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do 
Cacém, de 30 a 7 de Dezembro. 
 
 


