ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DOS CEGOS
INSTITUTO ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 1888

Aviso
Nos termos do n.° 5 do art ° 5 ° do Regulamento Eleitoral, dá-se conhecimento que deu
entrada, no decurso do prazo previsto, uma única candidatura aos Órgãos Sociais da
Associação Promotora do Ensino dos Cegos, a que foi atribuída a letra “A” e cuja
composição se transcreve:
Órgãos Sociais da Associação Promotora do Ensino dos Cegos
Quadriénio 2019 a 2022
Mesa da Assembleia Geral
• Presidente:
Dr. José Miguel Pestana de Mello Moser - Associado 118
•Io Secretário:
Sr. Morris Artur de Almeida Lewes - Associado 207
• 2o Secretário
Dr. Rui Gonçalves Simões do Nascimento - Associado 360
Direção
Em conformidade com o n.° 1 do Artigo 24° dos Estatutos da Associação a Direção da
Associação é constituída por um Presidente e mais quatro elementos entre os quais, por
cooptação, distribuirão os cargos de Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal.
• Presidente:
Sr. Victor Gregório Graça - Associado 208
E
Dr. Manuel Horta Machado - Associado 375
Dr.a Celina de Freitas Araújo Sol - Associada 109
Sr.a Helena Maria de Jesus Figueiredo Bastos - Associada 115
Sr. Joaquim Araújo Rodrigues - Associado 366
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Suplentes:
Dr.a Aciolinda da Conceição Fragoso Coelho - Associada 155
Dr.a Vera Sofia da Silva Pedro - Associada 370

Conselho Fiscal
• Presidente:
Dr. Manuel Adolfo Baptista de Vasconcelos - Associado 146
• Io Vogal:
Dr. João Eduardo Pestana de Mello Moser - Associado 330
•2o Vogal:
Amadeu Baptista da Silva - Associado 303
• Io Suplente:
Sr. José Carlos Ferreira Bastos - Associado 232
• 2o Suplente:

Eng. Jorge Miguel Moreira Azevedo - Associado 236

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(José Miguel Pestana de Mello Moser)

Lisboa, 23 de Novembro de 2018

Anexo: Programa Eleitoral da Lista A
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Lista A

PROGRAMA ELEITORAL para o Quadriénio 2019-2022
GANHAR O FUTURO AGORA!
No próximo dia 12 de dezembro os associados da APEC vão escolher aqueles que serão os
responsáveis pelos destinos da Associação na viragem da segunda década do século XXI.
Um grupo de pessoas, associadas da Associação Promotora do Ensino dos Cegos, mais uma
vez aceitaram o desafio e submetem as suas ideias ao veredicto soberano dos Associados.
Porquê?
Porque a dignidade da pessoa humana concentrou nas últimas décadas um incremento de
atenção por parte da doutrina constitucional, refletindo e acompanhando, uma consciência
civilizacional de estado de direito, seja na qualidade de princípio constitucional, seja na
qualidade de verdadeiro direito fundamental.
Assim, invocando os direitos fundamentais, não admira que, sendo a dignidade da pessoa
humana fundamento do estado de direito e por isso mesmo, também simultaneamente
fundamento dos direitos que nele garantem a liberdade, a autonomia e o bem-estar dos
cidadãos, que por ela nos debatamos, para que não seja uma palavra vã, pois de outra forma,
os outros propósitos não passam de direitos vazios, que são apenas uma retórica, sem sentido.
Porque acreditamos que as pessoas com deficiência visual, designadamente os mais
anónimos, precisam dum rosto, duma voz, duma palavra de encorajamento;
Porque cremos que os anseios de todos os Cegos e amblíopes portugueses precisam de
atenção, de resposta, de solução;
Porque entendemos que a nossa Associação terá de ser uma referência onde as pessoas com
deficiência visual se revejam; envidaremos esforços para encontrar respostas que possam
anular os motivos de exclusão desta população, desenvolvendo ações/atividades,
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específicas na instituição, e gerais em entidades parceiras, que incentivem a sua plena
inclusão na sociedade, independentemente de serem ou não associados.

Campanhas de Sensibilização Para a Problemática da Deficiência Visual
Promoveremos ações de sensibilização e de esclarecimento sobre os diferentes problemas
que as pessoas com deficiência visual enfrentam no dia-a-dia, através dos principais meios de
comunicação, sempre que possível, mas essencialmente a nível local, desmistificando a
deficiência visual e informando das suas reais capacidades.
Nesse mesmo sentido promoveremos ações de sensibilização junto de empresas.
Procuraremos defender os interesses das pessoas com deficiência em todas as áreas de
intervenção e com essa dinâmica, estamos convictos, que iremos cativar novos sócios por se
identificarem com a associação e com o seu trabalho.
Outras frentes que consideramos de suma importância são a Formação Profissional e o
Emprego
Pugnaremos por uma formação adequada e contínua e por um emprego condigno para todas
as pessoas com deficiência visual;
Desenvolveremos todos os esforços, junto das entidades competentes, no sentido de se criar o
Estatuto de formador de formadores em orientação e mobilidade e de técnico de orientação e
mobilidade e, o Estatuto de formador de formadores de Braille e de técnico de Braille.
Pretendemos ainda assumir-nos como entidade complementar às instituições de ensino,
disponibilizando serviços específicos de formação pessoal e de tecnologias de apoio para este
grupo populacional;
Oferecer serviços de apoio, mesmo com um valor contributivo, na configuração e
manutenção de tecnologias de apoio; promover atividades que integrem pessoas maiores de
65 anos e que não sejam disponibilizadas noutros grupos da sociedade em geral;
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Estes são pois alguns dos objetivos que nos propomos atingir com a participação, o
empenhamento, e o esforço de todos.
Juntos dispomos de um manancial de recursos, fruto de um acumular de saberes adquiridos
ao longo da vida associativa, que nos permitirão, estamos convictos, ultrapassar barreiras,
contornar obstáculos, de molde a podermos conduzir o nosso barco a porto seguro.

“Queremos, Podemos”!..
Este será o nosso lema...
Lisboa, 20 de Novembro de 2018
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