ASSOCIAÇÃO PAIS-EM-REDE TEM NOVA SEDE
“O município está a ir ao encontro da missão da associação Pais-emRede, a dar condições e a dar voz às famílias das Pessoas com Deficiência
ou Incapacidade, promovendo e apoiando a sua participação na defesa e
garantia dos seus direitos e interesses e da sua qualidade de vida (…)”
– Marco Almeida
Inserido na semana de atividades “No
caminho da Inclusão”, que decorre de
29 novembro a 3 de dezembro, foi
inaugurada, pelo presidente da
Câmara Municipal de Mangualde,
Marco Almeida, e pela coordenadora
do núcleo de Mangualde Pais-emRede, Cristina Azevedo, a nova sede
da Associação Pais-em-Rede. O novo
espaço localiza-se no antigo bar dos
colégios S. José e Sta. Maria.
“É um dia muito feliz não só para a
associação, mas para toda a
comunidade
mangualdense.
Regozijo-me pelo apoio que o
município dá a esta associação no
sentido proporcionar à comunidade condições de interajuda promovendo a inclusão”, destacou Marco Almeida.
“O município está a ir ao encontro da missão da associação Pais-em-Rede, a dar condições e a dar voz às famílias
das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, promovendo e apoiando a sua participação na defesa e garantia dos
seus direitos e interesses e da sua qualidade de vida, dinamizar iniciativas que assegurem às famílias a plena
inclusão seus filhos na comunidade, articulando e rentabilizando os recursos nelas existentes”, concluiu o Autarca
mangualdense.
Estiveram também presentes na cerimónia a vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, o Presidente da União das
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Carlos Gonçalves, o Presidente da Junta de Freguesia de Espinho,
António Monteiro, o representante do Agrupamento de Escolas, professora Ana Beja e o representante do CLDS 4G
Mangualde, Renato Pereira.
A semana de atividades “No caminho da Inclusão” inclui a inauguração da sede Associação Pais-em-Rede, Núcleo de
Mangualde; uma exposição itinerante nas empresas CBI e HR; o seminário “Trabalhar com a Diferença”, que visa
informar e sensibilizar o tecido empresarial da região, as IPSS’s e instituições locais, assim como a comunidade em
geral para a problemática da baixa taxa de empregabilidade de pessoas com deficiência no concelho e incentivar à
contratação destas; e o espetáculo de teatro “O Enigma da Caetana”, dinamizado pela AMARTE companhia.
Mangualde, 30 de novembro de 2021.
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