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Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência
A ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o 3 de dezembro como o Dia internacional das Pessoas
com Deficiência, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública para as questões relacionadas com esta
problemática, mobilizando para a defesa da dignidade, dos direitos e bem-estar destas pessoas.
Em Paredes, uma série de iniciativas são levadas a cabo, com o objetivo último de promover a inclusão social
desta população.
Este puzzle, construído pelas Instituições que trabalham com a população portadora de deficiência do concelho
de Paredes, evidencia o esforço coletivo de todos aqueles que, diariamente, se aventuram nos trilhos de um
caminho, por vezes bastante sinuoso, rumo à igualdade.
Em cada uma destas peças é visível o esforço, a energia, a inspiração e dedicação de crianças, jovens e adultos
que, embora afetados nas suas capacidades, não desistem de lutar por um mundo que também é deles. E se,
para cada um, na sua individualidade, os obstáculos são gigantes e intransponíveis, a força do todo que este
puzzle evoca e significa deixa-lhes a esperança de que juntos podemos fazer mais e melhor. Juntos podemos
encurtar as distâncias que os separam das coisas … das oportunidades … das pessoas … dos afetos … da vida.
Hoje, juntos, damos mais um passo para a inclusão. Mais um passo na construção de uma sociedade mais
justa, mais coesa, mais igual. Uma sociedade onde todos, capazes e incapazes, têm um lugar em função do seu
potencial e das suas aptidões. Uma sociedade que é capaz de reconhecer e valorizar a diferença, encontrando
os meios para que cada cidadão possa exercer o direito de contribuir com o seu talento para o bem comum.
É, pois, por eles, para eles e com eles que, juntos, caminhamos na inclusão.
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