CERCIGUI
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do
Concelho de Guimarães, CRL.

NOME DO PROJETO

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

PROJETO

Ópera de Todos
Demonstrar que a cultura pode e deve assumir um papel de
inclusão social e que a música tem um papel essencial no
desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial de pessoas com
necessidades especiais

DATA DE CRIAÇÃO

Outubro de 2010

RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO

Jorge Queijo

DATA DE APROVAÇÃO

Janeiro de 2011

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEC – Capital Europeia da Cultura - Maestro Rui Massena

DATA DE INÍCIO DO PROJETO

Abril de 2011

PARCEIROS DO PROJETO

CEC – Capital Europeia da Cultura e Cidade Guimarães

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No âmbito da Capital Europeia da Cultura surgiu este projeto, que levou ao palco do Centro Cultural Vila
Flor em Guimarães, cerca de 160 elementos entre clientes/utentes, colaboradores, pais e voluntários da
CERCIGUI.
A falta de instrumentos musicais levou a que a exploração da voz fosse o único meio musical ao alcance de
todos, daí o nome Ópera de Todos.
Esta iniciativa, enquadrada nas comemorações de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura tem como
objetivo demonstrar que a cultura pode e deve assumir um papel de inclusão social e que a música tem um
papel essencial no desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial de pessoas com necessidades especiais.
O desenvolvimento musical individual e de grupo, a descoberta da voz e a valorização das capacidades
artísticas de cada elemento apontaram para um caminho de continuidade e de partilha com o público. A
Ópera de Todos foi o resultado deste trabalho criativo, realizado durante o ano de 2011 e 2012.
Na continuidade deste projeto desenvolveram-se mais dois espetáculos no ano 2012, sendo que um já
decorreu em junho deste ano e o último irá decorrer no final de 2012, cujos temas são: “Sessão inclusiva
com clientes da CERCIGUI”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Fomentar a inclusão dos clientes;



Aumentar a participação em atividades na /da comunidade e consequentemente aumentar a sua
participação social;



Aumentar a valorização identitária, autoestima e autonomia;



Promover a valorização de competências sociais;



Promover o empowerment dos clientes e da comunidade envolvente;
Missão: Promover a inclusão social da pessoa com deficiência de acordo com o Código de Ética
Valores: Rigor * Confidencialidade * Integridade * Privacidade

CERCIGUI
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do
Concelho de Guimarães, CRL.

PROJETO



Promover o bem-estar físico, emocional e desenvolvimento pessoal;



Promover o aumento da participação da família/significativos nas atividades realizadas;



Desenvolver atividades para assegurar e capacitar a comunidade dos direitos e deveres das
pessoas com deficiência

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Calendarização 2011
03 de dezembro

21 de dezembro

Calendarização 2012

Atividades
Apresentação de parte do espetáculo “Ópera de Todos” no
âmbito das comemorações do dia internacional da pessoa
com deficiência.
1.º Espetáculo “Opera de Todos” no grande auditório do
Centro Cultural Vila Flôr

Atividades

29 de junho

1.ª Sessão Inclusiva com clientes da CERCIGUI

28 de novembro

2.ª Sessão Inclusiva com clientes da CERCIGUI

Missão: Promover a inclusão social da pessoa com deficiência de acordo com o Código de Ética
Valores: Rigor * Confidencialidade * Integridade * Privacidade

