
Discurso proferido pela Presidente da AFPA no Jantar de Comemoração dos  

30 Anos AFPA 

 

Obrigada CMO, JFE, HO, LADHO e restantes presentes. 

Como Presidente da Associação Fraterna de Prevenção e Ajuda (a nossa 
AFPA), é com muita emoção que aqui estou a representar uma associação, 
fundada a 01 de julho de 1988 e registada como IPSS desde 1995. 

Um Associação que tem uma longa história, entrelaçada na história de vida dos 
homens que a fundaram para fazer face a preocupações e sonhos dirigidos ao 
Bem Comum do nosso concelho de OVAR. 

Sei dela o que me foi transmitido pelo seu fundador, o sr. José Augusto Camboa, 
quando o conheci numa fase onde se revelou, mais uma vez um homem de 
garra, lutador e que desfrutou momentos comigo com partilha dos sonhos e 
expectativas. Falava do passado, das lutas que teve e porque as teve, cuidar 
dos jovens através do desporto (futebol feminino) e prevenir a tentação por 
drogas com palestras, trazendo à nossa comunidade o Padre Feitor Pinto, 
entidade do momento nessa problemática. 

E também ajudou pessoas da comunidade que viviam essa problemática. 

Foram os primeiros 20 anos da AFPA. Muitas histórias haverá por contar, se 
olharmos para as diferentes taças, troféus que os seus atletas ganharam... 

Mas foi nos últimos 12 anos que eu partilhei a AFPA com o seu fundador. 
Pessoas como Anabela Peixoto, assistente social que fez parte do grupo de 
trabalho para alteração dos estatutos, foram peças importantes que ajudaram na 
mudança que o sr José Camboa e outros companheiros de luta sonharam. Todos 
eles foram fruto de um projeto de Literacia para a Saúde que o Hospital de Ovar 
desenvolveu. Em parceria com a Universidade de Aveiro, fizeram-se sessões 
educativas e de suporte a pessoas com sequelas de AVC e seus cuidadores 
principais. Este grupo foi o arranque da Oficina de Arte, Movimento e Bem-Estar 
dirigida a pessoas portadoras de disfunção motora. Foi um sonho que a 
comunidade apoiou, o Hospital e o Município acolheu a intenção e o manifestou 
através da sua presença e apoio logístico em seminários desde 2007. 

Em 2009 a AFPA recebeu o espólio e a responsabilidade de coordenar um 
programa de outra instituição do concelho, a Arco-íris de Ovar, associação que 
foi fundada em 1993, para apoiar programas dirigidos à melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com deficiência do concelho. O coração da AFPA cresceu 
com este programa e justificou sempre a sua melhoria. 

A vontade de ver a Oficina de Arte Movimento e Bem-Estar transformada em 
Centro de Convívio para pessoas com disfunções motoras foi um sonho que 



durou até 2014. A falta de suporte social, a falta de compreensão comunitária, o 
desgaste dos seus responsáveis... tudo contribuiu para a sua interrupção.  

  

Mas hoje também estamos aqui para falar de benfeitores! Porque se os 
programas da AFPA tiveram efetividade, em muito se deve ao sr. Orlando Sá, 
que antes esteve ao lado do sr. Camboa e hoje continua aqui ao meu lado. Um 
grande obrigado pelos utentes da AFPA, que nunca souberam, porque o sr 
sempre fez questão de realizar a sua ajuda de forma anónima, demonstrando 
confiança nos que dirigem os projetos que várias vezes suportou. 

Um grande bem-haja! 

Acredite que tudo o que fez, foi o que facilitou o nosso presente. 

Sim, porque apesar das mudanças e transformações, a AFPA continua forte. 

Eu diria: 

A – Associação que vive o Amor ao próximo com Aceitação do seu estado 

F – Fraterna com Força grande para mover montanhas 

P – Prevenção e sonhos de educar para melhor qualidade de vida todos os que 
precisam pela vida especial que escolheram, ou que o acaso lhes indicou como 
caminho 

A – Ajuda como foco em forma de voluntariado genuíno, sendo que esta é a 
verdadeira mudança da AFPA. 

Hoje, os novos elementos desta equipa não têm qualquer interesse direto em 
usufruir dos seus programas. Fazem-no de forma voluntária e voluntariosa, no 
acompanhamento dos programas e dos seus utentes, com o objetivo de se ver 
num desafio para o bem do Concelho. 

Pessoas como: 

Adília Alves 
Andrea Alçada 
Conceição Osório 
Cristina Jesus 
Graça Coelho 
Graça Carrapatoso 
João Santos 
Luís Pinto 
Nuno Pinto 
Marlene Peres 
Rui Saraiva 
Samantha Danvers 



Fazem hoje pela AFPA o seu melhor. Os seus sócios, já começam a vir às 
Assembleias-Gerais e a dar as suas opiniões e sugestões aos planos de 
atividades e programas. 

Por último, agradeço a toda esta equipa que se uniu em prol desta demanda. 
Se hoje temos uma AFPA funcionando da forma que somos, temos muito 
que agradecer a um grupo de voluntárias e voluntários que se uniram para 
fazerem e serem melhores e para aprenderem a ser, quer pelo seu próprio 
desenvolvimento como seres humanos, quer por cada passo firme que damos 
em conjunto. 

Bem-hajam todos pela presença, pela força e carinho que partilhamos. 

Este mundo do Voluntariado é inexplicável, eu diria: “É um caminho que nos 
impele à tolerância”, virtude que eu considero Maior para se ser verdadeiro, livre 
e afetuoso – promovendo a felicidade…sua e dos que nos rodeiam. 

 

Bem-hajam TODOS… 

 

 

 

Ovar, 5 de dezembro de 2018 

 
Maria da Conceição Sanina Graça 

Presidente da AFPA 

 


