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aniversário do programa 

NOVOS HORIZONTES 

Novos horizontes é como toda a gente sabe, um programa 

de inovação para deficientes, transmitido quinzenalmente aos 

domingos, pela RTP. 

Este programa foi criado para dar apoio às actividades do 

CIDEF, porquanto desta forma a inovação tecnológica, (hoje 

denominada nos países mais avançados de «Engenharia de 

Reabilitação») passa a ter uma vasta penetração em todos 

os meios quer urbanos quer rurais, dado o impacto que a 
televisão tem junto das populações. 

Sem este programa o CIDEF veria muito mais limitada a sua 

missão, que é a de introduzir em Portugal novas técnicas de 

reabilitação e também de estimular a criatividade nacional 

neste campo específico. 
Em 1978 estivemos nos Estados Unidos e podemos constatar 

quanto é importante a televisão americana para a problemática 

do deficiente. Muitos são os programas em que este tema é 

focado e muita é a informação que chega ao público por 

esta via. 

Ao regressar a Portugal, vinhamas desejosos de fazer algo 

também nesta matéria, pois não havia quer na Rádio quer na 

Televisão, qualquer programa, focando o problema dos defi

cientes. 
Para o efeito procurámos os responsáveis de programas da 

RTP os quais nos deram logo de início o mais entusiástico 

apoio 

Destes nossos contactos nasceram 2 programas para defi

cientes: um programa destinado a deficientes auditivos e o 

programa «Nov,os Horizontes» este último abordando a pro

blemática do deficiente na generalidade. 

Em 27 de Outubro de 1979 fez um ano que se iniciou a apre

sentação regular do Programa Novos Horizontes. 

Talvez valha a pena fazer um rápido balanço do que foi esta 

nossa actividade, destacando as entidades e organizações que 

o tornaram possível e para quem endereçamos uma palavra

de reconhecimento.

A Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica,

pelo apoio que nos tem dado, sem o qual não seria viável.
nem o CIDEF nem o próprio programa Novos Horizontes. 

A Associação Portuguesa de Criativ,idade no â'mbito do qual 

o CIDEF desenvolve as suas actividades como um dos seus 

centros, e a Rádio Televisão Portuguesa que desde a pri

meira hora deu o seu apoio à nossa iniciativa.

Novos Horizontes tem tido muito boa aceitação não só por 

deficientes mas também pelo público em geral. Têm sido 

muito boas as críticas da imprensa e a própria Rádio Televisão 

Espanhola que já fez por 3 vezes referências elogiosas ao 

nosso programa. 

O público deficiente escreve-nos com frequência pedindo in

formações, o que nos dá uma activ,idade paralela muito inte

ressante de contacto directo, pois nunca deixamos de respon-
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der a quem se nos dirige procurando dar a informação que 
nos é pedida. 
O papel desempenhado por «Nov,os Horizontes» tem sido o 
de levar ao conhecimento de todos o problema do que de 
mais avançado se passa no campo de Engenharia de reabi
litação, não apenas fazendo vagas referências a filmes e a 
notícias do que se passa no estrangeiro mas antes 
apresentante <<ao vivo» suas inovações para que os 
deficientes portugueses, as instituições oficiais ou 
particulares ligadas à reabilitação, possam ficar informadas e 
conhecer directamente as vantagens da sua utilização. 
O caso do optacon, entre outros, é bem concludente. 
Desconhecido em Portugal foi por nós divulgado. 
Hoje toda a gente sabe o que é, para que serve e até muitos 
deficientes visuais sabem como utilizá-lo. 
Pelo Centro Piloto de optacon instalado no CIDEF já passa-

ram dezenas de alunos muitos dos quais estão habilitados a 
«ler» utilizando o optacon. 
No Porto foram feitas demonstrações em ambiente de grande 
entusiasmo tendo «experimentado» o optacon mais de 200 
pessoas. 
Também no Algarve se fizeram cursos com significativo nú
mero de participantes. 
A Associação promotora do ensino de cegos acaba de inau
gurar a sua escola de optacon. 
Alguns programas tiveram grande impacto junto do público 
sendo frequente os pedidos de repetição. 
Foi o caso recente do programa dedicado à Maria dos Praze
res, o qual constitui um emocionante documento, relatando 
factos num caso vivido por uma mulher feliz, mãe de família, 
a quem inesperadamente a adversidade retirou a vista e parte 
da movimentação dos membros superiores e inferiores. 
Maria dos Prazeres, mulher inteligente e sensível relata-nos 
neste programa as difíceis fases por que passou, desde o 
acidente cerebral até à sua reabilitação e reintegração na vida 
activa e útil que hoje desenvolve. 
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Este programa foi por muitos considerado eminentemente 
didáctico pela mensagem de humanidade e de esperança que 
contém. Maria dos Prazeres não é hoje um farrapo atirado 
para um canto desiludida e infeliz; é pelo contrário uma guia 
espiritual para outras pessoas a quem o mesmo problema 
surgiu; é uma dona de casa exemplar desenvolvendo ainda 
intensa actividade na reabilitação de deficientes visuais. 
como motor de criação e consolidação de organizações de 
protecção e reintegração de pessoas cegas. 
Dada a mensagem fortíssima que este programa contém e 
que o realizador Presto Pac'heco e a sua equipa tão bem sou
beram passar à imagem televisiva, estão-se envidando esfor· 
ços para que ele venha a concorrer a festivais internacionais 
de Programas de Telev,isão, onde se espera que os seus 
méritos sejam reconhecidos. 
Uma palavra de agradecimento ao dr. Carvalho por sua deci
são de t·er feito repetir o referido programa, correspondendo 
assim a centenas de pedidos que foram recebidos na RTP. 
para que este fosse novamente transmitido. 
Estamos já no segundo ano destas transmissões. 
Até Outubro temos o programa assegurado. Muitos temas 
interessantes estão já preparados para este ano. Esperamos 
que «Novos Horizontes» continue a merecer a estima do pú
blico e a desempenhar o seu importante papel de apoio e 
informação no campo de deficientes físicos. 
Nos seus aspectos humanitários que devem mover as pessoas 
se se trata de abordar estes problemas. 
Um deficiente é um peso na economia de qualquer país. Um 
deficiente reabilitado e reintegrado é um elemento útil e pro
dutivo. Conscientes da importância que para o país têm estes 
problemas, temos vindo a dar a nossa colaboração no campo 
da engenharia de Reabilitação, através do CIDEF, centro de 
inovação para deficientes físicos, e atrav,és do programa 
«Novos Horizontes» cujo primeiro aniversário aqui referimos. 
A todo O público, o nosso agradecimento pela compreensão 
com que as nossas actividades têm sido acarinhadas. 
A Imprensa Portuguesa também uma palavra de reconheci
mento pelas palavras de estímulo e pelo interesse com que 
as nossas actividades têm sido recebidas. 

Jaime Magalhães Filipe 




