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Ofício-Circular N/ Ref.ª 0140/07

Porto, 19 de Fevereiro de 2007

Assunto: Pescador Surdo-“MUDO” impedido de ir ao mar

Fomos confrontados no Correio da Manhã, Edição do dia 15 de Fevereiro, e no Jornal da Noite
da TVI, do dia 17 de Fevereiro, com a notícia que anexamos.
Ficamos totalmente perplexos com a mesma e com as “justificações” dadas pela autoridade da
Capitania relativamente a este assunto.
¾

Primeiro,
consideramos um autêntico crime impedir um Cidadão Surdo de continuar a exercer
uma Profissão, afinal o seu ganha-pão, que exercia há quase 4 décadas sempre sem
quaisquer problemas.
Aqui a Lei e a Constituição da República são claramente violadas e mostra uma forte
discriminação do Estado Português para com um Cidadão que sendo Surdo deveria
receber mais incentivos para desenvolver a sua profissão e que ao invés de tal é
confrontado com a proibição de a exercer.

¾

Segundo,
numa constante falta de respeito e ausência pela dignificação das Pessoas Surdas
continuam os Órgãos de Comunicação Social a “rotular” negativamente os Cidadãos
que não têm acesso ao som como MUDOS quando TODOS esses Cidadãos falam,
seja oralmente, seja através da Língua Gestual.
De há uns tempos para cá que a Sociedade, e muito bem, começou a abolir o termo
“mongolóide” substituindo-o por “síndrome de down”, mas as Pessoas SURDAS
continuam a ser “rotuladas” de MUDAS, o que é inadmissível e terá de ser erradicado
dado que poderemos dizer que “mudas serão as pedras…”.

Esperando a tomada de uma posição de acordo com a dignidade da Pessoa Surda somos,
com os melhores e mais respeitosos cumprimentos,

Armando Gabriel Teixeira Baltazar
(Presidente)

