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EDITORIAL

PARA O ANO
2020……
Faremos 20 anos de caminho por entre
estes barrocos ancestrais, as trilhas
curvilíneas e o matagal indómito da
natureza e da sociedade. Este espaço da
ASTA, na pequena aldeia da Cabreira,
fez-se berço. Um berço embalado pela
esperança e pela descoberta paulatina de
nós, dos outros e da natureza. Deitámos
mãos à obra para podermos habitar
este espaço que, afinal, estava à espera;
à espera de ser escutado, cuidado e
amado. Sem sabermos, porque não era
essa a intenção primeira, estávamos a
semear os germes do futuro, de um
futuro que apesar de incerto nos incita
agora, mais do que nunca, a prevalecer
neste caminho de aprendizagem da
ecologia social, ambiental e humana.
Afinal o termo Ecologia encerra só por
si essas três vertentes. Vem do grego
antigo ligando “oikos” que quer dizer casa,
sitio que habitamos e “logos”que significa
saber, estudo = oikologie. É o estudo do
ambiente habitado, do lugar onde se vive,
intimamente ligados à natureza, ao meio
ambiente e aos grupos humanos que fazem
parte do nosso habitat. Hoje vemos e
ouvimos a urgência desse estudo que tem
que ser interdisciplinar e incidir na ação
de cada um, de cada organização, de cada
comunidade. Se a consciência e a ação se
desenvolverem neste microcosmos, em
cada sítio que habitamos e se cada um,
cada grupo, cuidar e respeitar a sua casa
e o que a rodeia então, conjugar-se-ão
todas essas ações factuais e energéticas

e
converter-se-ão
no passo emergente
que se impõe para
retardar a ebulição,
José Dinis
a derrapagem socio- FundadoraMaria
e Presidente
da ASTA
ambiental em que
estamos a cair. Nós, por aqui, começámos
a ASTA com 7 obreiros (pessoas com
deficiência e colaboradores) e somos
agora mais de 80. Queremos continuar
a aprender e a dar o nosso contributo.
Já não podemos ficar circunscritos aos
metros quadrados que as normas das
organizações/IPSS estipularam um dia;
a mudança e a inovação impõem-se
porque a nossa ação já é mais do que
uma ocupação estereotipada; contempla
a intervenção na Natureza, sem
medida, que nos oferece as melhores
ferramentas para darem, hoje, sentido à
nossa existência. EU AMAI ATI deste ano,
de alguma forma, fala-nos disso.
Queridos amigos da ASTA, juntemse à nossa pequenez para que juntos
possamos ser maiores.
O nosso caloroso abraço com votos
de um ano 2020 abrindo veredas de
esperança.

EU AMAI ATI Ù Edição nº 6 - 2019

03

OPINIÃO

O MUNDO
SEM NOS
Quando chegamos à ASTA e nos
deparamos com aquela paisagem
intensa e agreste, onde predominam
os rochedos graníticos que nos
fazem sentir muito pequenos nesta
vasta imensidão de território, somos
invadidos por uma onda de magia
que nos leva à reflexão interior em
busca de paz, de sossego e de uma
calma.
Como alguém disse: aqui o tempo
ganha outra dimensão.
Estes rochedos, que a erosão e os
ventos fortes decidiram arredondar,
como que, para nos fazer refletir em
como a natureza consegue dominar
até o mais duro dos materiais,
coexistem com um coberto vegetal
que revela a reduzida presença
humana que existe nestas paragens.
Mas, e se num futuro muito próximo
o homem deixar estas paragens?
Diria mais: e se um dia destes o
homem deixar de existir à face
da terra? Pergunta pertinente,
nos tempos que correm, onde
a consciência ambiental está a
intensificar medidas para tentar salvar
o planeta das emissões poluentes.
Será que ainda vamos a tempo?
Ou vamos prolongar a agonia deste
planeta, onde os próprios humanos
serão a 1ª geração capaz de se auto
destruir!
Se o homem desaparecesse da
face da terra definitivamente o que
aconteceria? Que vestígios da nossa
04
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natureza humana permaneceriam
por aqui e quais os que desapareciam?
Será que sem a presença humana a
natureza vai retomar ao estado que
tinha antes da chegada do homem?
Que mudaria no planeta?
Está dado o mote para o título desta
minha reflexão.
O livro de Alan Weisman “O Mundo
sem Nós” é um livro fundamental
para nos ajudar a salvar o planeta,
onde o autor traça um cenário em
que a natureza seria capaz de fazer
aquilo que o homem não conseguiu:
tratar a terra como sua!
Fantasia pensará o leitor? De todo, o
autor faz uma investigação completa
e conduz-nos por um labirinto de
territórios, alguns virgens, como as
últimas florestas primitivas e selvagens
da BielowiesaPuszcza na fronteira
entre a Polónia e a Bielorrússia; ouve
especialistas, questiona, alerta e deixa
recados, faz revelações inquietantes
e perturbadoras sobre como o
homem não foi capaz de tratar da
sua casa.
Para termos a ideia de como o
mundo continuaria sem nós, diznos o autor, que teremos de olhar,
entre outros lugares, para o mundo
antes de nós, onde todas as espécies
animais e vegetais viviam em relativa
harmonia, incluindo o homem; mas
nos últimos 200 anos esta relação
degradou-se de uma forma abrupta,
e fomos responsáveis pela extinção

Pedro Cardão

Voluntário na ASTA

de uma forma definitiva de várias
espécies e, mesmo assim, a natureza
sobreviveu, mas e se agora formos
nós a desaparecer? Será a natureza
capaz de se renovar e orientar?
O autor também se foca nos vestígios
da civilização humana que a natureza
vai ser capaz de apagar.
O que acontecerá
às nossas
cidades? Numa cidade abandonada
os serviços colapsariam no imediato,
tudo começaria a deteriorar-se
rapidamente e os edifícios entre
dilatações e contrações, rapidamente
chegariam ao colapso que não seria
possível evitar.
As folhas, as ervas, os detritos
começam a acumular-se nas ruas,
em todos os lugares, o chão
rapidamente fica coberto com esta
vegetação e a “selva” de asfalto dará
lugar a uma verdadeira selva. As
pontes sem manutenção, sejam elas
de ferro ou de betão, tornam-se
vulneráveis e em pouco mais de dois
séculos as ligações são interrompidas
definitivamente.
E que dizer dos animais de estimação?
Sem os seus companheiroshumanos dificilmente algum animal
de companhia vai resistir à fome, aos
predadores e ao ambiente. E o clima
como se vai comportar depois de
desaparecermos? Um ambiente mais
quente, pelo efeito do aquecimento
global, as dinâmicas provocadas por
certas forças que já pusemos em

OPINIÃO

movimento, irão manter-se até que
séculos de gravidade as voltem a
abrandar e até conseguirem voltar a
um equilíbrio apenas semelhante ao
que existiu antes de nós.
O que ficará como testemunho da
nossa civilização? O autor não tem
dúvidas: o plástico ficará por aqui
por pelo menos mais cem mil anos,
será verdade? As cidades subterradas
ficarão perpetuadas, elas defenderão
a memória da humanidade,
prestando o derradeiro testemunho
de que um dia aqui estivemos!
Sobre o livro haveria muito mais a
dizer, mas deixo ao leitor a vontade
de se deixar arrebatar pelo mundo
alternativo do Alan Weisman.
Os desafios ambientais que
temos pela frente são cada vez
mais consideráveis e exigentes, a
diminuição dos recursos naturais, as
alterações climáticas, o uso racional
da energia e da água, a perda de
biodiversidade e a preservação
dos ecossistemas são alguns dos
problemas que o planeta enfrenta
e que podem levar à sua destruição;
temos de os enfrentar, num contexto
global, complexo, e onde de facto a

natureza sabe que o homem está
aqui a mais. O livro do Alan Weisman
reflete sobre isso mesmo: é possível
a terra sobreviver sem nós?
Por aqui, na ASTA, as premissas
continuam coerentes com o salvar a
natureza, "salvar" o planeta, é possível
que esta paisagem imensa que se vê
do Alto da Fonte Salgueira continue
em harmonia com a filosofia de vida
dos que por aqui vivem, mas chegará
o dia em que a natureza se vai voltar
a sobrepor, se alinhará novamente
e irá tomar conta, de uma forma
definitiva, desta paisagem…Nessa
altura voltaremos a ouvir um pássaro
a cantar: …regressa uma vez mais…
regressa à paisagem da tua alma….
onde podes nascer … renascer outra
vez.
Mas mesmo assim, pergunto: apesar
de todo este dano causado e
contrariamente ao expectável, será
que o planeta em vez de soltar um
enorme suspiro de alívio pela nossa
extinção, sentirá, ao invés, a nossa
falta?
Pedro Cardão
Voluntário na ASTA.
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PRÉMIO CIDADANIA 2019

ASTA

foi contemplada

com o PRÉMIO
cidadania 2019

A Casa da Cidadania atribuiu no dia 26 de Fevereiro o prémio “Cidadania 2019” à Associação Socio Terapêutica de
Almeida (ASTA).
A Casa da Cidadania é uma Plataforma de Associações da Sociedade Civil que criou este Prémio (galardão), para
distinguir projetos na área de promoção da cidadania ativa, que se destaquem pela sua contribuição no melhoramento
da comunidade, com especial incidência nas vertentes social, ambiental e económica. Foi uma surpresa para nós esta
notícia, já que não tínhamos conhecimento de uma candidatura para o efeito. Foi afinal o nosso Amigo Luis Queirós
que na qualidade de vulgar cidadão, resolveu propor-nos para este Prémio, já que elementos ou organizações da
sociedade civil podem e devem ser os proponentes. No contexto da III Conferência Anual da PASC – CASA DA
CIDADANIA, foi incluída a cerimónia de entrega do Prémio a um grupo da ASTA, na presença de uma vasta plateia
com elementos da sociedade civil, ativistas de causas cívicas, académicos e deputados. No final, a Tânia, companheira
da ASTA, declamou o nosso paradigmático poema “Içámos as Velas do nosso Navio, queremos navegar neste mar
de vida….” Um momento bonito e aplaudido de pé pelos presentes.
Entre os principais motivos que levaram o júri a escolher a ASTA encontram-se o impacto na comunidade, o
desenvolvimento do interior, a solidariedade social, os resultados alcançados, a mobilização do voluntariado, a
eficiência na utilização de meios endógenos e sustentabilidade. Gratidão a todos os que acreditam em nós e nos
impelem nesta nossa navegação por terras do interior.
Jorge Pires
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Casa da Cidadania

Assembleia da Republica
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SIMPÓSIO DE COLABORADORES

SIMPOSIO DE
COLABORADORES 2019
Associação San Juan – Tenerife
A ASTA esteve presente no IV Encontro de
Colaboradores, organizado pelos nossos amigos
da Associação San Juan, com o tema “Inclusão e
Desenvolvimento Social Físico, Anímico e Espiritual,
três Âmbitos de Intervenção”.
O encontro aconteceu em Tenerife, nos dias 26 e
27 Abril, e foi integrado no âmbito do programa de
atividades da Federação Hispano-Portuguesa de
Pedagogia Curativa e Sócio Terapia Antroposófica,
contando com a participação de várias instituições
congéneres de Portugal e Espanha.
Foram três dias de muita aprendizagem, rodeados
de uma atenção calorosa e cuidada, com vários
momentos teóricos reforçados com práticas artísticas,
iluminados por um magnífico clima tropical e paisagens
deslumbrantes da serra vulcânica do Teíde, praias e mar.
Sob a orientação da professora de canto Steffi Brandl
iniciou-se, de uma forma descontraída e alegre, este
Encontro. Prosseguiu o Presidente da Federação
Hispano-Portuguesa de Pedagogia Curativa e Sócio
Terapia Antroposófica e Diretor pedagógico da
Associacion San Juan, Fidel Ortega, com uma palestra
sobre o tema “Indivíduo/comunidade” & “dependência/
interdependência”, complementada com canto e
euritmia por Katja Baumhauer.
No final do primeiro dia fomos contemplados com
uma visita ao Museu de Pesca, em Adeje, onde
pudemos observar uma exposição de trabalhos
artísticos realizados pelos companheiros dos atelieres
da Associacion San Juan, no contexto dos 25 anos da
sua existência.
O Simpósio continuou no dia seguinte com duas
palestras de Bart Vanmechelen (Diretor «de
Speelhove», uma instituição para crianças com
deficiências graves na Bélgica; secretário Geral da
Sociedade Antroposófica Nacional na Bélgica e
membro da equipa de administração do Conselho
08
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Antroposófico para o Desenvolvimento Social Inclusivo
em Dornach, na Suíça) sobre o Desenvolvimento Social
Inclusivo e sobre as qualidades internas de Luz e Calor
no encontro com o outro, intercaladas com as práticas
artísticas de canto e euritmia, tal como no dia anterior.
O grupo de trabalho revelou-se bastante heterogéneo,
o que possibilitou uma intensa troca de saberes e
experiências, de luz e calor humano.
A clareza das exposições e a sintonia entre o tema e o
interesse dos participantes avivou o nosso pensamento
e o sentimento, facilitando a interiorização dos temas.
Pessoalmente consegui perceber claramente o valor
do encontro de luz e calor “com o outro” e os seus
benefícios dentro de uma comunidade.
Este tipo de encontros desenvolve um crescimento
pessoal e único aos participantes, reforça laços afetivos
entre as instituições envolvidas, e os nossos companheiros
também são beneficiados com os resultados da
experiência adquirida.
O Encontro deixou-nos plenamente satisfeitos e com
um sentimento reforçado de conforto por sabermos
que não estamos sozinhos neste caminho de vida e que
partilhamos as mesmas vivências e dificuldades com
outras comunidades. Esse sentimento ficou a trabalhar
em mim durante bastante tempo e ainda hoje sinto a
saudade e a vontade de um novo reencontro.
Em nome do grupo da ASTA fica um enorme
agradecimento à Associação San Juan pela calorosa
receção, hospitalidade e pela oportunidade de
regressarmos a casa muito mais enriquecidos.
Susana Tavares

SIMPÓSIO DE COLABORADORES

simposio de colaboradores
associaçao san juan
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ENCANTOS E RECANTOS DE UM RIO

Encantos e Recantos
de um Rio – o Coa
Entre março e junho de 2019, um grupo da ASTA –
Associação Sócio Terapêutica de Almeida e uma turma
do 10º ano do Agrupamento de Escolas de Almeida,
trabalharam conjuntamente o tema Rio Côa, num contexto
de inclusão bilateral.
Foi um projeto impulsionado pela Fundação Vox Populi
e apoiado pelo Município de Almeida no sentido de,
numa ação cívica e de conhecimento, ser trabalhado
transversalmente o tema da água em geral e o rio Côa,
que corre neste concelho, em particular.
O conhecimento local, através de caminhadas e observação
direta, com a fotografia, a pintura, a elaboração de textos
literários, a execução de trabalhos artesanais, resultantes
dos ateliers alusivos ao rio, e a pesquisa feita à volta de
questões históricas e científicas, redundaram numa
exposição inaugurada no dia 2 de junho e patente ao público
no Turismo de Almeida até 30 de junho. Também neste dia
e no contexto deste tema, foi feita a 18ª caminhada (um
ritmo, anual, da ASTA) dedicada às crianças do mundo, com
o percurso de 12 km entre a aldeia de Senouras e a ponte
do Côa em Almeida. Cerca de 200 pessoas percorreram
as margens deste rio, observando e sentindo a beleza e os
potenciais naturais que este rio comporta. Para terminar
esta jornada, o grupo envolvido nesta ação apresentou uma
pequena performance no Auditório Municipal de Almeida,
como reflexo do trabalho de dramatização e canto. Esta
apresentação culminou com uma pertinente palestra
oferecida pelo Dr. Pedro Teiga, um especialista em ambiente
e rios, que mostrou muito do que podemos fazer pelos
nossos rios e ribeiras no sentido da sua preservação, da
defesa do ecossistema e consequentemente, do contributo
que juntos, e devidamente informados, podemos dar para
um planeta mais saudável, agindo aqui, localmente.
Esta ação foi apenas um pequeno passo que gostaríamos
se transformasse num caminho.
10
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Poema elaborado pelo Grupo

ENCANTOS E RECANTOS DE UM RIO

À descoberta do Rio Coa
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FÉRIAS PENICHE

Férias de verao 2019
No passado mês de Julho deslocámo-nos até Peniche, mais concretamente à Praia da Areia Branca para passarmos
uma, muito merecida, semana de férias de Verão com os nossos companheiros.
O clima de Verão que se antevia, propício para a praia, e o avolumar de conversas de corredor sobre a praia, levaram
a que pairasse em nós bastante euforia à partida para as férias. Uma pausa nos trabalhos, nesta altura do ano, é
sempre necessária para renovarmos energias, cortar com os ritmos diários de trabalho e do dia-a-dia e regressar
com mais entusiasmo.
Nesta altura eu tinha acabado de chegar à ASTA vindo do meu país, o Brasil, e estava a começar um processo de
adaptação, sempre difícil para quem vem do outro lado do Mundo. Por esse mesmo motivo, esta experiência não
podia ter vindo em melhor altura para eu me aproximar de todos e conhecer melhor traços mais íntimos e pessoais
de cada um. Por outro lado também pude conhecer um pouco da costa marítima daquela região de Portugal.
Quando chegámos à Pousada da Juventude em que iriamos ficar, desde logo me chamou a atenção a alegria
contagiante nos olhos dos companheiros quando viram toda a envolvência da pousada, com uma magnífica vista
que dava para o areal da praia e para o mar. Importa dizer que fomos muito bem recebidos na Pousada da Praia da
Areia Branca e, apesar de chegarmos um pouco cansados da viagem, todos se prontificaram a ajudar a descarregar
as malas e a organizar os quartos.
Cada dia passado com o grupo foi uma oportunidade de aprendizagem para mim, com atividades de grupo,
momentos de diversão, gestos de companheirismo, tanto nos quartos como na praia, ou até algumas conversas mais
pessoais que tive com alguns amigos. Ainda hoje me lembro bem da felicidade do companheiro João Pina quando
soube que lhe iriamos cantar os parabéns.
Como é habitual,os bons momentos passam depressa e foi o que aconteceu, mal demos conta do tempo passar e
já estávamos com saudades da ASTA, prontos para fazer as malas e regressar.
Este Projeto é cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., graças a isso, podemos dar
anualmente momentos diferenciadores e empolgantes aos nossos companheiros.
Jean Andrade
Voluntário da ASTA

Praia da
areia branca
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ARTES E OFÍCIOS

ARTES & OFICIOS
Após 14 edições da “Feira da Solidariedade” entre o
pinhal da ASTA e a aldeia da Cabreira seguiu-se uma
pausa de 2 anos para renovação da mesma, agora
com um novo conceito. Assim, nos dias 27 e 28 de
Julho aconteceu, no pinhal da ASTA, o1º Encontro
ARTES & OFÍCIOS que terá, um caracter bienal e
que constituirá um novo desafio novo para o futuro:
colocar a música, as artes cénicas e plásticas como pano
de fundo deste Encontro, num palco combinado de
natureza e ruralidade. Este evento teve o seu enfoque
na utilização das artes e ofícios (artesanato) como
forma de inclusão, aberto a toda a comunidade, onde
se pretendeu experienciar estas artes num contexto
familiar, interactivo, natural e diferenciador.
O teatro e a dança foram duas das vertentes cultivadas
neste encontro e foram apresentadas performances
como resultado do trabalho desenvolvido durante
o ano. As artes plásticas e as oficinas (de várias áreas
– olaria, tecelagem, ciclo da lã, danças de roda, teatro,
entre outras, sempre que possível foram apresentadas
por companheiros) com trabalho ao vivo e workshops,
foram uma constante deste fim de semana, para todos,
desde o mais pequeno ao maior. Olhamos estas artes
como uma vertente cultural e animativa mas também
como uma fonte pedagógica, terapêutica e interactiva. O
trabalho de preparação ao longo do tempo, constituiu,
só por si, uma dinâmica convivial estimulante tanto para
o autoconhecimento como para o conhecimento grupal,
trabalhando ao mesmo tempo várias competências.
Com este novo conceito, de feira ou encontro,
pretendemos que a diferença e a diversidade sejam
fatores enriquecedores, geradores de encontros, de
socialização e de aprendizagens bilaterais com o público
visitante.
De destacar, neste fim-de-semana, os vários momentos
de música que simultaneamente aconteciam no
auditório interior (sempre pleno) como o Recital de
“Poesia Cantada“ apresentado no sábado pelos músicos
Ângelo e Suzete Marques ; no domingo tivemos o
14
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recital de Piano, com vários clássicos e um original, por
Cristiana Gonçalves...
Também o pintor Paulo Gonçalves durante o fim de
semana desenhou e pintou com todos aqueles que
quiseram experimentar a arte plástica. Gratidão a todos
os amigos de ASTA que contribuíram, de alguma forma,
e que permitiram que tudo isto acontecesse mas, um
especial agradecimento àqueles que voluntariamente
nos aportaram o seu tempo, a sua arte e o seu saber.

ARTES E OFÍCIOS
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AQUASTA 2019

AQUASTA 2019
ENCONTRO DE
DESPORTO ADAPTADO

Projeto Cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos do INR I.P.
No dia 18 de Setembro, pelas nove
da manhã chegavam à ASTA as
primeiras instituições convidadas
para o nosso encontro, onde já
estávamos todos à espera para os
receber.
Ao longo das últimas semanas
organizámos minuciosamente um
programa de atividades para o
AQUASTA, tendo em conta o tema
“Água” e, talvez por isso, estávamos
um pouco desejosos pelo seu início.
Num grande círculo no largo da
entrada da ASTA com toda a gente
de mãos dadas demos as boasvindas, cantámos e localizámonos no tempo e no espaço.
Fizemos depois as apresentações
e a distribuição dos grupos de
trabalho, equilibrados, de acordo
com a exigência psicomotora de
cada atividade. O primeiro grupo
saiu nas carrinhas em direção às
margens do Rio Côa, perto de
Almeida, para uma bela manhã a
praticar canoagem, andar de barco
a motor e experienciar exercícios
de relaxamento nas margens do
Rio. O segundo grupo saiu logo
depois para a aldeia da Cabreira
fazer uma caminhada à beira rio
e uma visita turística a uma ponte
romana ali próxima, recentemente
requalificada.
Os restantes três grupos foram
16
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distribuídos pelos espaços da
ASTA onde passaram a manhã a
fazer hidroterapia, danças de roda
e jogos tradicionais. De destacar
e agradecer à empresa Águas do
Vale do Tejo pela parceria criada
e pela disponibilização de um
técnico para vir realizar atividades
pedagógicas e de sensibilização para
o racionamento de água. Um dos
exercícios encantou particularmente
os participantes por estimular
o sentido sensorial e desafiar a
imaginação. Consistiu em vendar os
olhos e ouvir uma cassete com sons
da natureza que nos transportavam
por diversos espaços e estímulos.
O almoço, momento sempre rico
em partilha de afetos e sabores, foi
servido no pinhal e proporcionou
ainda maior proximidade entre os
participantes.
Na parte da tarde foi feita a
retrospetiva do dia e todos puderam
partilhar as experiências. O grupo
musical da ASTA, Pé-Coxinho,
animou o final do dia com canções
tradicionais enquanto era servido
um lanche convívio e as delegações
se despediam para regressar a casa.
Para trás ficou este dia com muitos
e bons momentos, amizades
verdadeiras que foram construídas,
reforçadas e que ficarão para
sempre.

AQUASTA 2019

Um imprevisto de última hora impediu a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas de Almeida,
contudo, contamos com a sua participação no próximo ano.
Os diversos meios de avaliação de satisfação que aplicámos aos participantes revelam que as atividades do
AQUASTA proporcionam todos os benefícios para o sua socialização, bem-estar e qualidade de vida através
da prática lúdica e prazerosa do encontro com objectivos desportivos e ambientais, estas atividades permitem
também melhorar a força, a agilidade, a coordenação psicomotora, a flexibilidade e a postura; o respeito pelo que
nos rodeia e o conhecimento.
Para finalizar queremos agradecer a todas as instituições que estiveram presentes e desejar que tenham gostado
de estar connosco tanto quanto nós gostamos de os receber.
Contamos com a presença de todos nas próximas edições do AQUASTA.

EU AMAI ATI Ù Edição nº 65 - 2019
2018

17

AQUASTA 2019

COMO SURGIU O AQU'ASTA
Decorria o ano de 2010, altura em que, no nosso distrito, ainda
existia um certo distanciamento entre as instituições congéneres.
Nessa altura surgiu a vontade de algumas instituições se
juntarem e organizarem um calendário de atividades comum,
com o propósito de estreitar os laços de amizade. Assim surgiu
a ACTIVA - Associação Distrital de Desporto, Lazer e Cultura
para pessoas com deficiência do distrito da Guarda que foi,
naquela altura, um projeto pioneiro em Portugal a envolver a
união oficial de várias instituições de pessoas com deficiência, do
mesmo distrito.
No âmbito da ACTIVA, a ASTA organizou, em 2015, a primeira
edição do encontro AQUASTA e desde então já foram realizadas
quatro edições que envolveram diversas atividades desportivas
terapêuticas e pedagógicas como: hidroterapia, futsal, passeio de
burros e cavalo, Yoga, karaté, danças de roda, danças terapêuticas,
estimulação sensorial, caminhadas, canoagem, barco a motor,
exercícios de relaxamento à beira-rio, jogos tradicionais e arte
terapia.

18
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Esta foi a VI edição e revelou-se uma oportunidade excecional
para os nossos atletas desafiarem as suas capacidades,
aumentarem a sua autoestima, autodeterminação, vivenciarem
novas sensações e movimentos dentro de um espirito de
encontro e camaradagem com outros companheiros.
A ACTIVA conta atualmente com a parceria de grande parte
das instituições congéneres do nosso distrito e até já de algumas
de distritos vizinhos. Tem um programa anual de atividades,
pensado e preparado para todos os graus de capacidade física e
intelectual, com diversos eventos desportivos, de lazer e culturais.
Os resultados desta parceria estão a ser largamente reconhecidos
por toda a Região Centro e muito graças a ela, nos últimos
10 anos, o desporto adaptado ganhou extrema relevância no
distrito da Guarda, com novas competições a surgirem, novas
modalidades, técnicos especializados com novas metodologias e
cada vez maior interesse da sociedade civil a contribuir para o
engrandecimento do desporto adaptado na Guarda.

AQUASTA 2019

HISTÓRIA DO DESPORTO ADAPTADO
Por volta de 1870, ainda antes do movimento pós-guerra,
começava-se a dar nos Estados Unidos os primeiros passos
na organização de provas de desporto adaptado para pessoas
surdas. (WINNICK,2004; ARAÚJO, 1997). Na Alemanha, a
prática desportiva para pessoas com deficiência física começou
em 1918, com a intenção de atenuar o flagelo da Primeira
Guerra Mundial e em 1932, em Inglaterra, apareceu a primeira
associação de praticantes de golfe a envolver pessoas que tinham
sofrido amputações.
O final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi um marco
decisivo para a evolução do desporto adaptado. Muitos soldados
regressavam aos seus países com lesões graves no corpo,
deficiências físicas, visuais e auditivas, o que levou a que alguns
governos tomassem uma série de providências para melhorar
a qualidade de vida destas pessoas, procurando práticas
desportivas adaptadas como forma de minimizar as adversidades
causadas pela guerra.

Nos países da Europa e Estados Unidos essa preocupação foi
maior, revelando, desde cedo, melhores resultados. Em Inglaterra,
por exemplo, o objetivo principal era unicamente a reabilitação
através do desporto, enquanto nos Estados Unidos a meta final
rapidamente passou à competição pura.
Em 1948 aconteceram em Londres os primeiros Jogos Olímpicos
de Verão.Depois disso, em 1952, os jogos desenvolveram-se para
a primeira competição internacional de desporto para pessoas
em cadeiras de roda, com cento e trinta participantes envolvendo
equipas dos EUA, Inglaterra e Holanda (FREITAS, 2002).
O nome “Paraolimpíadas” surgiu durante a Olimpíada de
Tóquio, em 1964, quando uma paciente paraplégica, de nome
Alice Hunter, escreveu um artigo para uma revista desportiva
intitulado “Alice of the Paralympiad” (Alice das Paraolímpiadas)
(MAUERBERG-DECASTRO 2005).
Jorge Pires
EU AMAI ATI Ù Edição nº 5 - 2018
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Prémio
CreareARTE 2019
Mais uma vez, a ASTA concorreu ao "Prémio
CreareArte "– uma edição da Fundação Vox Populi.
Este ano teve como tema Reciclar roupa usada com
arte. Os vários prémios foram entregues dia um de
outubro, na sede da fundação VoxPopuli em Lisboa,
no seguimento das comemorações do dia Europeu
das Fundações e Doadores e no qual marcámos a
nossa presença. Na atribuição de prémios fomos
contemplados com o 3º prémio, com a nossa peça
“Renda de luz”. Deslocámo-nos a Lisboa com um grupo
de companheiros do atelier da tecelagem e carpintaria,
ateliers onde foram elaboradas as duas peças que
enviamos para o concurso.
Foi com muita alegria e satisfação que recebemos
o prémio pois, para além do que ele significa, é
muito gratificante poder proporcionar aos nossos
companheiros momentos de reconhecimento e
valorização do seu trabalho pela comunidade.
Esta ida a Lisboa serviu também, para um melhor
conhecimento da nossa Capital. Vivemos momentos
intensos de convívio e sociabilidade. Acreditamos
que a nossa missão passa pela integração espontânea,
nesta sociedade tão impessoal e deficiente nos valores.
Por isso, apostamos em momentos como este para
“ensinar” a todos que a cidadania se pode praticar de
forma natural e neutra. Ambicionamos a eliminação de
todas as formas de discriminação e estereótipos por
isso vamos continuar a nossa luta neste lugar onde
acontece magia quando estamos Lado a Lado.
Andreia Cordeiro e Izilda Lourenço
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RENDA DE LUZ - A HISTÓRIA...
Foi em 17 de julho de 2017, dia em que um incêndio
destrutivo e avassalador rodeou a nossa Instituição,
destruindo com a sua força a vegetação circundante.
Dos despojos, várias ideias surgiram principalmente
para aproveitar e reciclar a madeira queimada. Alguns
troncos foram transformados em peças uteis e artísticas.
Por outro lado, como vivemos num meio rural e
conservador, povoado por pessoas de idade avançada
conseguimos um lençol que fazia parte de um enxoval
antigo das raparigas casadoiras. Esses lençóis eram
feitos de linho e rendas feitas à mão aludindo a vários
elementos da natureza.
Com o aproveitamento e conjunção destes elementos
e porque a luz é fundamental ao ser humano, surgiu o
candeeiro RENDA DE LUZ.
O atelier de carpintaria fez todo o trabalho de
aproveitamento e transformação para a base do
candeeiro, visto este pedaço de madeira estar imperfeito
e desfeiado pelo fogo, foi-lhe depois colocado um
sistema de luz elétrica.
Para o abajur, o atelier de Tecelagem reaproveitou a
barra do lençol do enxoval.
Esta renda antiga (de um lençol roto) deu um toque
especial ao candeeiro. Assim, de um tronco queimado
e de uma renda antiga e quase destruída conseguimos
obter LUZ para a INOVAÇÃO.

PRÉMIO CREAREARTE - FVP 2019

CANDEEIRO - RENDA DE LUZ
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À CONVERSA COM...

À conversa
Wessling

com

Fritz

QUEM É FRITZ WESSLING?
Nasci há 64 anos na Alemanha
mas “estava escrito” (como dizem
os árabes) que tinha de vir para
Portugal. Aos quinze anos fui à
biblioteca municipal da minha
cidade natal, buscar um livro para
aprender
português.
Sempre
quis ser arquitecto, já estava a
desenhar casas na pré-adolescência.
Também cedo me interessei pela
espiritualidade, fui conhecendo
ioga e a meditação, mas aos 23
anos, mais ou menos, decidime pela Antroposofia. Fascinoume, e continua a entusiasmar-me
muito, a possibilidade de viver esta
espiritualidade no dia-a-dia, em
âmbitos da vida prática, como a
pedagogia, artes, terapias, ecologia,
relações sociais e muitos outros.
Assim, em 1987, já casado com
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Maria Fernanda, uma portuguesa,
euritmista, e com dois filhos,
larguei um emprego confortável
num gabinete de arquitectura,
em Stuttgart, Alemanha, e mudeime para a Casa de Santa Isabel,
em São Romão, uma comunidade
terapêutica
com
objetivos
semelhantes aos da ASTA. Ainda
hoje lá vivemos, temos 4 filhos já
crescidos, cada um na sua vida, e
3 netos. Continuo com as mesmas
três actividades de sempre: exerço a
arquitectura como profissão liberal,
sou colaborador em part-time
na Casa de Santa Isabel, e apoio
ativamente projetos e iniciativas
ligadas à Antroposofia em todo o
país. Dou graças, todos os dias, por
esta vida!

COMO FOI O
ENCONTRO COM A
ASTA?
Foi em 1998.. A Maria José chamoume para ir conhecer a Cabreira e
para elaborar o projecto para os
edifícios da futura ASTA. Fiquei
deslumbrado com a força telúrica
desta paisagem, com as enormes
pedras das casas da aldeia, com a
simplicidade e simpatia das pessoas.
Havia algo mágico que não sei
descrever, uma espécie de “sol
interior” tanto nas pessoas como no
espaço da aldeia e zona envolvente.
Andámos a ver uns terrenos (que
seriam doados) por cima do sítio
onde mais tarde o Dinis, irmão da
Maria José, fez a sua casa. Giestas,
pedras, um vento agreste, e o
pôr-do-sol maravilhoso. Mas havia
problemas com os registos, a doação
desse espaço não pôde ser feita
cedendo por isso, o Dinis, outro,
muito perto, no pinhal do Alto da
Fonte Salgueira. Era aquele o sítio,
sem dúvida. Certo dia, a Maria José
não estava disponível, e quem me
mostrou o terreno pela primeira
vez foi a Elisabete. Foi nesse dia que
aprendi a palavra “carrasqueira”:
aquela bonita árvore com forma
redondinha que ainda hoje lá está,
pertencente ao vizinho mas bem
juntinho à nossa extrema.

À CONVERSA COM...

Fazer o projeto foi uma luta,
perdeu-se um ano por causa de
questiúnculas com a Segurança
Social (comissão do PIDDAC) que
achava que a ASTA tinha de nascer
noutro sítio e não ali.

coincidir no tempo. A 2 de Outubro
2004, realizou-se a grande festa
da inauguração no Alto da Fonte
Salgueira, e no mesmo ano a nossa
família festejou o seu primeiro Natal
na nova casa na Cabreira.

No tempo em que decorreu a obra,
2003/4, e aproveitando as visitas
semanais à obra, ainda dei aulas
sobre história de arte e participei
nas festas do ano, com os jovens da
ASTA, num espaço bem pequenino,
numa casa, emprestada, da aldeia.
Era esse o tecto de que a ASTA
dispunha para iniciar, enquanto
esperava. Tudo transbordava de
carinho, entusiasmo, expectativa,
eram momentos muito especiais.

Também estive envolvido, com
vários graus de intensidade,
(destaque para a Casa São Miguel, o
Trocas, e a Cozinha São Francisco), na
reabilitação de casas na aldeia para QUAL A IMPORTÂNCIA
a ASTA, podendo assim participar DE, ORGANIZAÇÕES
na revitalização desta aldeia. Neste SOCIAIS DESTA
tipo de trabalho, importa agilizar o NATUREZA SEREM
eixo passado-presente-futuro, sem IMPLANTADAS EM
roturas, respeitando o que foi, mas ESPAÇOS COMO ESTES,
sem ter medo de inovar. Há que
DE INTERIOR E DE
encontrar uma contemporaneidade
RURALIDADE?
à medida do que fica bem naquele
Na mesma altura, Maria Fernanda
Tem todo o potencial para ser uma
lugar.
e eu apaixonámo-nos por uma
situação do tipo “win-win”. Todos
palheira em pedra, na periferia Sempre que possível, passamos um ganham! A aldeia – e quantas não
da aldeia, que estava à venda, um fim-de-semana ou uns dias na nossa estão semi-abandonadas, ou em
cantinho mágico entre barrocos, casa na Cabreira. Temos levado para risco de desertificação! - ganha uma
mas há anos abandonado e coberto lá muitos amigos nossos, de não sei nova vida. E a iniciativa social ganha
de silvas. Tínhamos algum dinheiro quantos países, e todos adoram um espaço belo, inconfundível,
disponível, da minha família de conhecer o sítio, a Cabreira, a único, tranquilo, para se desenvolver,
origem, e animava-nos o desejo ASTA. Também tem sido, ao longo com imensas coisas para fazer.
de ter um pequeno espaço nosso, dos anos, muito especial poder Na sociedade de hoje onde
para retiros com a família e acompanhar as Assembleias Gerais predomina o egoísmo, a aceleração,
amigos, momentos de descanso, da ASTA e muitos momentos sociais o consumismo, a digitalização,
introspecção, criatividade...
e de festa. Parece que a ASTA atrai o desrespeito pelo ambiente,
Conseguimos concretizar a compra, pessoas interessantes e invulgares, o isolamento, a massificação,
e a recuperação da casa.
é um bom sítio para fazer novas estas iniciativas sociais e rurais
amizades!
podem constituir um contraponto
As duas obras acabaram por
extremamente saudável: podemos
trabalhar para o bem-estar de
pessoas carentes, desfrutar a
tranquilidade do campo, dedicarnos a tarefas físicas, por exemplo
a agricultura ou o artesanato, ser
amigo do nosso amigo, construir um
sentido de comunidade com pessoas
da nossa convivência real, ver nascer
à nossa volta, todos os dias, coisas
que fazem sentido. Portanto, temos
aqui, ponto por ponto, “remédios
santos” para os grandes males que
assolam hoje, segundo o consenso
geral, a nossa sociedade.
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QUE MENSAGENS
HUMANAS, SOCIAIS,
AMBIENTAIS E
ESPIRITUAIS E ATÉ
ECONÓMICAS PODEM
CONTER INICIATIVAS
DESTAS?
As mensagens, ou impulsos, são
sempre múltiplos, uma espécie
de teia de sinergias, e a ASTA
é um bom exemplo disto. A
pedagogia,
a
espiritualidade
ou cosmovisão, os cuidados
ambientais, a produção artística
/ artesanal, o desenvolvimento
pessoal, as terapias, o estilo de vida
saudável: tudo isso são factores
ou componentes que se apoiam e
sustentam mutuamente. Funcionam
em rede. As pessoas sentem-se
realizadas (ou pelo menos é esse
o grande potencial) porque estão
a evoluir enquanto indivíduos, a
viver em paz consigo mesmas e
com o mundo, e a ajudar a quem
precisa e ao ambiente. Uma espécie
de recuperação ou descoberta
da centelha divina em tudo: nas
pessoas a que me dedico, em mim
próprio, no recanto da terra onde
escolhi viver, na natureza que vou
transformando, nos artefactos que
vou criando…

NESTE TEMPO
CONTURBADO - MAS
QUE ESTÁ A APOSTAR
FORTEMENTE NA
INOVAÇÃO SOCIALPODEM ESTAS
INICIATIVAS ENSINARNOS E SEREM SINAIS
DE ESPERANÇA
SUSTENTÁVEIS?
Claro que sim! São sementes de
futuro, viveiros e laboratórios de
um mundo melhor.
24
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O QUE DESEJARIA PARA
O FUTURO DA ASTA?
O modelo de iniciativa social em
que mais acredito é o associativo,
pessoas que se juntam, por livre
vontade, numa estrutura social
essencialmente horizontal, para
levar adiante um determinado
projecto social. O grande Bernard
Lievegoed descreveu e estudou
este “modelo” que foi adotado
em dezenas ou mesmo centenas
de instituições congéneres em
todo o mundo. O que não exclui
a liderança, mas de forma “móvel”,
adaptada ao potencial real : a cada
momento, quem deve exercer a
liderança aquele ou aquela colega
que mais percebe daquele assunto,
que reúne melhores competências
e qualidades para uma determinada
tarefa ou questão, cabendo aos
colegas reconhecer isso e dar-lhe
esse espaço. A ASTA teve, desde
os primórdios, a circunstância de
ter como principal dinamizador
uma pessoa com extraordinárias
qualidades, uma líder natural, e
estamos todos ex tremamente
gratos por isso. Foi assim que a
ASTA se pôs em pé, como grande
projecto social que hoje é. Mas a
verdade é que não será eternamente
assim, virão outros tempos, outras
circunstâncias, e se me perguntam
“o que eu desejaria para o futuro da
ASTA” eu diria, sem hesitação, que
possa, como Associação e como
instituição, fazer a sua transição
tranquila para um futuro de
liderança partilhada, como estrutura
horizontal assente numa cultura de
consensos, em que cada um se sente
plenamente motivado, realizado,
integrado, reconhecido, enquanto
indivíduo e colaborador, com o seu
perfil e as suas capacidades. Como
dizia Steiner: “A vida social será
curadora quando no espelho
da alma humana se forma

toda a comunidade, e quando
na comunidade vive a força de
cada alma individual.” Se assim
for, a ASTA certamente prosperará,
e continuará a dar um excelente
contributo para o desenvolvimento
humano e ambiental na região.

À CONVERSA COM...

FRITZ WESSLING NA "SEMANA EUROPEIA DA PAISAGEM"
QUE DECORREU NA CABREIRA - ASTA EM 2014
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ALMOÇO SOLIDÁRIO

Um almoço
de Solidariedade
A “solidariedade” é um acto cada vez
mais requisitado e necessário, quer
como termo linguístico que funciona
no íntimo de quem o profere e o
ouve, quer como gesto e prática que
enobrece quem a pratica e conforta
quem dela usufrui de forma directa.
No Concelho de Almeida falar em
solidariedade é, naturalmente, falar
da Associação Sócio Terapêutica de
Almeida (ASTA).
Será mesmo a prática e a base do
modus operandi desta instituição a
prática da solidariedade no seu mais
profundo sentido e amplitude.
Mas o propósito de falar em
solidariedade deve-se ao facto de
se ter realizado um almoço solidário
em benefício da instituição do nosso
Concelho acima identificada que nos
é a todos muito querida, no passado
domingo, dia 3 de Novembro.
Em boa hora um reduzido grupo de
pessoas, onde pontificam o Estevão
(Tevo) e a Maria Cândida Espinha,
decidiu avançar com a ideia, colocou
mãos à obra e idealizou este
momento solidário. Rodearam-se
dos parceiros ideais, autarquia (em
termos logísticos) e a “Associação
os Carroceiros” que com os seus
associados se entregou à componente
de confeção e preparação da
refeição, conjuntamente com os
imprescindíveis funcionários da
própria instituição, ASTA, e de
alguns amigos.
26
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Foi um momento bem passado, de muita partilha, entusiasmo e em que o
espirito solidário tomou conta da mente de quem participou.
Uma palavra de reconhecimento para quem se inscreveu e resolveu
contribuir monetariamente para este gesto solidário e naturalmente uma
palavra para os organizadores e parceiros.
Para a ASTA, colaboradores directos, amigos e direção apenas um bemhaja pelo vosso trabalho e continuem como são, livres, amigos e espírito de
partilha como primeiro objectivo sempre…
Alcino Morgado
Associação os Carroceiros

Grupo da Associaçao "os Carroceiros"

ALMOÇO SOLIDÁRIO
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HIPOTERAPIA

HIPOTERAPIA
NA ASTA
Com o recente nascimento do
novo membro na ASTA, um potro
a que chamámos Pégaso, emergiu
uma nova alegria e com ela o
reforço anímico do nosso grupo de
hipoterapia. A alegria e dedicação
dos companheiros que usufruem
desta terapia são por demais
evidentes. A ambiência natural,
ao ar livre, em que estas sessões
decorrem proporciona enorme
tranquilidade, o que funciona como
motivação extra para qualquer
um. Estas sessões de hipoterapia
decorrem na nossa “Quinta 3 Sóis”,
todas as terças feiras, e é gratificante
observar semana após semana, que
os companheiros tomam, logo à
chegada, a iniciativa de ir buscar a
égua “Romana” para tratar dela e
prepará-la para montar.
Naturalmente, no início, as
primeiras
sessões
revelaram
medos e incertezas, em alguns
companheiros que nunca tinham
tido esta experiência, mas que foram
desaparecendo,
convertendo-se
em desejo, desinibição, confiança,
vontade, auto estima e valorização
de si mesmos. O contato com o
cavalo proporciona uma panóplia de
estímulos para os nossos sentidos,
através do movimento rítmico,
do toque e textura do pêlo, ou
28
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da sua temperatura. A cadência
do
movimento
tridimensional
do animal normaliza o tónus
muscular, estimula o metabolismo,
melhora a mobilidade articular, a
lateralidade, o equilíbrio e a ativação
e funcionamento dos sistemas
cardiovascular e respiratórios.
O Termo hipoterapia deriva da
palavra “hippos” que significa cavalo,
ou seja, usar o cavalo como uma
forma de tratamento.
Seixas (2011) define esta terapia
como "um método único que
estimula o Ser a superar os seus
problemas, melhora o estado
psicológico, estende os horizontes,
desenvolve uma sensação de orgulho
e vitória e, consequentemente
facilita a remoção do complexo de
inferioridade ou impotência". Com
o avançar das semanas observase gradualmente uma melhoraria
ao nível da postura, coragem,
autoconfiança, concentração e
sentimento de independência no
praticante. A partir do momento
em que se dá o primeiro contacto
entre o homem e o cavalo, sendo
este um animal puro que não faz
juízos de valor nem julgamentos,
acontece uma aceitação mútua, criase uma relação de confiança, carinho
e até cumplicidade que levam a

um fortalecimento biopsicossocial,
extremamente útil e saudável na
construção da vida social, afetiva e
intelectual de cada um. Sabemos que
o Picadeiro de El’ Rei em Almeida
está aberto e disponível, com os
seus técnicos, para receber grupos
que desejem praticar a hipoterapia
ou a equitação….. Técnicos da ASTA
(com o grupo de hipoterapia) em
parceria com o Agrupamento de
Escolas e o Município irão fazer uma
experiência conjunta, um dia por
semana, neste picadeiro. Que isto
signifique o retorno a uma prática
saudável e inclusiva que temos o
privilégio de ter ao dispôr, no nosso
Concelho, usufruindo de um dos
melhores picadeiros do nosso país.
Flávia Freire e Marco Nunes

HIPOTERAPIA
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UM NOVO DESAFIO

CONTIGO,
HÁ DESCOBERTA…
Festejamos em 2020 o nosso vigésimo
aniversário. Queremos marcá-lo
de forma especial imprimindo a
nossa presença ativa no mundo, no
nosso pequeno mundo, por aqui. Os
companheiros* da ASTA incitam-nos
à mudança (anseiam-na mais do que
nós, os outros…). Passado este tempo
em aprendizagens várias, ocupacionais
e sociais, é tempo agora de as passar a
outros que querem conhecer melhor
o nosso mundo e aprender com ele.
Os nossos companheiros não estão
preparados para enfrentar o normal
mercado de trabalho, mas o seu
saber apreendido, a sua sensibilidade
genuína e a sua vontade agregadora,
são um manancial que contêm
já em si mesmos e que desejam
transmitir dentro de um exercício de
cidadania, enquadrados no contexto
institucional e comunitário que é a
ASTA.
Assim nasce o projeto CONTIGO,
Há Descoberta… É um projeto
que desejamos sustentável em que
os nossos companheiros serão os
principais protagonistas. O saber
fazer na tecelagem, na olaria, na
carpintaria, na transformação da lã,
na agricultura, nas danças de roda, nas
visitas guiadas pela nossa história local
e regional passarão a ser partilhados
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pelos visitantes que queiram uma experiencia diferenciadora e inclusiva.
Abriremos este projeto a grupos de todas as camadas etárias (num formato
de pacotes turísticos) com programas entre 3 a 5 dias. Damos a oportunidade
de experienciar connosco o dia a dia com os seus ritmos e trabalhos, numa
ambiência rural, com aprendizagens várias e encontros interactivos criando
uma espontânea inclusão bilateral. Será um conceito de Turismo Social que
tantos, agora, procuram. É preciso avançar para desafios que contenham a
inovação e a efetiva integração, ultrapassando as figuras institucionais vigentes
(mas antigas) que poderão restringir a tão proclamada e urgente vontade de
inovar e autodeterminar, na área da deficiência. Temos o prazer de termos
connosco, neste desafio os parceiros: Fundação Manuel António da Mota;
Fundação VoxPopuli e o Município de Almeida. Alegramo-nos com este
impulso de crença em nós!
Então, ousaremos fazer a primeira experiência e abrir publicamente a desafiante
iniciativa CONTIGO, Há Descoberta… na ASTA - dia 29 de Março de 2020.
Venham descobrir connosco!
Maria José

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

MENSAGEM DA DIREÇAO PARA O
QUADRIÉNIO 2020 /2023
Ato de tomada de posse no dia 6 de janeiro de 2020 (dia de reis)
Cada vez mais na ASTA, à medida que o tempo vai passando, sentimos, todos os que lhe estão ligados, a responsabilidade e o cuidado
exigente que ela requer. Sabemos também que a ASTA nasceu da simplicidade (dos pastores que ouviram a mensagem) e se foi
expandindo como um Ser físico e espiritual transportando em si, ousamos dizer, a mensagem dos Reis Magos. Sentimos ainda, na nossa
caminhada, e neste tempo particularmente, os perigos e as ameaças de Herodes (dos muitos Herodes que continuam pelo mundo).
A direção da ASTA deseja atentamente, com lealdade e humildade mas com determinação, continuar o caminho já encetado pelos que
por aqui já passaram:
- Cuidar do corpo físico da ASTA, para que ele não se esboroe com o tempo e as intempéries e para que possa continuar a ser chão e
teto para os que precisam e escolheram viver aqui. Viver aqui, também nesta natureza que nos acolheu e que queremos com a nossa
ação, cada vez mais, cuidar e preservar;
-Estar atentos e contributivos na harmonização biopsicossocial e espiritual de todos os companheiros e colaboradores para que não se
percam nem confundam no caminho e descubram amorosamente o melhor que há em si para poderem cumprir esta missão que é,
afinal, um privilégio que nos foi concedido a todos;
- Contribuir e trabalhar para que o poder, a competição, as ambições do ego e do materialismo não se sobreponham nunca nem
ensombrem a nossa Missão de Serviço Social que lhe é inerente.
Queremos estar disponíveis para todos, nas questões que julguem podermos ajudar a resolver; queremos convosco consolidar e reforçar
esta que é uma comunidade terapêutica, não só para nós mas também para os grupos sociais que connosco interagem acrescendo
assim, a nossa responsabilidade.
Precisamos de segurança e rigor, de competências, responsabilidade, lealdade, tolerância, amor, empenhamento e inovação criativa para
continuar o Caminho. Que o ano 2020 nos ilumine, consciencialize e reforce a nossa Vontade na Ação que juntos decidimos levar a cabo.
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NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

ORGAOS SOCIAIS DA ASTA ASSOCIAÇAO
SOCIOTERAPEUTICA DE ALMEIDA PARA O
QUADRIÉNIO 2020/2023

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Luis Teixeira Queirós
1º Secretário – Aleixo Augusto Figueiras Simões
2º Secretário – Maria Gabriela dos Santos Jorge

DIREÇÃO
Presidente - Maria José Dinis da Fonseca
Vice - Presidente – Alva de Fátima Sanches dos Santos
Secretária de Direcção – Maria Helena Cruz Moreira
Tesoureiro – Norberto Borges Domingues
Vogal – Rui Pereira

CONSELHO FISCAL
Presidente – Carlos Alberto Santos Monteiro
1º Vogal – Carlos Manuel Garcia Páscoa
2º - Vogal – Maria de Lurdes Zeferino Amaral
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AGENDA

PROGRAMA DE ATIVIDADES
SOCIOCULTURAIS
E PEDAGOGICAS 2020
*ESPECIAL CELEBRAÇAO -20ºANIVERSÁRIO*
Janeiro
6 - Comemoração dos Reis:
Dramatização na ASTA e
canto das janeiras nas Aldeias
circundantes;
25 - Reunião/encontro com pais,
familiares e encarregados de
educação.

Fevereiro
3 - Lançamento do CLDS 4G de
Almeida, DesEnvolver de Mãos
Dadas;
21, 22 e 23 -Feira das Tradições
– Pinhel;
25 - Comemoração do Carnaval
com o tema: Baile de Máscaras
Medieval;

Março
20 - Comemoração do
Equinócio da Primavera e do
Dia da Árvore, com plantação
de novas árvores;
21 - Dia da Poesia com SARAU
POÉTICO “Entre a Música
e as Palavras”, pelas 21 horas,
no edifício histórico - Portas
de Santo António em
Almeida - Uma parceria com o
Município/Biblioteca MunicipalMaria Natércia Ruivo e a ASTA.
28 e 29 - Experiência Piloto
e apresentação Pública da
Atividade/projeto CONTIGO,
há descoberta.
Outros

Julho

Abril
7 - “Um dia na ASTA”, com
as crianças do Concelho de
Almeida, em parceria com o
Município;
18 e 19 - Participação na Feira
Medieval, em Castelo Mendo;
19 - 7º Passeio BTT Solidário
pelas nossas veredas até Castelo
Mendo;

11 a 17 - Atividade do projeto
vCONTIGO, há descoberta
com jovens e crianças de Lisboa;
20 a 26 - Retorno à Praia
de Almograve – “Campo
de férias” com o apoio do
INR (Instituto Nacional de
Reabilitação);

Maio

Setembro

21 e 22 - “Encontro das
famílias” - experienciação e
partilha de vivências, com os
seus educandos, na ASTA;
23 - Em Pinhel - Lançamento
do CD “Nós queremos
mudar o Mundo”, um
projeto musical e inclusivo com
a parceria do Município de
Pinhel;
31 - 19ª Marcha de Mãos
Dadas Chegaremos, por
terras de Cabreira, Ribeira
da Cabras e a paisagem
circundante de Barrocos
ancestrais);

16 - AQUASTA – o encontro
anual intra-institucional de
desporto adaptado, em defesa
do ambiente, com o apoio do
INR;
28 - Celebração do Dia de São
Miguel;

Outubro
2, 3 e 4 - Celebração
do 20º Aniversário da
ASTA - com vários encontros

temáticos, música, teatro e lançamento
do livro sobre a história da ASTA.

Novembro

11 - Dia de São Martinho:
Cortejo de lanternas ao
anoitecer e representação da
1 a 30 - Exposição “Arte
lenda na praça da Cabreira
Metamorfose - 20 Anos de
caminho…” que estará patente com as populações vizinhas e
ao público, durante todo o mês, parceiros;
no Turismo Municipal de
Dezembro
Almeida;
2 - Início do Advento com a
4, 5, 6 e 7 - Encontro de
“Roda da Luz”
Companheiros em Madrid.
Coordenação-Associação
10 a 21 - “Auto dos
Tobias e Federação EspanoPastores”, representações na
Portuguesa.para a Pedagogia
ASTA e noutros locais da nossa
Curativa e Socioterapia
Rede Social.

Junho

eventos circunstanciais e não previsíveis a longo prazo poderão acontecer .

S erão divulgados pelos meios: facebook , site e e - mail .
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A r evi sta

tem o apoio de:

SEJA NOSSO AMIGO!

Lembre-se de nós quando fizer a sua declaração anual de rendimentos
escolhendo a ASTA como beneficiária dos 0,5% do seu IRS.
Um gesto fácil que poderá fazer a diferença na nossa caminhada!
***
NIBs para donativos:
CGD - 0035 0057 0000 9387 9301 3
MONTEPIO - 0036 0053 9910 0171 3389 6
BPI - 0010 0000 4814 8740 0013 9

ASTA
Associação Sócio Terapêutica de Almeida
Alto da Fonte Salgueira, 6355-030 Cabreira
Tlf: 271 581 562 / Fax: 271 581 756 / Tlm: 962 148 143
NIPC: 504 260 936
Email: info@assterapeutica.com
Site: www.assterapeutica.com
Facebook: www.facebook.com/ASTAlmeida

