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Viver num mundo
imprevisivel

“Viver num Mundo Imprevisível” é o título do livro de Frédéric Lenoir 
que “roubei” para tema deste editorial, por considerá-lo oportuno para 
este	 tempo.	 Neste	 livro,	 cheio	 de	 axiomas	 e	 pensamentos	 filosóficos,	
vários,	é	citado	Séneca,	um	filósofo	estóico	que	disse:

Não	podemos	adiar	para	amanhã	os	sonhos,	os	encontros,	os	desafios…	Amanhã	poderá	ser	tarde.	Apressarmo-
nos	a	viver	cada	dia,	significa,	a	meu	ver,	vivê-lo	bem,	com	presença,	com	sonhos	bons,	encontros	bons,	escolhas	
boas. Claro que, se conseguíssemos, o mais possível este viver, já estaríamos a construir em cada dia, o melhor 
prenúncio para cada amanhã. Em qualquer situação, seja qual for, mesmo dramática, temos a possibilidade de 
encontrar	um	sentido,	o	nosso	sentido,	para	significar	o	que	vivemos.	Em	cada	um	de	nós,	assim	penso,	existe	
algo de intocável que não sucumbe, seja qual for a situação e do qual podemos socorrer-nos.    
No entanto, nesta voragem existencial, é fácil esquecermos esse algo ou, não atentarmos nele. Deixamo-nos 
facilmente escorregar na leva do fatalismo. Aqui, na Cabreira do Côa onde a comunidade ASTA se instalou, não 
podemos	esquecê-lo.	Esta	malta	continua	a	ter	sorrisos	aos	molhos,	às	vezes	no	meio	de	dores		e		lágrimas,	e	a	
querer coisas novas que os façam sentir gente de valer a pena. Em cada dia se acendem luzes no seu olhar que 
iluminam,	aquele	dia,	mas	à	noite,	levam	consigo	para	o	sono,	essa	réstia	de	luz	e	de	crença,	e	voltam	a	trazê-las,	
depois, no novo acordar. Há algo de invejável que esta gente “especial” tem: penso ser esse tal algo, intocável, que 
preservam como ninguém; um eterno humano; um deslumbramento infantil que prevalece neles e que contagia 
quem com eles lida. Temos sorte, nós, por aqui! 
Para	reforçar	e	cimentar	caminhos	pragmáticos,	na	área	da	deficiência,	saiu,	enfim,	uma	nova	portaria	(70/2021	de	
26 de março) que regulamenta condições importantes inerentes ao CACI – Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão (substituindo o antigo CAO-Centro de Atividades Ocupacionais). São princípios expressos 
que	enfocam	os	direitos	humanos	fundamentais,	dignificadores,	da	vida	destas	pessoas	e	que		mudarão	muitos	
amanhãs. Assim saibamos, cuidadosamente, fazer a sua aplicação, de uma forma realista, quer dizer, ter em conta 
que cada caso é um caso, respeitando e humanizando, efetivamente, a diferença, nos potenciais individuais ou 
organizacionais existentes e a existir. 
 
Encontraremos	 nesta	 revista	 testemunhos,	 opiniões,	 relatos,	 que	 se	 prendem	 com	 experiências	 vivenciadas	
no ano 2021, impregnadas de sentimentos e esperanças que não deixamos de alimentar e querer prosseguir. 
Destacamos nesta nossa edição a “Conversa Com” a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas 
com	Deficiência	 -	Ana	Sofia	Antunes.	Temos	 também	notícias	de	ultima	hora,	partidas	dolorosas	e	chegadas	
estimulantes porque, já sabemos, a vida equilibra-se entre a sombra e a luz.
Que	entre	a	sombra	e	a	luz	possamos,	neste	tempo	especial,	encontrar	o	sentido	da	nossa	existência	e	prosseguir,	
espantados pelo novo e pelas possibilidades de cada dia.  

dezembro 2021

“Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida.”

Maria José Dinis

EDITORIAL

´
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OPINIÃO

“Visoes da Economia
Social” 

~

Este tema, Visões da Economia Social, remete-nos para o livro, 
com o mesmo nome, editado em outubro passado pelo Sector3, 
em parceria com a fundação AGEAS e patrocinado por LeYa, 
Santander, PARTNERS e Multitipo. Estão vertidos neste livro 
52 artigos com testemunhos e opiniões de representantes de 
variadas organizações sociais do Terceiro Setor.  É pertinente a 
sua leitura que aborda, transversalmente, questões que ocupam, 
preocupam mas também estimulam e engrandecem este setor.
A	vivência	de	 tempos	difíceis	com	grandes	desafios,	 levou-nos	
a olhar para dentro de nós, e para o interior das Instituições, 
com	o	intuito	de	uma	análise	reflexiva	sobre	o	que	se	faz	e	o	
que poderemos fazer melhor no dia a dia das Instituições da 
Economia Social. 

Tendo presente a nobre missão e valores de cada Instituição, 
assim como o caminho percorrido e aquele que ainda há 
para	 percorrer,	 estes	 são	 tempos	 de	 definir	 e	 fortificar	 linhas	
orientadoras	 para	 um	 futuro	 incerto,	mas	 com	 a	 confiança,	 a	
assertividade	e	a	resiliência	a	que	já	estão	habituadas,	reinventando-se	todos	os	dias.	Como	diz	Teresa	Guimarães:	
As pessoas contam connosco e esperam que as mantenhamos distantes de tudo o que vão vendo por esse 
mundo fora… Temos que manter o barco a navegar no meio da tempestade e levá-lo a bom porto. A 
imagem	apresentada	traduz	a	vivência	e	a	atuação	de	muitas	organizações	sociais;	“barcos	a	navegar	no	meio	de	
tempestades…”.	É	fundamental	em	cada	organização	a	existência	de	um	Plano	Estratégico	que	deverá	ser	o	“guião”	
orientador da ação. Percebemos, no entanto, a necessidade de em cada “tempestade” ser reajustado e adaptado 
porque, a alteração de circunstâncias, nestas organizações assim o exige. Ivone Felix coloca-nos esta questão: Será 
que numa fase de incerteza, como a que vivemos, podemos realizar o Planeamento Estratégico? E continua: O 
Planeamento Estratégico deve ser considerado como um processo dinâmico, sistemático e cíclico de análise, 
de recolha e implementação de estratégias de médio e longo prazo, que procura garantir a realização dos 
objectivos da organização, dependendo do ambiente e das suas condições internas e externas. Assim, o Plano 
Estratégico é uma ferramenta essencial, uma infraestrutura a partir da qual se traçam novos cenários e atuações 
sempre que as circunstâncias o exijam. É interessante constatar, que intervindo as organizações do terceiro 
setor	em	áreas	tão	distintas	como:	resposta	a	pessoas	idosas	e	a	pessoas	com	deficiência;	questões	ambientais	
e	culturais;	saúde,	capacitação;	questões	de	género,	de	minorias,	refugiados,	sem	abrigo,	educação,	apoio	à	vida,	
desenvolvimento	local,	defesa	de	eco	sistemas…	Debatem-se	transversalmente	com	necessidades	e	questões	
idênticas.
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É um sem número de respostas que, criativamente, vão respondendo a problemas sociais, em crescendo, cuja 
resolução assenta na instauração da dignidade humana onde por sua vez assenta a dignidade de um país. As 
organizações do Terceiro Setor são por isso um pilar fundamental, um barómetro na estruturação saudável da 
sociedade	que	influencia	inevitavelmente	os	outros	setores.	A	propósito	disso	Maria	José	Dinis	diz-nos:	Falhar 
no setor social é falhar na dignidade humana e, nenhum sistema económico, público ou de mercado, poderá 
singrar se não tiver em conta este setor, ou seja, a dignidade do ser humano e a coesão social, em primeira 
linha. 
Pede-se	 a	 estas	 organizações	 a	 superação	 de	 desafios	 humanos,	 económicos,	 sociais,	 ambientais;	 serem	
sustentáveis,	 qualificadas,	 inovadoras;	 terem	 um	 papel	 impactante	 no	 sistema	 socio	 económico.	 Estas	 são	 as	
premissas	fundamentais	para	as	instituições,	são	as	exigências	para	o	seu	funcionamento,	hoje.	Impõe-se	por	isso
repensar e reformular estratégias de gestão que implicam normativos e burocracias suscetíveis de negligenciar o 
foco primeiro: Armando Torrinha alerta: as organizações veem-se obrigadas a exigir de si próprias um sistema 
de gestão que se assemelha em grande parte à gestão empresarial privada… No entanto esta gestão 
adaptada às organizações do Terceiro Setor, efémera e de grandes perigos, como por exemplo maior foco 
na sustentabilidade económica e financeira do que no aspeto humano e qualidade de vida de quem apoia.

Acrescem	cada	vez	mais	as	exigências	na	governança	das	organizações	sociais.	Muitas	delas	profícuas,	necessárias	
e	evolutivas.	São	precisas	então	mais	ferramentas,	mais	abertura	e	liberdade	de	ação	que	levem	à	inovação,	à	
sustentabilidade possível. Os recursos humanos são o capital primordial de uma organização social. Todos estamos 
de	acordo.	Deste	modo,	é	prioridade	de	um	grande	número	de	organizações,	a	qualificação,	a	capacitação	e	
valorização	dos	seus	recursos	humanos	(o	que	exige	recursos	económicos	significativos),	pois	só	assim	se	consegue	
uma melhor qualidade de serviço e consequentemente a motivação e atuação assertivas para uma resposta com 
propósito; é naturalmente necessária uma cultura 
organizacional. Jorge Oliveira diz-nos: “para que 
a cultura organizacional tenha força temos de 
obedecer a alguns aspetos muito importantes: 

 1. Ser verdade, ou seja, não podemos 
dizer uma coisa e fazer outra:
 2. A cultura organizacional tem de 
estar de acordo com os valores, missão da 
organização;
 3. Todos têm de estar envolvidos, 
desde a direção aos elementos da equipa mais 
indiferenciados;
 4. Ter um carácter humanista, centrado 
no homem (perspetiva mais pessoal)”.

Cada organização deverá ter a sua cultura 
organizacional e, dependendo do seu foco e 
parâmetros de atuação, tem de ser transparente, 
gerar valor, ter impacto; não importando tanto a 
quantificação,	mas	a	qualificação	do	mesmo.	Se	as	
instituições do terceiro setor não são empresas, 
nem	 pretendem	 sê-lo	 no	 sentido	 restrito	 do	
termo,	 não	 significa	 que	 não	 se	 organizem	 e	
estruturem internamente de forma a rentabilizar 
recursos, a serem inovadoras e, porque não, 
competitivas, operacionalizando projetos 
diferenciadores,	 desafiadores	 e	 sustentáveis,	
gerando	riqueza	humana,	social,	económica…	

OPINIÃO
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Ainda sobre o conceito sustentabilidade Teresa Ricou escreve: Economia da sustentabilidade 
porque assume e inclui nas decisões uma visão ecológica e transdisciplinar “e consegue contribuir 
de forma equilibrada para as três dimensões essenciais do desenvolvimento sustentável: pessoas, 
planeta e lucro”.
É	notória	a	capacidade,	a	criatividade,	que	estas	organizações	têm	tido	para	encontrar	soluções	que	
vão muito além do que seria esperado da sua prestação; para não serem conotadas como subsídio-
dependentes	 e	 para	 que	 seja	 possível	 aumentarem	os	 seus	 recursos,	 sejam	 financeiros,	 humanos	
ou materiais; por forma a chegarem onde o Estado não consegue e sem que dele dependam, 
exclusivamente. Não podemos esquecer o voluntariado, uma força viva que anima e dá alma a muitas 
instituições sociais. Eles são (é isso que deverão ser, desejavelmente) a lufada de ar fresco que muitas 
vezes instiga os outros, mais cansados e desmotivados. Mas não podemos deixar em segunda linha os 
recursos humanos destas organizações! Motivar para a missão não basta. É preciso, formar, capacitar 
em	 continuidade,	 qualificar	mais;	 é	 preciso	 progressão	 na	 carreira,	 é	 preciso	 salários	 condignos,	 é	
preciso respeitar aqueles a quem se exige respeito pelos outros e pelo que fazem.

As organizações do Terceiro Setor continuarão a ser marcos e marcas imprescindíveis na evolução, na 
coesão social e no bem-estar e defesa do ser humano. Porque elas englobam em si talentos genuínos, 
impregnados de valores preciosos e universais como a solidariedade, a verdade e o amor. Diz-nos 
António Ribeiro, acrescentando uma citação: Acabo sempre por refletir sobre os talentos de todos 
e de cada um de nós ao serviço desses equilíbrios, ao serviço dos outros. Pode parecer que somos 
apenas um ser insignificante no meio dos bilhões de pessoas que povoam o planeta, mas tenho 
cada vez mais a certeza que cada um de nós contribui para impactar o equilíbrio das coisas e dos 
sítios onde vivemos e interagimos. - “A minha vida pode ser uma gota de água no oceano. Mas 
sem essa gota, o Oceano fica incompleto” – Madre Teresa de Calcutá.

Não deixemos de lutar por nós e por um mundo melhor, mesmo falhando (ainda somos humanos). 
Como diz Pedro Quintela, neste livro, citando Samuel Bekett: (…) Nunca ter tentado. Nunca ter 
falhado. Não importa. Tentar outra vez. Falhar outra vez. Falhar melhor.
Foi apenas o perpassar por algumas visões, opiniões e testemunhos, de entre tantos outros, tão 
pedagógicos e estimulantes, que constam neste livro “Visões da Economia Social”*. 

São	testemunhos	que	nos	inspiram	e	nos	levam	a	refletir	sobre	a	suma	importância	do	trabalho	social	
e daquilo que o mesmo representa para a economia social, para o mundo. 

*50% das receitas da venda deste livro revertem para as instituições Sociais nele representadas.

OPINIÃO

Helena Alves
Diretora Executiva - ASTA
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O exercício físico que todos, naturalmente, já experienciámos é promotor de um bem-estar bio-
psico-social e espiritual.
O estado pandémico que estamos atravessar alerta-nos para a perigosidade (maior nalguns casos 
do	que	o	próprio	vírus)	de	uma	mudança	de	vida	nos	hábitos	diários	profissionais	e	familiares,	nas	
manifestações de afeto, na libertação de tensões e pulsões por falta de espaços ou oportunidades 
para o fazer. Este tema tem sido sobejamente estudado por muitos cientistas, psicólogos, sociólogos, 
médicos…	O perigo que advém das situações de confinamento, pandemias, guerras ou 
outras, quando prolongados no tempo têm um impacto a médio e longo prazo na saúde 
pública, nos seus aspetos físicos, sociais, educacionais e culturais. Quer dizer, provoca uma 
afetação	significativa	no	estudo	antropológico	tal	como	o	vemos	hoje.	Umas	das	preocupações	a	ter	
em conta é termos capacidade de aprendermos a superar ou minimizar situações de risco (embora 
nem todas nos permitam ter escolhas). 
Professores, psicólogos, médicos, terapeutas, pais e famílias deverão, na educação de hoje 
e de amanhã, desenvolver novas pedagogias de forma mais dirigida e sistemática, para 
que as crianças (as mais afetadas no futuro) possam ter ferramentas e saberes suscetíveis 
de as ajudar nas situações alternativas de crise ou dificuldades de vida. Sabemos que, nesta 
experiência	que	estamos	a	vivenciar,	a	grande	maioria	da	população	passou	a	fazer	menos	exercício	
físico e a permanecer isolada em casa por períodos mais longos, alterando ritmos diários enraizados 
durante anos. Estas alterações de hábitos e posturas poderão conduzir a diversos problemas de 
saúde e transtornos psicossociais, mais ou menos graves, como a ansiedade, depressão, aumento 
de peso, aumento da tensão arterial, aumento do risco de acidentes vasculares cerebrais, diabetes, 
entre outros.
 
Palavras	 como	“confinamento”,	“isolamento”	ou	“vírus”,	 têm	associada	uma	 carga	negativa	pelas	
piores razões, passando subtilmente a fazer parte das nossas conversas e levando-nos a um estado 
de pessimismo generalizado, de dramatização e desespero. Se não estivermos alerta somos 
levados a um estado de desmotivação geral e desalinhamento de uma vida saudável. O 
ser humano tem em si, sempre (ou quase sempre) alternativas e ferramentas pessoais, quando 
preparadas,	para	enfrentar	os	desafios	que	a	vida	nos	coloca,	de	uma	forma	ou	de	outra.	Na	ASTA,	
nestes tempos difíceis e inusitados, temos a oportunidade de nos reinventar e aprender outras 
formas de viver sem desespero.
Felizmente	 estamos	 integrados	 numa	 comunidade	 terapêutica	 onde	 podemos	 usufruir	 de	 uma	
ambiência	rural	privilegiada,	aparentemente	sem	grandes	barreiras.	A pandemia veio dar-nos um 
abanão forte, obrigando-nos a acordar para novas dinâmicas, quer de recursos humanos, 
dos companheiros e dos espaços físicos.

OPINIÃO

Exercicio Fisico, 
o Melhor Remédio 
para “Pandemias”

´ ´
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Durante mais de um ano alterámos a nossa habitual 
interação social, cultural e desportiva. Passámos a estar 
afastados de tudo e todos, inclusive divididos entre nós, 
sem contacto entre os vários núcleos habitacionais e 
oficinas	de	trabalho.
Neste contexto, o exercício físico e o movimento 
adquiriram, mais do que nunca, uma importância 
fundamental. Continuámos o trabalho desenvolvido 
pelo grupo de desporto, englobando e incentivando 
todos, implementámos ritmos com caminhadas 
diárias, faça sol ou chuva, caminhadas mais exigentes. 
O objetivo foi, e continua a ser, o de desfocar 
atenções melodramáticas; regular o estado físico 
e anímico dos companheiros através de estímulos 
sensoriais que a natureza propicia, para além de 
reforçar toda a saúde muscular em geral.	A	cadência	
da marcha ritmada estimula os músculos, que ajudam 
na	produção	de	endorfinas	pelo	cérebro,	as	chamadas	
“hormonas da felicidade”. Tornam-nos mais felizes, mais 
motivados, ajudam a combater a tristeza, a depressão 
e a ansiedade. Estas caminhadas, além do seu aspeto 
socializante e de ligação com a natureza, favorecem a 
regulação do funcionamento dos órgãos internos e da 
digestão, melhorando enormemente, a qualidade do 
sono. Esta localização geográfica oferece-nos, só 
por si, um manancial de ferramentas pedagógicas 
e terapêuticas únicas: uma biodiversidade, impar, 
rica em fauna e flora, facilitadora de estímulos 

sensoriais auditivos, visuais e táteis. Permite-nos 
ainda a descoberta de muitos “tesouros escondidos nesta terra”. 

OPINIÃO
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Neste momento podemos dizer que a qualidade 
de vida dos nossos companheiros, bem como 
as suas capacidades, habilidades motoras e a 
autoestima estão estabilizadas. Regressou também 
a satisfação na realização das suas tarefas, dos seus 
trabalhos, e das ações mais simples como conversar, 
interagir, ouvir, passear e sorrir.
O	 final	 do	 ano	 de	 2021	 trouxe-nos	 (para	 os	 mais	
desportistas) o momento marcante por que tanto 
ansiávamos, as atividades desportivas com os 
nossos amigos das outras instituições congéneres. 
Um desses encontros, mais recente, foi os II Jogos 
de Inverno – ANDDI 2021–  que decorreram na 
Guarda, organizados em parceria entre a (ANDDI-
Portugal) Associação Nacional de Desporto para 
Desenvolvimento Intelectual e a Câmara Municipal da 
Guarda. Este reencontro contou com a participação de 
cerca de 20 delegações, dos quatro cantos de Portugal, 
no qual esteve presente a Sr.ª Secretária de Estado da 
Ação Social, Dr.ª Rita da Cunha Mendes.
Este momento avivou-nos bonitas recordações e 
o encanto pela competição saudável e estimulante, 
exemplarmente desenvolvida ao longo dos últimos 
anos.
Nos abraços e sorrisos possíveis entre os atletas, 
mesmo “mascarados”, sentimos a magia do encontro 
desportivo, da amizade, do convívio, da saudade 
entre todos e da esperança partilhada de podermos 
continuar...

Jorge Pires
Psicomotricista na ASTA

OPINIÃO

ANDDI 2021 - II Jogos de Inverno na Guarda
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Há tesouros escondidos nesta terra!
Escondem-se	nas	flores,	nas	giestas,
nas abelhas que zumbem,
nos carvalhos e pinheiros,
nas azinheiras, nas pedras,
atrás	dos	canteiros…
Querem contar-nos segredos,
com o corpo todo, escutemos!
Que os nossos passos sejam suaves, 
amorosos,
e as nossas mãos ternas no consolo.
Escutemos esta terra de tesouros,
e que ela seja a nossa casa, o nosso colo!

Maria José
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ASTA, Vencedora da Sexta Ediçao  
do Prémio José Manuel Alves

PRÉMIOS

Um concurso de empreendedorismo turístico promovido pelo Turismo Centro de Portugal

No dia 15 de julho de 2021, a Quinta das Lágrimas em Coimbra foi palco da cerimónia de entrega de prémios 
e homenagens do Turismo Centro de Portugal.  
Entre estes, foi entregue o prémio da sexta edição do Prémio José Manuel Alves - Concurso de Empreendedorismo 
Turístico,	destinado	à	deteção	e	apoio	de	projetos	inovadores	no	setor	do	Turismo	com	implementação	na	região	
Centro de Portugal, através do qual se pretende destacar e premiar a melhor nova ideia de negócio no setor.

O evento contou com a presença de várias individualidades da região, da Secretária de Estado do Turismo, Rita 
Marques e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado que abordou a razão de ser deste 
evento: Entendíamos e entendemos que este processo de construção e valorização da marca Centro de 
Portugal precisava de construir redes, pontes, cooperação, cumplicidades, estratégia, planeamento. Estes 
prémios dizem respeito a esse percurso - pensado, idealizado, concretizado - de anualmente reconhecermos 
aqueles e aquelas que, do ponto de vista académico e do empreendedorismo, entregaram o melhor de si 
próprios na construção desses trabalhos”.
Também	Rita	Marques,	saudou	o	evento,	a	sua	natureza	e	os	seus	desígnios,	afirmando	que:	o turismo é um 
setor de afetos, de pessoas para pessoas.	 Deixou	 ainda	 uma	 mensagem	 de	 ânimo	 e	 confiança:	 Vivemos 
tempos desafiantes, mas temos hoje ao nosso dispôr circunstâncias e instrumentos que há alguns meses não 
tínhamos, referiu, salientando o “poder regenerador” do turismo e a importância do esforço coletivo que tem 
de ser desenvolvido. O Prémio José Manuel Alves foi entregue por Paula Alves, viúva do próprio José Manuel 
Alves (ex-presidente da Região de Turismo do Centro, que esteve na génese da criação do gabinete de apoio ao 

~
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investimento turístico na região Centro de Portugal e que dá nome ao concurso). Maria José Dinis esteve 
presente na entrega deste galardão ao nosso projeto de turismo inclusivo, social e de natureza, Contigo, Há 
Descoberta,	implementado	no	âmbito	da	esfera	de	ação	da	ASTA,	Associação	Socio-Terapêutica	de	Almeida,	
e lançou luz sobre os objetivos e estratégias deste projeto: O prémio é para as pessoas que habitam a ASTA, 
disse, congratulando o Turismo Centro de Portugal e o respetivo júri, por terem reconhecido algo diferente 

e inovador	 e,	 aludindo	 à	 opinião	 da	 Secretária	
de	Estado	do	Turismo	afirmou:	Nós somos um 
sítio de afetos.  Prosseguiu: O prémio é destas 
pessoas, a quem não chamamos utentes, 
mas companheiros, porque é com eles que 
caminhamos e construímos. Companheiros que 
têm tanto para dizer e mostrar; experiências 
de tecelagem, olaria, transformação da lã das 
nossas ovelhas, caminhadas com história... 
Tanta coisa para ser mostrada na nossa aldeia 
e na nossa comunidade terapêutica, que 
recebe aqueles que pretendem algo diferente.
A Maria José partilhou ainda uma história 
tocante sobre esta candidatura, dizendo: É 
um privilégio estar aqui para perceber que 
existem pessoas como José Manuel Alves que 
deixaram sementes e que desta forma nos 
impulsionam e fazem crescer muitas coisas 
boas na nossa região. Agradecemos à equipa 
do Turismo Centro de Portugal, que não deixa 
de informar-nos e mandar-nos notícias. Foi por 
causa dessas notícias e avisos que a Anémone, 
uma colaboradora belga, da ASTA, com o seu 
entusiasmo e vontade de fazer diferente na 

área do Turismo, para um turismo de recantos, 
submeteu a nossa candidatura, umas horas antes do seu primeiro filho nascer. Apesar das dificuldades 
inerentes e do seu português ainda rudimentar, mas com muita alma ali dentro…	Foi	 assim	 que	Maria	
José, sorridente, dedicou este Prémio: Isto é para a Anémone, uma empreendedora nata e para os nossos 
companheiros, porque é por eles, que a ASTA existe. Por eles, ainda, apelamos para virem ao Centro visitar 
os nosso recantos cheios de encantos e cheios de afetos.

PRÉMIOS
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Apesar	do	contexto	muito	particular	deste	ano	de	2021,	e	das	consequências	que	isso	implica	para	o	
setor do turismo, há vislumbres de esperança que aparecem através das nuvens que cobriram e ainda 
cobrem o horizonte. O Prémio José Manuel Alves foi um deles.
Vivi	uma	grande	transformação	este	ano!	Além	de	me	ter	fixado	e	 iniciado	vida	aqui	no	Centro	de	
Portugal	também	tive	o	meu	filho,	o	Rafael.	Os	desafios	lançados	pela	ASTA	levaram-me	a	assumir	a	
responsabilidade	da	candidatura	a	este	Prémio.	Como	estrangeira,	melhorando	em	cada	dia	o	português	
e como colaboradora ainda recente tentando conhecer os contornos desta Associação e da região, 
tenho tido os melhores professores nesta aprendizagem: os nossos companheiros, estas pessoas com 
deficiência	 que,	 paciente	 e	 humildemente,	 cada	 um	 à	 sua	maneira,	me	 vão	mostrando	 caminhos	 a	
seguir.	Agradeço	a	confiança	que	foi	depositada	em	mim	para	coordenar	este	projeto,	Contigo, Há 
Descoberta.	Tivemos,	entretanto,	algumas	experiências	com	grupos	diversificados	de	turistas	em	pacotes	
de	fim	de	semana;	temos	procura	por	parte	de	outros	grupos	interessados	e	também	a	manifestação	de	
possíveis parceiros para interagirem connosco. 
Agora, gradualmente, e com o aporte das vontades manifestadas pelos visitantes e da avaliação 
de impacto, vamos melhorando e fazendo ajustes na nossa prestação deste serviço turístico 
(um negócio social), diferenciador, sustentável e inclusivo. 

Os	nossos	companheiros,	através	da	experienciação	no	terreno,	vão	se	sentindo	cada	vez	mais	à	vontade,	
mais entusiastas e convictos de que este é um projeto que lhes permite realização e felicidade.

Anémone Leton
Coordenadora do Contigo Há Descoberta

Parte da Equipa do “Contigo Há Descoberta”
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Prémio CreareArte 
– Fvp 2021
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A ASTA concorreu ao Prémio CreareArte - FVP 21 com dois trabalhos realizados 
nas	nossas	oficinas.	O	concurso	tinha	como	tema	este	ano	“Criar	Sacos	com	Arte”.		
Premiou-nos com o 1º e o 2º lugares. A Fundação Vox Populi como organizadora 
deste concurso intenciona, e vem promovendo ao longo dos últimos anos, o 
gosto pelo trabalho de mãos, artesanal, transformativo e criativo com apelo a boas 
práticas ambientais, sustentáveis. Pretendeu, nestes prémios, distinguir a criatividade 
e capacidade de transformação imaginativa com a utilização de vários materiais, num 
saco utilitário para o dia-a-dia e que, ao mesmo tempo, fosse uma obra de arte com 
expressão de sentimento, de beleza e harmonia.
O 1º prémio distinguiu o saco realizado pela Fátima Gonçalves, no atelier 3 Ofícios, 
intitulado “A Mala”. Um trabalho com lã de ovelha feltrado através da picagem;
O 2º prémio foi atribuído ao trabalho realizado pela Joana Gil, denominado “O 
Bornal”. Um saco recreando os antigos sacos que eram levados para o campo e 
pelos pastores, com as merendas. Foi tecido no tear com trapilhos feitos de roupas 
velhas.
Tivemos mais uma vez o privilégio de receber os prémios pessoalmente, no dia do 
nosso aniversário, na ASTA, pelas mãos de Luísa e Paula Queirós, representantes da 
FVP.

PRÉMIOS
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PRÉMIOS

Consideramos que o trabalho manual constitui uma atividade vital 
para o bem-estar e estruturação dos nossos companheiros que, 
com as suas mãos, á sua maneira, transformam o Mundo e se vão 
construindo também, enquanto pessoas e cidadãos.
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À Conversa com 
Ana Sofia Antunes

Quem é Ana Sofia Antunes 
(a mulher, a mae, a cidada, 

a pessoa cega…)?

Sou uma mulher, de 40 anos, cega de nascença e mãe de uma menina maravilhosa de 3 anos, chamada Clara. Cresci 
tendo uma infância feliz, inicialmente numa escola só para crianças cegas, e mais tarde na escola regular, em plena 
inclusão com as demais crianças. Gostava de correr, de andar de bicicleta, de nadar e era um bocado Maria rapaz. 
Também gostava de ler e de escrever. Em regra, gostava de fazer tudo aquilo que me diziam que 
não podia fazer ou que era perigoso fazer. Desde muito cedo risquei do meu dicionário a 
palavra impossível, sem deixar de, naturalmente, ter vivido alguns dissabores e sofrido 
algumas perdas por causa disso. Licenciei-me em direito e exerci advocacia por alguns anos.

Fiz	muitas	coisas,	no	que	respeita	à	minha	vida	profissional.	Fui	desde	cedo	uma	ativista	pelos	direitos	das	pessoas	com	
deficiência,	talvez	porque	também,	desde	muito	cedo,	conheci	bem	o	significado	da	palavra	injustiça	e	de	sentir	de	
modo muito intenso e agudo, a revolta, não de ser como sou, pois em 99% das situações nem me lembrava disso, mas 
por me ver vedados caminhos sem razão. Mas felizmente nunca fui de chorar mágoas por muito tempo, nem de viver 
lutos	prolongados.	A	rejeição	em	mim,	gera	apenas	como	efeito	reflexo,	a	ação.	É	para	fazer,	é	para	mudar	e	depressa. 

Há	cerca	de	6	anos,	tive	a	oportunidade,	ao	fim	de	muitos	caminhos	trilhados,	de	procurar	fazer	a	diferença	na	vida	
de muitos daqueles que, como eu, vivem na pele a circunstância de serem diferentes, ou pelo menos, diferentes do 
dito homem comum, seja lá o que isso for.

~ ~
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A grande mudança que se operou na minha vida, centrou-se no facto de passar a ter 
ao meu dispor um conjunto de instrumentos, através dos quais procuro pôr em prática 
algumas das ideias e medidas que sempre defendi e que nunca se tornaram reais. Foi 
isso que me fez estar por aqui ao longo destes anos, a convicção 
de que no final de cada dia, a vida de pelo menos uma pessoa com 
deficiência se tornou melhor, em resultado deste trabalho coletivo.

Sempre abraçou causas. Nos ultimos anos, como 
Secretária de Estado da Inclusao. Sente que este cargo 

a realiza e lhe permite um olhar mais profundo e 
proficuo permitindo-lhe uma intervençao mais realista 

e adequada às pessoas com deficiencia?

Sem	 dúvida.	 O	 olhar	 atento	 para	 as	 causas	 das	 pessoas	 com	 deficiência,	 não	 é	
apenas destes seis anos enquanto Secretária de Estado, tendo sido uma constante 
na	minha	vida,	 em	 todas	 as	 atividades	profissionais	que	desenvolvi	 e	 como	ativista	
dos	direitos	das	pessoas	com	deficiência	que	sempre	fui.	No	entanto,	o exercício 
deste cargo permite-me ter uma maior proximidade, quer com as 
pessoas, quer com os seus problemas e estar mais facilmente do 
lado da solução. Nem sempre as soluções seguem ao ritmo que queremos, mas 

sem	dúvida	que	me	sinto	realizada,	por	cada	passo	que	a	inclusão	das	pessoas	com	deficiência	deu	ao	longo	das	duas	
últimas legislaturas. Aprendi muito, conheci, por imersão direta e por vontade própria, muitas realidades dentro do 
universo	da	deficiência	que,	por	razões	diversas,	não	me	eram	tão	próximas. Faço questão absoluta de estar 
continuamente no terreno, tomando contacto na primeira pessoa com todas as realidades 
sobre as quais incide o meu trabalho diário. Isso faz-me falta, como o ar para respirar. Esta é a minha 
forma de estar e só assim me posso sentir realizada. 

À CONVERSA COM

~

~
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A sua especial sensibilidade 
e visao, levaram-na a 

implementar mudanças 
estruturais na forma como 
a sociedade ve e inclui estas 

pessoas. Sao mudanças 
urgentes, há muito 

esperadas, mas sabemos 
que nao é uma tarefa 

fácil. Como pressente a 
implementaçao destas 

medidas emanadas e o seu 
acompanhamento?

A	 inclusão	das	pessoas	 com	deficiência	 é	
um tema urgente há décadas. Como disse, 
nos últimos seis anos demos passos muito 
importantes e implementámos mudanças 
que tocaram de forma preponderante a 
vida das pessoas.
Pela	 primeira	 vez,	 disponibilizámos	 às	
pessoas	com	deficiência	assistência	pessoal	
para a concretização do seu projeto de vida 
independente, criámos uma prestação social 
especificamente	desenhada	e	pensada	em	
função das necessidades destas pessoas, 
incrementámos o número de pessoas, com 
deficiência	no	mercado	de	trabalho,	criámos	
melhores condições de inclusão nas escolas 
contrariando modelos de intra-segregação 
nas chamadas unidades, dinamizámos o 
surgimento de mais respostas sociais para 
pessoas	 com	 deficiência...	 Continuamos	 a	
ter muito trabalho pela frente e exemplo 
disso mesmo é a Estratégia Nacional para 

a	Inclusão	das	Pessoas	com	Deficiência	(ENIPD),	que	aprovámos	recentemente.	A	ENIPD	representa	a	nossa	visão	
e	estratégia	para	a	 inclusão	das	pessoas	com	deficiência,	 concretamente	as	 reformas	e	mudanças	que	queremos	
alcançar. E mais do que isso, envolve a sociedade através do contributo de muitas áreas governativas e instituições 
públicas e privadas. Só com o verdadeiro envolvimento de todos, podemos obter sucesso nesta jornada.

Cada ser é naturalmente um ser diferente. Estereotipar vidas é tirar-
lhes liberdade e capacidade criativa. Há instituiçoes que experimentam a 

inovaçao, adaptando-as aos seus grupos especificos, mas as leis emanadas 
tendem muitas vezes a ser limitativas, a travar essa vontade e capacidade 
inovadoras e tao enriquecedoras socialmente. Como ve estes impulsos e 

como pretende estimulá-los e orientá-los?

Temos	trabalhado,	de	forma	permanente,	com	as	instituições	que	desenvolvem	respostas	sociais	na	área	da	deficiência.	
Esta colaboração estreita, é para nós fundamental, pois estimula parcerias imprescindíveis 
para conseguirmos chegar onde só estas entidades conseguem chegar: junto das 
comunidades locais, e das populações, no contacto da sua realidade. Temos procurado inovar 
constantemente, através dos diferentes diplomas legislativos que temos aprovado. Exemplo disso são precisamente, a 
criação	do	Modelo	de	Apoio	à	Vida	Independente,	a	revisão	da	regulamentação	das	respostas	sociais,	como	o	Centro	

~
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de	Atividades	e	Capacitação	para	a	Inclusão	ou	as	Residências	de	Autonomização	e	Inclusão,	medidas	que	temos	feito	
acompanhar	da	disponibilização	de	meios	financeiros	indispensáveis	à	respetiva	implementação.	Mas, a inclusão 
não se faz apenas pela lei ou pela verba que se injeta na economia social. A inclusão ainda 
continua a ser uma questão de fundo, enraizada na mentalidade e consciência de cada 
cidadão. Se já lográmos evoluir muito no discurso e nas atitudes, sabemos que em algumas destas mentalidades, 
preconceitos antigos e visões redutoras da diferença, continuam extremamente presentes. Na verdade, algumas 
instituições ainda não atingiram níveis considerados aceitáveis para o atual conceito de inclusão, pelo que precisamos 
de continuar a trabalhar junto das organizações, das comunidades e das famílias, num caminho de desenvolvimento e 
inovação,	com	vista	à	promoção	da	autoconsciencialização	e	da	auto	determinação	dos	cidadãos	com	deficiência	sem	
limitação	das	liberdades	individuais	As	instituições	que	trabalham	na	área	da	inclusão	das	pessoas	com	deficiência	são	
parceiros fundamentais. A sua atitude proativa e inovadora, incorporando as melhores práticas de inclusão é encarada 
e estimulada por nós como uma inspiração. Estamos diariamente disponíveis para aprender com as 
melhores experiências e procurar difundi-las interpares. 

Conheceu a ASTA presencialmente. Olhou-a, vivenciou-a e sentiu-a de uma 
forma especial, nao muito habitual em detentores de cargos politicos. 

Conheceu as nossas idiossincrasias e visao de futuro. Acredita e incentiva a 
nossa forma de inclusao social?

No modelo de inclusão que defendo, tendo em especial atenção as pessoas com deficiência 
que apresentam maior vulnerabilidade (pois a deficiência não é unívoca), a promoção da 
vida em comunidade, dinamizando os diferentes atores como parceiros fulcrais, garantindo 
as respostas sociais e de cidadania numa lógica de proximidade e o incentivo à autonomia e 
independência de cada um, constitui-se como um fator chave para o sucesso. Apenas assim 
podemos pôr termo a modelos de apoio segregadores, protecionistas e assistencialistas. 
Todo	e	qualquer	cidadão	tem	sonhos,	aspirações,	espectativas.	Mas	no	caso	das	pessoas	com	deficiência,	só	muito	
recentemente começámos a preocupar-nos com isso e a 
dar-lhes espaço para que falem, para que se exprimam e para 
que	se	consciencializem	para	o	facto	de	que	têm	direitos	e	
têm	o	direito	de	 se	 fazer	ouvir.	 É	 neste	 sentido	que	 vai	 a	
minha aspiração de poder implementar um Plano Nacional 
de Não Institucionalização, não como questionamento da 
necessidade	 de	 diferentes	 tipos	 de	 respostas	 para	 perfis	
diversos, mas como forma de evitar a institucionalização 
como única solução vigente, e como modo de inverter 
projetos	de	vida	traçados	e	que	têm	como	único	caminho	
e traço orientador a desesperança. É possível fazer mais e 
melhor, e pessoalmente, não aceito que quem lida de forma 
mais	direta	com	as	pessoas	com	deficiência,	não	tenha	como	
prioridade a sua felicidade, a sua inserção na comunidade, 
ficando-se	muitas	 vezes	 pela	 premissa	 redutora	 de	 que	 o	
melhor que há a fazer é garantir-lhes bem-estar. Todos 
precisamos de uma vida com ambições. É por esta razão 
que a presença na Cabreira me marcou tanto, pois aí tive a 
oportunidade de constatar que não ando a sonhar em vão. 
É certo que existem diferentes realidades, que promover 
a	 inclusão	 nas	 comunidades	 pode	 significar	 modelos	 de	
abordagem diversos, em função das características concretas 
de cada uma destas comunidades, mas a ASTA conseguiu 
fazê-lo	bem,	 na	 lógica	 do	que	é	 a	 vida	 numa	 comunidade	
rural, numa aldeia do interior norte, a realidade da maioria 
dos cidadãos que acolhe, fazendo de cada pessoa dessa 
comunidade uma peça do edifício que construiu.

À CONVERSA COM

~
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À CONVERSA COM

Que medidas e diretivas pretende ainda implementar 
e/ou estimular e como ve o futuro proximo

dentro de um contexto social geral? 

Há um conjunto vasto de medidas que ainda gostaria de ver implementadas ou desenvolvidas. De 
modo geral, os grandes compromissos, metas para uma legislatura, estão expressos na ENIPD 2025, 
documento elaborado em estreita colaboração com os seus principais destinatários: as pessoas com 
deficiência.
De entre estes compromissos, destaco: a criação de um plano nacional de não 
institucionalização, que permita responder aos atuais desafios colocados pela 
inclusão das pessoas com deficiência, apostando em soluções e investimentos 
direcionados para respostas sociais inovadoras, de proximidade, em articulação 
com os municípios e o setor social, tais como as residências de autonomização, 
os Centros de Acompanhamento e Reabilitação de Pessoas com Deficiência ou as 
equipas de mediação para a inclusão;	a	concretização	do	modelo	definitivo	de	Apoio	à	Vida	
Independente,	enquanto	resposta	social,	tendo	por	base	a	avaliação	dos	projetos-piloto	de	assistência	
pessoal em funcionamento, para entrar em vigor a partir de 2023; a implementação de abordagens 
inovadoras	ao	nível	da	atribuição	de	Produtos	de	Apoio,	essenciais	à	 superação	de	obstáculos	por	
parte	de	pessoas	com	deficiência,	mediante	apoio	à	investigação	e	à	produção	nacional	de	produtos	e	
tecnologias nas áreas das TIC, bem como dinamizar a criação de Bancos de Reutilização de Produtos 
de Apoio, em parceria com as instituições do sector social e com os municípios; a aprovação da 
majoração,	enquanto	fase	final	de	implementação	da	Prestação	social	para	a	Inclusão,	correspondendo	
à	 comparticipação	 de	 despesas,	 de	 caráter	 pontual	 e	 periódico,	 resultantes	 do	 agravamento	 das	
condições	físicas,	sensoriais	ou	intelectuais	das	pessoas	com	deficiência,	relativas	à	educação,	formação,	
habitação	ou	reabilitação;	o	lançamento	de	um	programa	de	Apoio	à	Contratação	e	Empregabilidade	
das	 Pessoas	 com	Deficiência	 ou	 Incapacidade,	 como	medida	 estratégica	 que	 permita	 recuperar	 o	
impacto	que	o	período	pandémico	 teve	 no	 aumento	do	número	de	pessoas	 com	deficiência	 em	
situação de desemprego; a promoção das acessibilidades físicas, digitais, de informação e comunicação 
para	todos,	criando	instrumentos	e	recursos	técnicos	para	a	orientação	e	fiscalização	do	cumprimento	
das normas técnicas de acessibilidade, na construção, reabilitação, manutenção e conservação do 
espaço público, equipamentos, infraestruturas de transportes e habitações.
É este o caminho que queremos seguir, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com	deficiência.	

^ ´
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À CONVERSA COM

Quer deixar uma mensagem de esperança 
para todos os que nos lerem?  

A minha mensagem é sempre de esperança, positividade e otimismo. Só com 
força,	determinação	e	confiança	podemos	 lograr	alcançar	os	objetivos	a	que	
nos propomos, especialmente nesta área de intervenção. A todas as pessoas 
com	 deficiência,	 suas	 famílias,	 mas	 também	 a	 todos	 aqueles	 que,	 como	 a	
ASTA, trabalham diariamente em prol da inclusão, apenas posso pedir que 
continuemos em frente, pois certamente conseguiremos alcançar novos e mais 
firmes	patamares	em	matéria	de	inclusão	para	todos	nós.	Temos na ENIPD 
a nossa esperança, a nossa estratégia para o caminho que 
queremos trilhar nos próximos anos. E queremos trilhá-lo 
convosco, lado a lado, partilhando experiências, enriquecendo 
projetos e sobretudo, mudando vidas para melhor.
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Visita de 
Renate Chwatal

Caros amigos da ASTA,
Depois de cruzar a fronteira espanhola com Portugal, a 
paisagem mudou rapidamente. Ali encontrei colinas suaves 
com grandes rochedos redondos que, então percebi, são 
típicas daquela região. No interior de Portugal conheci 
a	 ASTA,	 uma	 instituição	 de	 cariz	 antroposófico,	 fundada	
por	Maria	 José	Dinis	e	pelo	 seu	filho	Marco,	 com	Paralisia	
Cerebral. Como assistente de gestão da ECCE (Cooperação 
Europeia	 de	 Educação	 Curativa	 Antroposófica	 e	 Terapia	
Social) foi, para mim, um grande prazer e uma honra ser 
convidada para o aniversário especial de comemoração dos 
seus 21 anos, celebrados no dia 2 de outubro de 2021.

Foi um dia marcante e especial para todos, particularmente para mim. Fui surpreendida com uma receção calorosa 
como não esperava, naquela pequena aldeia do centro de Portugal chamada Cabreira.
Ali vivem diariamente 44 companheiros, com diversas patologias intelectuais, que residem em casas organizadas por 
núcleos	familiares	e	frequentam	diversas	oficinas	de	trabalho	durante	o	dia.
Vivenciei pessoalmente como todos os espaços foram construídos e decorados com muito entusiasmo e, acima de 
tudo, com muito amor.
Fiquei	impressionada	com	a	programação	deste	dia	festivo,	que	contou	com	a	presença	de	diversas	figuras	públicas	
como	a	Secretária	de	Estado	da	Inclusão	de	Pessoas	com	Deficiência	–	Ana	Sofia	Antunes,	do	Diretor	do	Centro	
Distrital da Segurança Social da Guarda – Carlos Martins, do Presidente da Câmara Municipal de Almeida – António 
Machado e do Presidente da União de Freguesias da Amoreira, Parada e Cabreira – Luís Fonseca. O programa 
teve início em Almeida – no Picadeiro de De’l Rey, com a inauguração de painéis de azulejos individualizados e 
representativos de cada cavalo. Todo o trabalho de cerâmica foi especial e original, sendo realizado por alguns 
companheiros com orientação do monitor. 
Esta inauguração foi seguida pela Missa de Ação de Graças que teve a presença de toda a comunidade da aldeia a 
celebrar também a festa da colheita. 

TESTEMUNHOS
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Fiquei realmente impressionada com tanto carinho, 
hospitalidade e empenho da Presidente Maria José e de 
toda a sua equipa. Neste dia tomei conhecimento de um 
projeto turístico de futuro muito interessante, penso eu, e 
que foi total novidade para mim. É um projeto em que os 
companheiros da ASTA recebem “turistas” nas suas casas 
da Cabreira durante alguns dias, mostrando-lhes as suas 
atividades diárias, os seus ritmos, os recantos da aldeia 
rural, bem como toda a História da região.
Também nesse dia tive a oportunidade de informar os 
convidados sobre a missão, as atividades e a visão da ECCE. 
Convidei os companheiros da ASTA a participarem no próximo congresso organizado pela ECCE com o tema 
“Fronteiras Móveis”, o qual se realizará nos dias 15 a 18 de Junho de 2022, em Zurique, Suíça.
Desejo intensamente encontrar-me lá com alguns destes companheiros.
Para	terminar	este	magnifico	dia,	saboreámos	o	bolo	de	aniversário	e	desfrutámos	de	uma	bela	atuação	do	grupo	
musical da ASTA – “Pé Coxinho.”
Desejo	um	futuro	risonho	à	ASTA	e	à	Maria	José,	com	enormes	alegrias	e	muito	sucesso.

TESTEMUNHOS

Renate Chwatal
Assistente de gestão da ECCE

O que é a ECCE***
	 ECCE	 significa	“Cooperação	 Europeia	 de	 Educação	 Curativa	Antroposófica	 e	Terapia	 Social”.	 Foi	 fundada	 em	 1992,	
na Holanda, pelo Conselho de Educação Curativa e Terapia Social, com o objetivo de representar pessoas com necessidades 
especiais	e	proteger	os	seus	interesses	a	nível	europeu,	a	partir	de	uma	perspetiva	antroposófica.	A	ECCE	é	uma	Organização	Não	
Governamental	(ONG)	que	representa	cerca	de	450	associações	de	pais	e	organizações	profissionais	de	18	países	europeus.
As	organizações	que	fazem	parte	da	ECCE	têm	em	comum	uma	ampla	gama	de	instalações,	incluindo	educação,	trabalho	e	serviços	
baseados na comunidade, apoio a famílias, ajuda em casa, serviços ambulatórios e cursos de treino vocacional. As suas organizações 
utilizam	diversas	terapêuticas	de	cuidados	e	tratamentos	médicos,	massagens,	terapia	de	movimento,	entre	outras.
	 A	ECCE	representa	e	propaga	a	Convenção	das	Nações	Unidas	sobre	os	Direitos	das	Pessoas	com	Deficiência	(UNCRPD)	
defendendo princípios e direitos destas pessoas, na sociedade:
• O direito de participar na sociedade com o seu potencial individual;
• O direito de viver um estilo de vida escolhido individualmente em ambiente apropriado que lhes conceda o apoio, desenvolvimento 
e a comunicação pessoal;
• O direito a terem condições de vida, educação e terapia adequadas ao seu potencial individual.
 A sociedade está a mudar para que todas as pessoas tenham direitos iguais e possam encontrar o seu lugar na educação, 
trabalho, saúde, segurança, etc.
 A ECCE trabalha para uma sociedade em que as pessoas e o encontro humano sejam o centro, através de iniciativas 
espirituais	e	sociais	orientadores.	Esta	problemática	não	é	apenas	uma	tarefa	profissional	de	cada	um	de	nós,	deve	ser	uma	tarefa	
humana geral, uma mudança de cultura! 

*Este testemunho foi traduzido do seu original em inglês 
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Visita de 
Alunos da 
Escola Antonio 
Arroio

´
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Entre o dia 19 e 20 de novembro, nós, alunos 
da Escola Artística António Arroio, tivemos 
o privilégio de visitar a ASTA, na aldeia da 
Cabreira, concelho de Almeida, no âmbito de 
uma Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 
Nesta formação os alunos trabalham com 
entidades	em	projetos	externos,	para	porem	à	
prova os conhecimentos adquiridos. O projeto 
em que a turma do 12.º M (alunos do curso de 
Design de Comunicação, especialização Design 
Multimédia) se está a envolver é o mais recente 
projeto da ASTA: “Contigo Há Descoberta”. 
Para os alunos, a viagem teve o propósito de 
conhecer a associação e compreender os 
conceitos	e	ideais	por	detrás	dos	ateliês	que	os	
companheiros usufruem.
Trata-se de uma Instituição para apoio a pessoas 
com	 deficiência	 intelectual,	 a	 quem	 chamam	
companheiros.
Almeida é uma vila, sede de um município 
pequenino	e	acolhedor	onde	ficámos,	instalados	
na Casa da Juventude. A união que nos traz não 
tem explicação. Quase que parece entrarmos 
“noutro mundo”. Um mundo com empatia, 

libertação, compaixão… 
A cada pedra que se atravessa acumula-se mais um pouco de calma. Calma essa que compensa qualquer rede de 
wifi,	telefonemas,	trocas	de	mensagens	constante…	
Quem vem da cidade, quase leva com um detox da urbanização e poluição das vertentes mais diversas, devido a 
toda esta conexão com a natureza.
Almeida, o local onde o tempo para. O calor nos corações de cada um, faz esquecer o frio seco da aldeia da 
Cabreira. Troca-se o alguém sabe o wifi daqui ? para um, somos quantos para o café ? ou, tens carregador ? para 
um, de certeza que não queres que te empreste um casaco ? 
Os sabores do local trazem-nos sensações que, no meio da cidade, não temos sequer noção que nos podem ser 
dadas. 
Toda	esta	lufada	de	ar	fresco	dá	asas	à	imaginação	e	criatividade,	mesmo	a	quem	diz	“não	a	ter”.	
A	felicidade	que	se	vê	na	cara	das	pessoas	que	passam	o	seu	dia	a	ajudar	o	próximo,	contentando-se	com	as	
coisas pequeninas que a vida nos traz. Agradecer cada detalhe banal que a mesma nos dá, assim seguem eles, dia 
após dia nas suas casinhas de pedra acolhedoras. Entre montes, musgos, cabras e cavalos encontra-se o brilho 
nos olhos das pessoas que nos mostram com amor, tranquilidade e orgulho todos estes pequenos recantos. 
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E	recanto	aqui,	recanto	ali,	uma	pequena	aldeia	torna-se	num	mundo,	com	diversas	experiências	e	rituais	que	a	
cidade não nos mostra. 
Conseguimos	ligar-nos	mais	uns	com	os	outros	e	com	a	nossa	própria	essência;	foi	um	momento	de	introspecção	
e	de	reflexão	para	com	a	realidade	da	ASTA.	Foi	importante	termos	conhecimento	das	limitações	e	mesmo	das	
habilitações dos “companheiros” para que possamos, caso a oportunidade surja, conseguir falar mais abertamente 
sobre este tipo de assuntos, e assim incluir mais estas pessoas na sociedade atual. 
No	nosso	primeiro	contacto	com	a	ASTA	foi	imediata	a	sensação	de	serenidade	e	paz.	A	envolvência	da	associação	
com	a	Natureza	e	os	seus	princípios	antroposóficos	levaram-nos	a	crer	que	esta	é	o	refúgio	para	reflexões,	com	
motivos para inspirações.
A	experiência	que	mais	nos	envolveu	com	este	local	foi	um	dos	percursos	que	fazem	parte	do	novo	projeto	da	
ASTA Contigo Há Descoberta: o Percurso da Pastora, A Menina Cabreira. Este ajudou-nos a conhecer 
a história da aldeia e factos interessantes sobre a Natureza que até agora desconhecíamos. Um conceito que 
achamos importante no projeto é a harmonia entre o Homem e a Natureza, por exemplo na promoção de 
espetáculos ao ar livre. Só o facto de terem pensado nessa hipótese demonstra a importância do ambiente 
relacionado com a cultura. 
A	nossa	primeira	interação	foi	à	hora	de	almoço,	na	cozinha	de	S.	Francisco	onde,	de	acordo	com	os	princípios	e	
ideologias da ASTA, fomos motivados a agradecer o que a vida nos dá, incluindo o respeito pelo outro. Como tal, 
esperámos	que	todos	os	presentes	estivessem	à	mesa,	para	deste	modo	começarmos	a	nossa	refeição.	Antes	de	
iniciarmos o almoço, e após estarem todos, foi declamado um poema de agradecimento por um companheiro. 
Em seguida, fomos recebidos com uma deliciosa sopa de legumes, feita a partir de produtos locais da horta da 
ASTA, enfatizando assim a importância da sustentabilidade, e com um rancho vegetariano, o que, para muitos, foi 
a	primeira	experiência.	
Ao	 chegarmos	 às	 instalações	 da	ASTA,	 na	 Fonte	 Salgueira,	 fomos	 acolhidos	 pelas	 coordenadoras	 que	 nos	
apresentaram	 os	 quatro	 ateliês	 lá	 presentes:	 tecelagem,	 carpintaria,	 olaria	 e	 lã.	 Estes	 são	 os	 locais	 onde	 os	
companheiros passam a maior parte do tempo, dado que são uma das maneiras pela qual eles são introduzidos 
na vida de trabalho. 
Durante	o	primeiro	dia	fomos	recebidos	e	logo	partimos	para	as	oficinas;	a	primeira	delas	foi	a	de	tecelagem,	
aprendemos	como	os	companheiros	utilizam	os	materiais	e	ficámos	encantados	com	os	trabalhos	que	nos	foram	
apresentados.	Conhecemos	os	companheiros	que	estavam	presentes	nesta	oficina	e	eles	explicaram-nos	as	suas	
técnicas	e	procedimentos	nos	teares,	foi	bastante	educativo	e	interessante!	Por	fim,	vimos	alguns	trabalhos	dos	
companheiros	sendo	que	um	deles	já	se	encontrava	finalizado!	
Na	oficina	de	carpintaria	vimos	alguns	trabalhos	dos	companheiros	como	por	exemplo	caixas	e	casinhas	de	madeira.
Ficámos impressionados 
com a precisão e 
perfeição dos seus 
trabalhos! Como disse o 
monitor manualmente 
é possível fazer tudo 
ou então respondendo 
a uma das nossas 
perguntas sobre o tempo 
que as peças demoravam 
a ser realizadas, o 
tempo demorado não 
é importante, o que 
importa é o empenho 
que os companheiros 
mostram!
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Encontramos	pessoas	alegres	e	empenhadas	nesta	oficina	e	gostamos	muito	de	ouvir	as	explicações	do	que	
faziam	e	como	funcionava	a	entreajuda	entre	as	oficinas!	Gostámos	também	de	saber	que	os	companheiros	
vendem os seus trabalhos para clientes; vimos que estavam a fazer uma encomenda para uma empresa de 
um	logótipo	bastante	trabalhado	(de	madeira)	e	ficamos	mais	uma	vez	impressionados!	
Ao	entrar	no	ateliê	de	olaria	deparámo-nos	com	alguns	colares,	pequenas	esculturas	e	pratos	de	barro	que	
foram	criados	à	mão	pelos	companheiros.	Dessas	que	estavam	dispostas	na	área	de	trabalho,	umas	foram	
inspiradas	na	própria	planta	de	Almeida,	eram	produtos	únicos	e	específicos	para	encomendas	a	diversos	
clientes.	Visitámos	a	oficina	da	lã,	onde	nos	foi	dito	que	a	mesma	vinha	das	ovelhas	que	se	encontram	nas	
redondezas;	a	colorida	é	comprada	no	exterior.		A	oficina	estava	cheia	de	trabalhos	feitos	pelos	companheiros,	
tais	como,	presépios,	figuras	com	tema	natalício,	figuras	de	outras	épocas,	entre	outros.	Também	nos	foi	dito	
que	todos	os	companheiros	ao	chegar	à	ASTA	fazem	uma	bola	anti-stress	de	lã	como	primeiro	trabalho	
nessa	oficina.	
Uma	vez	vistos	os	ateliês	e	os	vários	projetos	a	decorrer,	conseguimos	ter	uma	perceção	da	visão	e	dos	
valores	 da	ASTA,	 assim	 como	 a	 dos	 seus	 companheiros.	Os	 ateliês	 são	 espaços	 acolhedores,	 calmos	 e	
criativos, gerando assim nos companheiros uma mentalidade positiva. 
No segundo dia de visita, tivemos o privilégio de participar num dos principais momentos do dia: o ritual 
da manhã. A predominância de ritmos provocaram, em nós, o despegar das tecnologias e o aproveitamento 
do	momento.	 Seguidamente,	 ao	 visitarmos	o	percurso	da	Cabreira	 ligamo-nos	 à	Natureza,	 criando	um	
espaço	de	reflexão	e	aproximação	connosco	mesmos.	Ao	alcançarmos	uma	larga	vista	sobre	o	vale	tivemos	
a oportunidade de observar a aldeia a partir de uma nova perspetiva. Fizemos uma caminhada pelas terras, 
mostraram-nos os diferentes tipos de plantas e ervas que por lá existem. Subimos montanhas até ao topo e 
pelo caminho vimos um milhafre-real e quartzo preto; mas o mais importante, vimos o encanto da natureza. 
Ao descer foi um pouco mais complicado porque o chão estava escorregadio, algumas pessoas caíram, mas 
no	final	chegamos	à	aldeia,	onde	nos	foi	explicada	cada	uma	das	casas;	no	final	fomos	para	os	currais	onde	
estavam diferentes espécies de animais, como ovelhas, cabras, galinhas, etc. 
Ainda	que	tenha	sido	curta	a	nossa	visita	pelos	ateliês	da	ASTA	foi	uma	experiência	de	percepção	acerca	
de como funciona a vida dos companheiros e como são adaptados de forma a facilitar a realização dos seus 
projetos. A nosso ver, o mais importante é a relação entre as pessoas e o grande sentimento de igualdade 
e união presente em cada sala da associação. Esta visita foi algo incrível e muitos de nós voltaríamos 
a visitar a ASTA, sem pensar duas vezes. Fez-nos refletir sobre o impacto do ser humano na 
natureza e sobre o impacto dos companheiros não só na ASTA, mas na sociedade e à volta do 
mundo. A nossa experiência na ASTA foi algo que nos fez crescer como pessoas e expandiu os 
nossos horizontes. Ver a dedicação dos companheiros perante os seus trabalhos, foi algo incrível 
que nos encheu o coração, e com isso decidimos criar uma página que representasse a nossa 
aventura em forma de diário. 
 
Para concluir, tudo o que nos rodeava emanava criatividade e originalidade, havendo sempre um propósito 
ou um conceito por detrás do mais pequeno detalhe. Nada na ASTA é ao acaso. Achamos também que 
a ASTA devia ser mais reconhecida a nível nacional, pois o seu propósito e acima de tudo paixão, são 
emoções que nos inspiraram e também que mudaram, de forma positiva, a nossa forma de pensar. Foi uma 
viagem emocionante. Sentimo-nos renovados espiritualmente, foi extremamente relaxante o contacto com 
a	natureza.	Foi	uma	experiência	refrescante	que	nos	levou	a	caminhadas	interessantes.Também	havia	uns	
cavalos, coelhos, cabras e ovelhas bem fofos. Ficámos encantados!

TESTEMUNHOS
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Fica	 aqui	 o	 poema	 que	 fizemos,	 como	 sentimento	 do	 que	
vivenciámos:

O relevo da vida
Cheia de verdes e brancos
Com a partida 
Coberta de sentimentos e avanços 
O caminho é teu amigo, 
Bem como o teu companheiro 
Que está sempre contigo 
Até ao mundo inteiro 

A chuva passa 
E as estações também 
Como esta farsa 
A que damos o nome de vida, também

Gustavo Santos, Mariana Silva, Catarina Pereira, Eva Postica, Frederica Sonso, 
Sofia	Rodrigues,	Beatriz	Fernandes,	Madalena	Félix,	António	Leitão,	Mónica	

Marinho, Maria Carlota Matos, Joana Ribeiro, Marta Belo, David Caldeira, 
Larissa Pinheiro, Maria Elisa Cymbron, Raquel Ferreira, Ana Catarina Gomes, 

Iris Correia

TESTEMUNHOS
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Viver em 
Comunidade na 
Cabreira do Coa

Partilho	 convosco	 a	 minha,	 mais	 recente,	 experiência	 enriquecedora,	 ser	
colaborador da ASTA. Aqui vivem pessoas especiais a quem chamamos 
“companheiros”,	 distribuídos	 por	 três	 casas	 (núcleos	 autónomos),	 a	 Casa	
Oliveira, a Casa S. Miguel e a Casa da “Zé”. Durante o dia trabalha-se em vários ateliers da ASTA. Fora desse 
tempo	vivem	e	convivem	naturalmente	com	a	comunidade,	com	os	habitantes	da	aldeia,	vão	ao	café,	à	missa,	
passeiam na rua, contatam com colaboradores, voluntários e por vezes recebem a visita dos muitos amigos 
da ASTA que aparecem de surpresa apenas para “estar connosco”. 
Vivemos numa pequena aldeia da Beira Alta, num ambiente totalmente oposto ao das grandes cidades. Mal 
entramos na Cabreira somos imediatamente envolvidos, quase “esmagados”, por enormes barrocos que 
deslizam	há	séculos	por	colinas	inclinadas.	O	céu,	quase	sempre	muito	azul,	seco,	filtrado	pelas	serras,	tem	
um horizonte que se estende para além da vista. Por aqui corre a Ribeira das Cabras que se prolonga por 
montes, vales e ladeiras de granito a perder de vista. Nesta ribeira encontramos frequentemente tartarugas, 
rãs,	lagostins	e	cobras,	que	habitualmente	se	escondem	à	mínima	aproximação.	
O dia na aldeia começa cedo. Cada companheiro tem responsabilidades maiores ou menores consoante o 
seu	grau	de	autonomia.	Se	uns	fecham	os	animais	à	noite,	outros	cumprem	tarefas	de	limpeza	e	organização	
das casas. O mais importante é cumprirem com as suas responsabilidades.
Como	comunidade	terapêutica	que	somos,	partilhamos	alguns	ritmos	de	organização	da	vida	e	do	tempo,	
temos	 poemas/reflexões	 para	 a	 abertura	 do	 dia,	 tal	 como	 para	 o	 encerramento	 do	mesmo,	 e	 para	 as	
refeições.	Estas	reflexões	são	uma	forma	de	mostrarmos	gratidão	à	vida	pela	oportunidade	que	temos	de	
vivermos e sermos felizes. 

^
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Também nesta família temos os nossos problemas, por vezes bem difíceis, mas é sempre reconfortante chegar 
ao	final	do	dia	e	sentarmo-nos,	juntos	e	unidos	em	círculo,	cantando	em	redor	de	uma	vela.	Com	o	tempo	
aprendemos a “sentir” os companheiros nos pequenos detalhes, o timbre da voz, a sua postura, o olhar, o 
respirar, a forma como colocam as mãos. Cria-se uma sintonia familiar única, muito forte, entre os elementos 
de cada casa. Gostamos de partilhar com o grupo o que temos em comum, seja muito seja pouco, e as coisas 
mais	simples	dão-nos	os	maiores	prazeres…	Estarmos	juntos,	passear,	fazermos	um	bolo,	cozinhar,	desenhar,	
ler, apanhar frutos silvestres, rir e cantar.
Diz	o	ditado	que	a	vida	não	são	só	rosas!,	mesmo	essas	 têm	picos	e	murcham.	Às	vezes,	quando	menos	
esperamos,	surgem-nos	dificuldades.	Este	desafio	é	constante,	 isto	de	“viver	 juntos”	tem	muito	que	se	 lhe	
diga, exige de nós muita tolerância, para connosco mesmos e para com os outros, muita escuta e reajustes 
constantes. 
A “célula”, “casa”, “família” ou como lhe queiram chamar, é a semente que permite o crescimento do “sentido 
comunitário”, emergindo naturalmente a necessidade e a capacidade de dar, receber, falar, compreender, 
escutar, comunicar... Em suma, entendermo-nos, ser (mos) e respeitar o outro do qual fazemos parte.  
A vida comunitária ensina-nos a encontrar espaço na sociedade sem desrespeitar ninguém, por mais diferenças 
que haja entre os elementos.
Este sentido comunitário da ASTA estimula-nos a encontrar o melhor de nós no outro e vice-versa, obriga-
nos	a	ser	criativos,	a	ver	mares	e	ondas	de	granito	e,	por	que	não,	barrocos	bailando…	

João Monteiro
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TESTEMUNHOS

Viver com...

Partilha, afeto, olhar atento, ouvir e ler nas entrelinhas, tudo o que é/não é expresso pelos nossos companheiros. 
Assim	 é	 um	 ambiente	 familiar,	 acrescentando-lhe	 cumplicidade,	 carinho,	 amizade,	 (…).	 Educar/reeducar	
quantas vezes forem necessárias a mim e a elas – é um trabalho conjunto, crescemos todas, aprendemos 
todas, rimos e choramos.
Vinte	e	oito	anos,	mãe	de	casa	de	uma	residência	de	autonomização	–	experiência	a	não	recusar!	Foi,	é	e	será	
sempre	um	desafio,	cada	dia	um	diferente.
Não	aprecio	o	“ram-ram”,	gosto	de	desafios	e	superações	dia-a-dia.	Talvez	por	isso	o	meu	caminho	me	tenha	
trazido até aqui, e ainda bem!
Se é fácil? Nem sempre, assim é a vida, a vida de todos nós.
Se	é	gratificante?	É	pois	–	e	egoísmos	à	parte	–	só	por	saber	que	por	mais	pequeno	/subtil	que	seja	o	gesto	
ele fará a diferença.

Viver com...



31EU AMAI ATI • edição nº 8 - 2021

TESTEMUNHOS

A	família	é	um	pilar,	é	um	porto	de	abrigo,	é	um	local	de	serenidade,	é	onde	podemos	ser	nós	sem	“quês”	
–	pelo	menos	deveria	sê-lo.		A	ASTA	é.	É	a	nossa	casa,	é	uma	segunda	família	para	mim,	a	primeira	para	
muitos – acredito. Obrigada pelo carinho e acolhimento ASTA; orgulho-me de pertencer e poder dar o 
meu	contributo	para	que	a	casa	de	São	Miguel	(residência	de	autonomização)	seja	 família,	com	todo	o	
significado	que	essa	palavra	tem.

Vera Ferreira
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A nossa mais elevada tarefa deve ser a de 
formar seres humanos livres que sejam capazes 
de, por si mesmos, encontrar propósito e 
direção para as suas vidas.

Rudolf Steiner
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TESTEMUNHOS

A Nossa Importancia 
para o Mundo

ODETE MATIAS

Trabalho todos os dias com carinho e faço coisas importantes 
para os trabalhos do meu atelier, abro lã e faço caminhadas.
Tenho muitos amigos na ASTA que gostam de mim 
cá e eu também gosto de os ajudar quando precisam.

JOÃO COELHO

O meu trabalho é no tear da tecelagem mas também faço parte do 
Pé Coxinho. Acho que faço as coisas perfeitinhas porque as pessoas 
veem	 cá	 ver	 e	 compram.	 Quem	 compra	 os	 meus	 trabalhos	 fica	
contente e eu também.
Sou importante para a ASTA existir e para os colaboradores terem 
um trabalho. Tenho um bom grupo de companheiros, mas também 
tenho	dias	maus.	(…risos…)

^
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SARA SILVA

Sou importante porque ajudo as outras pessoas.
Eu	também	sei	fazer	coisas	na	casa	S.	Miguel.	Ao	fim-de-semana	às	
vezes faço o almoço ou o jantar e o pequeno-almoço para os meus 
colegas. Sei cantar no palco, gosto de desporto porque me sinto bem 
e também ajudo os colaboradores da cozinha. Sou importante para 
os meus colegas, para a minha família e para os colaboradores. Sou 
especial,	mas	tenho	algumas	dificuldades.

ANTÓNIO MATIAS

Nós,	 companheiros,	 fazemos	 bem	 ás	 pessoas.	 Temos	 o	 silêncio	
e a calma que as outras pessoas precisam. Sou importante 
na família porque mostro amor e carinho. Na ASTA trabalho 
na olaria, em casa ajudo o meu pai nas obras e a fazer massa 
enquanto as minhas irmãs fazem outras coisas com a minha mãe.

REGINA LADEIRO

Eu	sou	importante!!	Dou	beijinhos	à	minha	mãe	e	ao	meu	pai,		e…

TESTEMUNHOS
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MARCAS E MARCOS

Participaçao no 
Programa DEMOLA

A ASTA foi convidada a participar, em colaboração com o Instituto Politécnico da Guarda, num programa nacional 
que tem como objetivo a promoção do espírito organizacional para a inovação em cocriação.
O programa, gerido pelo Instituto Politécnico da Guarda, utiliza o modelo internacional DEMOLA, premiado 
globalmente,	que	tem	como	finalidade	ajudar	organizações	na	adaptação	à	mudança,	a	explorar	novas	tendências	
e / ou tecnologias essenciais para manter a competitividade. O projeto é facilitado pela empresa DEMOLA e por 
professores do Instituto Politécnico da Guarda. 
O	desafio	recaiu	sobre	o	nosso	projeto	de	turismo	Contigo, Há Descoberta;
 
O processo de cocriação foi realizado por uma equipa de estudantes do Politécnico da Guarda, sob a orientação 
da empresa DEMOLA e de professores/facilitadores desta instituição de ensino. O resultado deste trabalho 
cocriativo foi estimulante e crítico deixando-nos ideias e “desenhos” para implementar suscetíveis de aperfeiçoar 
e enriquecer o nosso projeto, em curso.
O	desenvolvimento	 deste	 estudo	 englobou	 uma	 vinda	 dos	 respetivos	 alunos	 e	 professores	 do	 IPG	 à	ASTA,	
vivenciando	de	forma	inclusiva	o	nosso	programa	turístico.	Redundou	em	mais	uma	experiência	entusiasta,	de	valer	
a pena, com todos os ingredientes para continuar, segundo os participantes.

~
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MARCAS E MARCOS

Depois de algumas tentativas de maternidade, falhadas, a nossa burra Georgina 
conseguiu	dar-nos	um	lindo	presente	de	Natal:	a	sua	filha	a	que	demos	o	nome	de	

Natalina.	Ela	promete…

As Chegadas

Também as cabras, Bia e Kica, nos deliciaram com quatro cabritinhos amorosos. 
Estas dádivas alindam a nossa comunidade ASTA e pintam de esperança os nossos 

dias mais cinzentos.
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MARCAS E MARCOS

Chegou com o Natal a notícia de que a candidatura ao PARES, com o nosso 
ansiado projeto A FONTE (com as respostas LRE e CACI), tinha sido selecionada 
para	aprovação,	mas	apenas	no	correspondente	à	parte	construtiva	do	LRE	–	Lar	
Residencial (cerca de 50% do valor candidatado), permitindo assim um alargamento 
às	várias	candidaturas	do	país.	Tendo	em	conta	a	especificidade	deste	equipamento,	
LRE,		acoplado	à	resposta	CACI	-	Centro	de	Capacitação	e	Inclusão	foi		possível,	
segundo diretrizes posteriores do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, uma 
nova candidatura, ao PRR, contemplando apenas a resposta CACI. Expectamos a sua 
aprovação.
Alegramo-nos com esta possiblidade, apesar da morosidade dos processos, e 
esperançamos o início de construção deste equipamento com a maior brevidade.

A FONTE
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Há partidas dolorosas e chegadas estimulantes 
porque, já sabemos, a vida equilibra-se entre a 
sombra e a luz.
Que entre a sombra e a luz possamos, neste 
tempo especial, encontrar o sentido da nossa 
existência	e	prosseguir,	espantados,	pelo	novo	
e pelas possibilidades de cada dia.

Maria José
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MARCAS E MARCOS

Partiu a nossa amiga Joaquina Fonseca.
Tinha 84 anos. Nasceu na Cabreira e partiu, 
quase menina, para Lisboa. Emigrou depois para 
França com a sua mãe, aprendeu a servir os 
outros, esmeradamente. Voltaram depois e, a 
Menina Joaquina, como sempre lhe chamávamos, 
era uma “abelhinha” diligente, devota, aprimorada 
em tudo que fazia, nesta aldeia. Alegrou-se 
com o nascimento da ASTA. Estimulava-nos e 
acompanhava-nos sempre  interessada e atuante. 
Mimava-nos nos dias especiais, com os seus 
rissóis,	o	leite	creme…	únicos.	
Foi das primeiras amigas e associadas da ASTA. Ela será para sempre um marco nas 
nossas vidas.

O Padre Martinho – O amigo anónimo.
Recebiamos na ASTA, anualmente, pelo 
tempo de S. Martinho, um generoso donativo 
com uma nota de apreço, sem assinatura, 
com palavras de estímulo e de gratidão pelo 
nosso trabalho. Conseguimos chegar ao autor 
destes donativos e, soubemos que era o padre 
Martinho, oriundo de uma aldeia próxima, a 
Parada, mas que exercia o sacerdócio em S. 
Romão. Soubemos ainda que este seu gesto 
se estendia a mais organizações sociais da 
região. Partilhava com muitos o que ia tendo.
Também partiu este Ser bom, humilde e 
solidário, com a bela idade de 97 anos. Ele 

fazia parte do mundo bom, do mundo promissor. Somos nós que estamos gratos 
pela sua vida.
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Querido Francisco Dias
Partiste assim, de súbito, 
num ímpeto inusitado; 
tão	impetuoso	e	desafiante		eras!
Já ultrapassaste a morte na tua corrida de vida.
Recusaste as palavras
Elas seriam pouco
para te dizeres na força que te habitava.
Os teus apelos eram  gritos, potentes, vindos 
da tua alma profunda
para nos avisar da tua dor, da tua revolta 
ou da tua ânsia de seres entendido.
E os teus risos eram grandes e abertos
quando	desafiavas	a	vida!
Eram presentes preciosos que nos davas
e nos incitavam a perceber esse mistério que 
encerravas! 
Eram risos que dançavam entre um olhar 
intenso,
E os teus lábios que se abriam em esgares 
cúmplices, amorosos ou trocistas,
escorrendo para os teus dedos,
Que se entrelaçavam e amassavam
Como se quisessem reter, transmutar, 
A euforia de um contentamento ou de um 
desafio;
Como se quisessem expressar cumplicidades 
secretas e indizíveis; 
Como se quisessem anunciar promessas, tão 
tuas, tão íntimas!
Decidiste partir, porque cumpriste o teu tempo, 
a tua vinda!
Deixas connosco ecos profundos da tua 
passagem,
da tua luta guerreira,
que todos queremos decifrar e celebrar na 
gratidão	pela	tua	existência	em	nós,	Francisco!

ASTA/MJ
14 de dezembro de 2021
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Programa de Atividades 
Socioculturais e Pedagogicas 2022
JANEIRO
6 – Comemoração dos Reis
Dramatização na ASTA e canto das janeiras nas 
Aldeias circundantes;
 
FEVEREIRO
25, 26 e 27 – Feira das Tradições – Pinhel;

MARÇO
1 –  Comemoração do Carnaval;
21 –  Comemoração do Dia da Árvore, da poesia 
e Equinócio da Primavera.
 
ABRIL
Data a Definir – “Um dia Com a ASTA”
Com as crianças do Agrupamento de Escolas de 
Almeida, em parceria com o Município;
3 – 7º Passeio BTT, por terras da Cabreira – uma 
iniciativa	 anual,	 dos	 aficionados	 desta	modalidade,	 a	
favor da ASTA;
13 – Participação no Campeonato Regional 
de Andebol – DI (desenvolvimento intelectual), 
organizado em parceria com a ACTIVA e a ANDDI, 
que decorrerá no Pavilhão Municipal de Almeida;
24 – Participação na Feira Medieval, em Castelo 
Mendo.

MAIO
19 e 20 – “Jornada dos Pais e Familiares”
Encontro	e	partilha	de	vivências	com	os	seus	familiares	
na ASTA.

JUNHO
1 a 30 – “Arte Metamorfose”
Exposição patente ao público, no Turismo de Almeida, 
com trabalhos criativos e artísticos feitos na ASTA;
5 – 21ª Marcha de Mãos Dadas Chegaremos;
27 a 1 Julho – Colónia de férias de Verão
Na Quinta da Fonte Quente – Tocha, com o apoio do 
INR (Instituto Nacional Para a Reabilitação).

JULHO
30 – Mercado das “SustentHabilidades”
Um	novo	desafio	no	pinhal	da	ASTA,	em	que	podemos	
adquirir,	trocar,	transformar,	reutilizar,	reciclar…	várias	
coisas, num ambiente criativo, com sabores e festa.

SETEMBRO
15 – AQUASTA - uma jornada com várias instituições 
do distrito, integrada no contexto das atividades anuais 
da ACTIVA;
29 – Celebração do Dia de São Miguel.

OUTUBRO
1 – Apresentação pública, em Pinhel, do CD - 

coletânea musical - Nós queremos mudar o mundo;
2 – Celebração do 22º Aniversário da ASTA;
2 a 7 – Festa das Colheitas.
 
NOVEMBRO
11 – Dia de São Martinho
Cortejo de lanternas ao anoitecer, com as comunidades 
vizinhas e amigos, culminando com a representação 
da lenda na praça da aldeia - Cabreira.
 
DEZEMBRO
5 – Roda da Luz (ritmo que marca o início do 
advento);
10 a 21 – “Auto dos Pastores”
Várias representações na ASTA e noutros locais da 
nossa Rede Social.

Nota - Outros eventos circunstanciais e não previsíveis a longo prazo poderão acontecer. Serão 
divulgados pelo facebook, site e e-mail.

´
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bem hajam!
Bem Hajam a vós, amigos anónimos, que continuais a escolher-
nos	como	beneficiários	de	0,5%	do	vosso	IRS.
O valor que nos foi atribuído referente ao ano 2020 foi de 
22 230,55€.
Estes gestos, quase impercetíveis para cada um de vós, permitem-
nos continuar a realizar sonhos e a colmatar necessidades na 
ASTA.

A todos, o nosso profundo e grato abraço.

Recordam-se!? Este equipamento “O Ninho” foi edificado 
graças à contribuição de 0,5% do vosso IRS, acumulada 

durante 4 anos.



ASTA
Associação Sócio Terapêutica de Almeida - IPSS

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

 Continue a lembrar-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 para si e que para nós faz milagres!

IBANs para donativos:
CGD - PT50 0035 0057 0000 9387 9301 3

MONTEPIO - PT50 0036 0053 9910 0171 3389 6 
BPI - PT50 0010 0000 4814 8740 0013 9

A REVISTA

TEM O APOIO DE


