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editorial

Organização e Coesão
Ana Maria Morais

Presidente da Direcção Nacional da ASSP

É sempre possível olhar uma vontade, nascida da
solidariedade, como um fio. Um fio em que
outros pegam e daí nasce uma rede, isto é, uma
nova organização. Uma rede tão extensa e tão
complexa quanto as necessidades obrigarem.
Uma rede é sempre uma organização, visando
atingir um fim e servindo de reforço à coesão.
Cada uma das pessoas que tomou o fio funcionará como um nó e dará ao fio novas direcções,
imprimindo-lhe novas vontades, novas zonas de
cobertura sem perder a noção do todo.
Podemos considerar que a nossa Associação
seguiu um modelo muito próximo.

Instituição está implicada na sua adaptação às
mutações do meio social a que se dirige. Como é
o caso dos Professores.
Sem organização não é possível executar um
Plano Estratégico (uma forma de gerir o processo evolutivo de forma sustentável) e sem ele não
é possível estabelecer um plano de respostas
aos problemas gerados pela evolução do meio
ambiente.
Podemos dizer que a organização é uma necessidade da Vida na Terra e, provavelmente, será
por isso indispensável às Instituições e a todos
os seres que dela fazem parte.

Mas, cada Organização tem como base diferentes valores e diferentes objectivos. Um deles é a
Solidariedade que hoje tem que assumir propósitos distintos dos que eram válidos há trinta anos.
Diz a experiência que gerir a complexidade é
complexo e, regra geral, obriga a um acréscimo
de organização. Organização que visa objectivos
externos e internos, dado que a evolução de uma
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Delegação dos Açores

A Araucária
da Escola

A escola branquinha do «Plano dos Centenários» foi
construída num terreno onde, provavelmente, já lá
estava a araucária.
Aquela árvore imponente e poderosa era a nossa
guardiã e daquele jardim florido, fazendo parte das
vidas de tantos que por lá passaram e continuam a
passar.
Entretanto, os anos foram decorrendo. Os meninos
cresciam, os filhos dos meninos foram aprender e
os filhos dos filhos dos meninos…
Mas, a ARAUCÁRIA permanecia altiva e linda, dominando da sua altura, tudo o que à sua volta se passava.
Era debaixo dela que, nos dias bons e soalheiros,
nos sentávamos para o desenrolar de mais histórias, que embelezavam lições planeadas.
As crianças sentavam-se no chão debaixo dela, e
eu, sentia-me satisfeita e deliciada com toda aquela
criançada à minha volta gozando a sombra de tão
majestosa árvore.
Ela parecia que nos olhava, observando-nos em
todos os detalhes e, qual matrona acolhedora,
protegendo-nos das intempéries. Então, tudo
começava com uma canção alegre e divertida à qual
se seguia a lição, que quase sempre terminava
sobre a NATUREZA, o amor e o respeito que lhe
devemos ter, assim como o dever que todo o ser
humano tem de a preservar.
4

Aquelas crianças, muito novinhas ainda, entendiam
muito bem o significado do verbo
PRESERVAR.
Todo o aluno daquela escola, sabia que a ARAUCÁRIA fazia parte das nossas vidas e aprenderam
desde cedo a respeitá-la como ser vivo que é.
Foram momentos muito bons!
As crianças desabrochavam e aprendiam o significado da palavra AMOR e AMIZADE…
Tudo passou com o tempo. Mas, ficaram tantas saudades, tantas recordações, que hoje aquecem docemente os momentos de silêncio e solidão.
A ARAUCÁRIA lá está ainda no mesmo sítio, observando silenciosamente os meninos que por ela
passam. Será que ela recorda os que se sentavam à
sua volta cantando e abraçando o seu tronco?
Talvez… quem sabe!
Margarida Enes

Associada 12662

Escrito de acordo com a antiga ortografia

Delegação do Algarve

Olhão…
visto pelas suas gente!
Quem ao Algarve vier
E não entrar em Olhão
Certamente não vai ter
Uma correta visão!

Cataplana de marisco e xarém
Peixe que o Algarve abastece
Tudo isto Olhão tem
O que muito nos envaidece

Seus castelos sem ameias
Que atraem os visitantes,
São as belas açoteias
E também os seus mirantes!

P’ra comer um bom litão
E fazê-lo com prazer
Só procurando em Olhão
A quem o souber fazer

Ao subir a um mirante,
A vista é maravilhosa
Ficará decerto amante
Da nossa Ria Formosa!

Como terra que se preza
Tem também o seu museu
Tudo o que a sua história reza
Prova que nada morreu!

Ao falar da nossa igreja
E do Senhor dos Aflitos
Apostamos que ele seja
Dos monumentos mais bonitos!

E p’ra poder conhecer
A Ria em pormenor
Pode uma viagem fazer
Em barco de alto valor

As casas em forma cúbica
É mesmo original
Deve ser tornada pública
Não há outra em Portugal!

O caíque fez a viagem
Ao Brasil desde Olhão
Levando ao Rei a mensagem
Da queda de Napoleão

Ex-libris cá da terra
O mercado municipal
Cuja arquitetura encerra
Influência árabe local

P’ra férias poder gozar
As ilhas são maravilhosas
Tudo deve aproveitar
Enquanto não são famosas
Areias finas e brancas
Que os veraneantes trilham
Pessoas boas e francas
Águas quentes que até brilham
Lucinda Felício
Associada nº 5277
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Delegação de Aveiro

Pensando no Futuro

● Portugal perderá população, dos atuais 10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do limiar de 10 milhões em 2031.
● O número de jovens diminuirá de 1,5 para 0,9 milhões.
● O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões.

● Face ao decréscimo da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplicará,

passando de 147 para 317 idosos, por cada 100 jovens, em 2080.

Instituto Nacional de Estatística, Projeções de População Residente 2015-2080 (29 de março de 2017)

Perante os dados apresentados pelo
INE, torna-se cada vez mais premente
pensar na pessoa idosa e na sua qualidade de vida.
No envelhecimento verificam-se alguns
ganhos, mas também e sobretudo,
muitas perdas. O maior ou menor
aparecimento de doenças, a forma
como cada um aceita essa fase da sua
vida, podem retardar ou acelerar esse
processo. Porém, a prestação de cuidados adequados às tipologias das necessidades individuais são determinantes
na manutenção de uma dignidade, até
ao fim da vida, a que todos têm direito. A
sociedade não pode excluir-se. Tem que
enfrentar essa realidade e participar na
sua resolução.
A ASSP é uma Instituição que definiu
como Missão “a solidariedade com todos
os Associados na preservação da sua
qualidade de vida, em especial dos que se
encontram na situação de carência ou de
risco” e como objectivo, entre outros,
“promover e desenvolver a protecção aos
idosos e (…) o apoio à família” pelo que se
deve obrigar à elaboração de um plano
6

de inclusão social para os Professores
que se inscrevem neste cenário.
A existência das 4 Residências ASSP,
com um total de cerca de 150 camas,
não garantem uma resposta a todos os
Associados que dela necessitam, devido,
não só à insuficiência numérica, mas
também porque as exigências actuais
elevam o valor das prestações mensais.
Há então que recorrer a outras formas
de apoio de mais ampla aplicação.
Está provado que o “envelhecer no seu
próprio espaço” é o que evidencia a
maior preferência das pessoas com
capacidade de escolha. Poderá não ser o
que apresenta melhores condições a
nível de prestação de cuidados imediatos, mas tem vantagens a nível de
manutenção da identidade e do espaço
de conforto emocional, permitindo a
proximidade dos familiares.
Há ainda outras hipóteses de respostas
como o acompanhamento individual em
ocasiões específicas, a partilha de
habitações e o estabelecimento de
parcerias com outras boas instituições,

vocacionadas para a prestação deste
tipo de serviços. O envelhecimento
aporta, aos próprios e às famílias de
suporte, problemas a que o Estado
devia, mas não dá efectivamente
respostas adequadas. São as Instituições privadas que o substituem.
Enfim, o que queremos dizer é que a
ASSP não pode ficar parada num
marasmo de incapacidade ou comprometida com ofertas que, na altura da sua
fundação eram as desejadas, mas que
hoje, devido a várias razões, perderam
muita oportunidade. A ASSP tem que se
reinventar e promover o diálogo entre
todos, na procura das várias soluções
capazes de darem resposta às necessidades dos actuais Associados, idosos e
não só, e de outros que, por esse motivo,
a procurem.
A ASSP só terá futuro se se obrigar a
uma intervenção social credível e que
motive novos Associados.
MHM
Associada nº 17845

Delegação de Beja

O Concelho de Mértola

Testemunho vivo do passado rumo ao futuro

Escavações arqueológicas iniciadas em Mértola em finais da década
de 70 permitiram a descoberta de
vestígios que remontam ao Neolítico e atestam que esta vila foi
também lugar de paragem para
fenícios, cartagineses, romanos,
suevos, visigodos, árabes e cristãos.
A sua excecional posição geográfica
foi determinante para o seu crescimento e apogeu. O atual Museu, no
seu núcleo de Arte Islâmica, mostra
hoje o que de mais representativo
se pode conhecer da época a que diz
respeito.
No Centro Histórico desta vila,
realiza-se em maio, de dois em
dois anos, o Festival Islâmico,
mas, enquanto este não chega,
Mértola põe de pé outros eventos:

- “AS FESTAS DA VILA”, no mês de
junho;
- “A FEIRA DA CAÇA”, em outubro.
Fora da sede do concelho, existem
alguns locais de interesse para
visitar:
- a Tapada Grande, uma praia fluvial
com bandeira azul, localizada na
Mina de São Domingos, povoação
onde poderá também ser visitado o
que resta da antiga mina;
- o Pomarão, onde tem lugar o
Festival do Peixe do Rio;
- o Pulo do Lobo, no leito do Guadiana, localizado a cerca de 18 kms
a norte de Mértola.

- “A FEIRA DO MEL, QUEIJO E
PÃO”, no mês de abril;

O Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas procedeu
à reintrodução do lince-ibérico no
território do concelho, e novas crias
já nasceram em meio natural, no
Vale do Guadiana.

- “À NOITE NO MERCADO”, uma
iniciativa da Câmara Municipal,
realizada em parceria com a Associação de Empresários do Vale do
Guadiana;

Nesta região, é fácil fazer uma saída
para o campo, para observação de
aves: o grou, o francelho ou peneireiro-das-torres, a águia imperial
ibérica e a cegonha-preta.

A lontra, o gato-bravo, várias espécies de morcegos, répteis e
anfíbios ocupam também este
espaço, onde abunda uma flora rica
em plantas aromáticas e medicinais.
Um passeio fluvial ao longo do
Guadiana ou um voo de parapente
são também propostas que permitirão ao visitante usufruir da beleza
e clima desta região e criar nele o
desejo de voltar.
Com a colaboração
· Câmara Municipal de Mértola
· Lídia Cunha – Associada nº13876
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Docentes e Associativismo
Desafios de uma Profissão
1ªparte

Ana Maria Pessoa¹

Para assinalar o 37º aniversário da Associação de Solidariedade Social dos Professores e relembrar a criação, em
21 de março de 1985, da primeira das quinze delegações, a Casa do Professor de Setúbal promoveu, em maio
2018, um encontro entre os/as seus/suas associados/as.
Entre outros eventos que fizeram parte do programa² dessas comemorações foi-me apresentado o desafio de,
com as/o participantes, refletir sobre algumas das etapas deste percurso. O texto que se segue é a transcrição
da conferência proferida em 25 de maio de 2018.
O associativismo é visto como uma das grandes conquistas da revolução que há 44 anos trouxe inúmeras alterações ao país e considera-se que foi alcançado para não
mais se perder. Como se tem visto nos últimos anos, essa
não é a realidade e esse percurso não começou apenas
naquela data. Por tal razão e, dada a tipologia do evento e
o limite de tempo para a intervenção, pretendo fazer uma
breve caracterização desta ocupação e a sua passagem a
uma profissão, relacionando-a com a organização e
criação de associações profissionais, sindicais e sociais
que foi desenvolvendo ao longo da sua história. Dar a
conhecer a que é considerada a primeira organização
associativa de docentes em Portugal – o Montepio Literário – é outra das ambições desta apresentação.
O presente desafio que se pretende informativo, reflexivo,
questionador e aberto a futuras abordagens é feito a
partir do contributo de diversos autores/as identificados
ao longo do texto. Como base para a narração da história
do associativismo docente em Portugal usei a obra de
Rogério Fernandes (1989) intitulada O Despertar do associativismo em Portugal (1813-1820). Por tal motivo, é esta
comunicação dedicada àquele professor, um dos pioneiros
no estudo destes temas na História da Educação em
Portugal.
Passagem de uma ocupação a uma profissão
Apesar do enorme investimento que nos últimos anos
tem sido feito pela comunidade de investigadores/as em
História da Educação, ainda não há muitos estudos sobre
associativismo docente. Esta lacuna justifica-se por
muitas e diversas razões na qual se inclui a que Rogério
Fernandes apontou, há quase 30 anos, com a da impossibilidade do seu estudo pois “durante mais de 50 anos
[foram] proibidas as associações livres de classe” (2010.
p.11).

com outra ocupação como era o caso de elementos do
clero, sacristães, tabeliães, escrivães, militares, comerciantes, cirurgiões e farmacêuticos. A este problema se
juntavam outros de que se destacam a falta de dedicação
exclusiva e a inexistência de uma carreira definida, a
acumulação em escolas em sítios diferentes numa mesma
localidade, a falta de instalações adequadas, os salários
insuficientes e pagamentos em atraso e a falta de qualquer tipo de proteção na doença e na invalidez que podiam
conduzir a afastamento definitivo do docente.
Durante muitos anos, a inexistência, aqui como na Europa,
de muitos destes direitos e o exercício desta ocupação por
parte de pessoas com uma tão diversa composição e
situação social vai explicar as dificuldades identificáveis na
defesa de interesses comuns (Fernandes, 2010. p. 41).
Organização e associações profissionais
O desenvolvimento do associativismo docente concretiza-se sobretudo a partir de finais séc. XIX a partir do
momento em que se inicia a “socialização dos professores
nas crenças e nos valores próprios à profissão [o que]
contribuiu para a difusão de um sentimento de pertença a
uma mesma comunidade simbólica” (Pintassilgo & Pedro,
2013).
É entre os finais do séc. XIX e o início séc. XX que se assiste
à organização dos professores de instrução primária como
dinamizadores do associativismo docente, criando as

O exercício da ocupação de professor era, nos finais do
século XIX, uma atividade sobretudo masculina e de
pouco prestígio para quem a praticava, fosse nas escolas
régias fosse nas particulares. À falta de formação
adequada juntava-se por vezes o exercício em paralelo
8

¹ Professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal; ana.pessoa@ese.ips.pt
² Disponível em: https://www.assp.pt/ckfinder/userfiles/files/cartaz-programa.pdf
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primeiras organizações de classe, baseadas no grau de
ensino. Não sendo este nem o momento nem a oportunidade para essa análise, este vai ser uma das vantagens
mas também um dos entraves com o qual se vai deparar
este tipo de organizações ao longo da sua existência: o da
segmentação por nível de ensino e, dentro deste, entre
liceal, técnico, comercial, industrial, seguindo o princípio
da diferenciação entre efetivos e provisórios e marcando
a diferença (ainda hoje existente) entre níveis de ensino
mais e menos prestigiados como sejam a distinção entre
os professores de liceu, das escolas técnicas e das comerciais ou ainda os do ensino secundário e superior e, dentro
deste, entre universidades e politécnicos…

um estatuto da carreira para todos os níveis de ensino,
direitos e garantias profissionais, problemas de formação,
participação nas estruturas de gestão escolar, constituição
de uma associação de professores representativa de todas
as categorias de pessoal docente” (SPN, 2012).

Neste período, num curto período de menos de trinta
anos, são criadas diversas associações como a Associação
de Socorros Mútuos do Professorado Primário Português
(1897), o Grémio do Professorado Livre Português (1898), a
Liga Nacional do Professor Primário Português (1907), a
Sociedade de Estudos Pedagógicos (1910) que, no caso
desta última, agrega professores primários, liceais e
universitários, não pelo nível de ensino, mas como grupo
(Brás e Gonçalves, 2009; in Pintassilgo & Pedro, 2013).

Será após o 25 de abril de 1974 que, entre muitas outras
alterações ao sistema educativo português, como é o caso
da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (publicada em 14 de out. de 1986) serão criadas muitas das associações profissionais ainda hoje existentes. Apenas a título
de exemplo vejam-se, em 1977, a Associação dos Professores de Português (APP), a Associação de Professores de
História (APH) em 1981, a Associação Portuguesa de
Professores de Educação Física (APPEF) em 1983, a Associação de Professores de Matemática (APM) em 1986, …

À criação da Associação do Magistério Secundário Oficial, de
1904, seguir-se-á já durante a República, a Associação dos
Professores das Escolas Industriais e Comerciais, em 1919 e,
com uma perspetiva mais diretamente política, para
discutir questões ideológicas do ensino a Associação dos
Professores de Portugal, em 1924 (Felgueiras, 2009. In
Pintassilgo & Pedro, 2013)
Muitas destas associações irão defender uma nova visão
do professor como um “sacerdote laico da república e a
escola uma oficina em que se fabrica o cidadão, cabendo-[lhe] defender e veicular os valores republicanos e ensinar uma moral científica e laica para radicar nas consciências o hábito da liberdade e o ensino do solidarismo” (Brás
e Gonçalves, 2009. In Pintassilgo & Pedro, 2013).

A perseguição a este e outros grupos de professores
opositores ao regime seria agravada quando, por despacho de fevereiro de 1974, os Grupos de Estudo haviam sido
equiparados a associações secretas, nele se propondo que
os seus membros ficassem “sujeitos a prisão correcional,
com perda de funções públicas, multa e suspensão de
direitos políticos por cinco anos”. Tal situação nunca se
concretizou porque “abril não deixou” (SPN, 2012).

Esta organização docente e a criação de associações “de
professores constituiu historicamente um dos passos
mais importantes dados no sentido da profissionalização
da atividade docente” (Nóvoa, 1987).
Organização e associações sindicais
Outra área em que a história da profissão docente tem
vindo a ser aprofundada é a da criação de associações
sindicais. Tendo em conta o tipo deste evento refiro especialmente os contributos pioneiros de J Gomes Bento
(1978).
É no setor do ensino primário que, desde a 1ª República, se
assiste à organização de sindicatos de professores primários. No Porto, em 1911, nasce o Sindicato dos Professores
Primários de Portugal que, um ano depois, contava já com
mais de 1000 associados (SPN, 2012).

Após a derrota da República que trouxe consigo um
ataque a algumas das reivindicações que o professorado
tinha conseguido ver satisfeitas, várias vão ser as medidas, sobretudo depois dos anos 30 do século passado,
que visam a repressão das associações de professores.
Apenas a título de exemplo vejam-se os decretos nº 17
983, de 20 fevereiro de 1930, assim como o decreto nº 23
048, de 23 de setembro de 1933 que submete o movimento associativo de professores à jurisdição do estado.

Oito anos depois será também neste grupo de ensino que
se desencadeiam algumas das greves mais reivindicativas
seja na defesa dos professores sem colocação, na exigência de melhores vencimentos ou de um horário semanal
igual para todos os professores.

O movimento vai enfraquecer de tal modo que, só nos
finais dos anos 60/início dos anos 70, se voltam a criar
ténues condições para reivindicar a remuneração do trabalho em período de férias assim como a recondução, no ano
seguinte, dos professores não efetivos (SPN, 2012). Tal
ressurgimento via ser levado a cabo por um conjunto de
professores ligado à criação dos Grupos de Estudos do
Pessoal Docente do Ensino Secundário [GEPDES] que, em
1970 e, depois alargada também aos professores do
ensino primário, pretendem refletir sobre a “definição de

Depois de 1924 este sindicato transforma-se na União do
Professorado Primário Oficial Português (UPPOP). A esfera
sindical será a área sobre a qual incidirá, na educação, a
maior investida do Estado Novo. Tal como na área das
associações profissionais, só o início dos anos 70 do século
passado verá desabrochar o movimento sindical que
explodirá com toda a pujança após o 25 de abril de 1974.
Nesse ano serão criadas a Comissão Instaladora do atual
sindicalismo docente e a 1ª Comissão Diretiva da
FENPROF (Teodoro, A. In Fernandes, 2010. p. 5).
Continua
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Delegação de Coimbra

Cataventos
“ Santo Antero”
de Portugal

(1ª parte)

O gosto pela causa do património
em geral e pelos cataventos em
particular, levou-me a aprofundar
este tema e a levar a cabo uma
peregrinação pelo território nacional. Na bagagem, a máquina fotográfica, um GPS, algum cansaço e
determinação em dose certa que
não me deixava olhar para trás. O
trabalho final, editado em 2017,
exibe várias centenas de exemplares e representam todas as regiões
de Portugal.
O vocábulo catavento, também
designado por grimpa, é, em si
mesmo, curioso pois de si diz que
cata ou procura o vento. Um catavento define-se como um segmento, a veleta que, ao girar em
volta de um eixo pela acção do
vento, indica a sua direcção.
A Torre dos Ventos da Antiga
Grécia terá sido o primeiro catavento conhecido. A figura do galo
foi a que mais se popularizou o que
ficará a dever-se à decisão do Papa
Nicolau (815-867) de ordenar a
colocação da figura do galo nas
torres das igrejas.

Tipologia dos Cataventos
Distinguem-se, entre outros,
CATAVENTOS DE INSPIRAÇÃO
RELIGIOSA, a saber: galo, anjos e
insígnias religiosas. Destas últimas
– observadas com particular
incidência em Guimarães e Braga –
captei imagens de cataventos com
a figura da mitra, chapéu cardinalício, báculo, palmas e cruz. Encontra-se este magnífico catavento em
10

Guimarães, no antigo Mosteiro dos
Agostinhos. Além do anjo, a mitra,
elementos vegetais e uma cruz de
dupla travessa.

Outros exemplares – visíveis em
grande número e em todo o território nacional – reproduzem a
figura da flecha e da bandeirola.
Noutros casos – CATAVENTOS
ANTROPOMÓRFICOS – é a figura
humana que inspira o tema central.
Já os CATAVENTOS ZOOMÓRFICOS representam uma enorme
diversidade de animais: aves,
cavalo, burro, vaca, porco, touro,
ovelha, cabra, leão, lagarto, cão,
gato, coelho, etc. Nos TEMAS
ASTROLÓGICOS observei o sol, a
lua e as estrelas. Nos TEMAS NÁUTICOS incluem-se naus, caravelas,
barcos à vela e peixes. Nos TEMAS
MITOLÓGICOS encontrei cataventos em forma de dragão, serpe,
cavalo alado, sereia e bruxa. Outras
vezes, são TEMAS DO MUNDO
VEGETAL que preenchem os cataventos: flores, folhas, frutos e
árvores. Refira-se ainda a catego-

ria dos CATAVENTOS POPULARES
elaborados a partir de materiais do
quotidiano.

Cataventos e o Meio Social
Envolvente
A par de exemplares que parecem
não estabelecer uma relação directa com a realidade local, muitos
outros são o seu prolongamento. É
o caso do catavento locomotiva da
Estação de Comboio de Barcelos,
da barca serrana em Coimbra, do
catavento castelo em Castelo
Branco e em Alegrete, do campino
no Ribatejo, dos peixes em Atalaia,
na lota de Setúbal e em Lisboa, do
tractor em Moura, do burro em
Louredo, Évora e do guardador de
porcos no Alentejo (ver foto
abaixo).

Os cataventos abraçam a realidade
envolvente, atingindo foros de
documentos históricos e antropológicos.
Zulmira Bento
Associada nº 11026
Nota: Neste texto não foram observadas
as normas do Novo Acordo Ortográfico.

Delegação de Évora

Rota da Seda
aventura e mitos!
A Rota da Seda convoca desejos de
aventura, mitos e até medos.
Leituras remetem-na para a “província
das trevas”, de Daniel Arsand, rede de
inóspitos e longínquos caminhos e
paragens, percorridas por homens,
camelos, cavalos, que atravessavam
planícies, desertos imensos, cadeias
majestosas de montanhas, transportando do extremo oriente para a
Europa mercadorias preciosas, entre
as quais a seda.
Os rigores do clima, com temperaturas
extremas (entre os 52º C e os -30º C),
acompanhados de tempestades de
neve e de areia, os assaltos às caravanas por grupos armados, as mortes por
epidemias e outras doenças, faziam
com que as imaginações voassem nos
horrores daqueles muitos milhares de
Km, tentando atingir o que seria o limite
sustentável do humano.
É grande o fascínio perceber os
“porquê” e os “como” de tão grandes
aventuras, séculos depois, mesmo
numa era de comunicação e informação ultra-rápida, de conforto de hotéis
e restaurantes, de segurança.
Percebe-se a magnificência das
civilizações. Templos, madraças, caravançarais, palácios, sistemas de
defesa, sistemas de rega, cidades
inteiras e formas de vida foram construídos para dar suporte aos mecanismos comerciais da época, à maior
rede comercial do mundo antigo, que
só foi abalada pelos descobrimentos
portugueses.
Conhecem-se vestígios de trocas, a
partir do oitavo milénio AC. As civilizações mesopotâmica, persa, indiana,
egípcia, grega, romana e outras, utilizaram bens provenientes da longínqua
China. Observam-se múmias das
populações indo-europeias, de 2 000
AC, no meio de desertos chineses.

Contudo, a instalação de uma rota
“regular” aconteceu
cerca de 200 anos
AC.
O comércio não se limitava
a mercadorias. Com as
caravanas seguiam religiosos, artistas e cientistas
que propagavam ideias,
religiões, culturas, arquitecturas, técnicas agrícolas.
Visitar cidades fantasmas,
vestígios arqueológicos de
observatórios astronómicos,
túmulos milenares, menhires, é uma
experiência única.
Atravessar montanhas das mais altas
do mundo, desertos infindáveis, planaltos onde o frio e os ventos secos não
deixam crescer uma erva, é indescritível.
Estar em depressões imensas, centenas de metros abaixo do nível do mar,
situar-se no ponto mais afastado de
todos os oceanos, constitui, para um
geógrafo, um fascínio.
Perceber que a nossa civilização judaico-cristã encontra as suas raízes em
influências orientais, como o zoroastrismo (a primeira religião monoteísta),
é um sentimento muito poderoso.
De Khiva, junto do Mar de Aral, a cerca
de 60º de longitude leste, a Xian, situada perto do meridiano 110º, também
leste, percorri um rosário de cidades,
montanhas, vales, desertos, numa

jornada inesquecível de diferentes
emoções. Os sentimentos provocados
por gentes tão afáveis como educadas,
jamais deixarão de povoar a minha
memória. A sua curiosidade inesgotável pelos visitantes ocidentais era
comovente. Cristiano Ronaldo e Lisboa
foram as palavras mais ouvidas...
Impressionante percorrer novíssimas
auto-estradas, viadutos, túneis e TGVs,
ao longo de paisagens semeadas de
pás eólicas, e perceber que a rota da
seda continua hoje pela mesma
imensa, majestosa e enigmática Ásia
Central, ligando a China a todo o
ocidente, seguindo os percursos velhos
de milénios. As mercadorias são mais
diversificadas, mas ainda incluem a
preciosa e tradicional seda que deu o
nome à Rota.
Manuela Oliveira
Geógrafa
11
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Delegação de Guimarães

Ficar em
Guimarães

PARCERIA COM ALOJAMENTOS
POSH RESIDENCES
E PR SUITES
Guimarães - berço da nossa nação – é cada vez mais um
destino apetecível quer para portugueses à procura de
conhecer melhor o seu país, quer para estrangeiros.
Ouvem-se pelas ruas de Guimarães, acompanhados de
suspiros de espanto, bem como de sorrisos de quem tem
nos olhos delícias, línguas e dialetos de todas as partes do
globo, bem como sotaques de norte a sul do país.
BENEFICIOS DA PARCERIA PARA
OS ASSOCIADOS DA ASSP
Oferece a todos os associados,
ascendentes e descendentes um
desconto de 20%* em reservas
diretas. As reservas deverão ser
realizadas através do Website do
nosso parceiro durante todo o ano
civil - www.posh-residences.com
– com o código de desconto
ASSP20. O pequeno-almoço está
incluído em todas as tarifas sem
custo adicional.
REALIZAÇÃO DE UM SONHO
A POSH RESIDENCES e PR SUITES
são a realização de um sonho de
uma vida dos proprietários Joana
Caldas e João Machado. O seu
desejo proeminente de criar locais
únicos onde poderiam acolher
pessoas dos quatro cantos do
mundo num ambiente luxuoso,
mas familiar, foi o ponto de partida
para o que é agora um sonho
tornado realidade.
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POSH RESIDENCES tem para lhe
oferecer dois apartamentos de
tipologia T2 totalmente renovados
e cuidadosamente decorados. A
fusão da história com a modernidade nestes apartamentos localizados dentro da muralha no coração
do centro histórico. O edifício
centenário encontra-se a literalmente dez passos da Praça de
Santiago. Praça esta repleta de
esplanadas e restaurantes portugueses típicos.
PR SUITES inaugurado em agosto
do presente ano, disponibiliza para
a sua visita a Guimarães 4 suites de
luxo. Localizado a 300 metros da
estação de caminhos-de-ferro de
Guimarães, este edifício também
centenário será uma excelente
opção para hóspedes que viajam de
transportes públicos.

Delegação de Leiria

O PINHAL
DE LEIRIA NA ESCOLA

Secundária Afonso Lopes Vieira - Leiria
Os alunos do 12º ano das turmas
A e B da Escola Secundária
Afonso Lopes Vieira desenvolveram, entre janeiro e maio de
2018, um projeto na área da
microbiologia e ecologia que teve
como principal objetivo a incorporação de compostos azotados
nos solos arenosos do Pinhal de
Leiria. Com o título “Efeitos dos
compostos azotados no desenvolvimento da flora no Pinhal de
Leiria”, foi enviada uma proposta
do projeto para a 15ª Edição
Prémio Fundação Ilídio Pinho –
Ciência Na Escola 2017/2018,
tendo sido selecionada para uma
segunda fase de desenvolvimento. As atividades foram dinamizadas nas aulas de biologia sob a
coordenação da docente da disciplina, Gabriela Domingues e com
a colaboração da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Leiria.
Nos trabalhos desenvolvidos
testaram-se a germinação e
crescimento de plantas leguminosas e árvores, como o sobreiro,
pinheiro bravo e pinheiro manso,
em solos arenosos. Posteriormente, testou-se a presença de
nitritos, nitratos e amónia nesses
mesmos solos após a germinação das plantas leguminosas, no

laboratório de análise instrumental no departamento de Engenharia Ambiental da ESTG. As
atividades experimentais desenvolvidas envolveram a planificação e pesquisa bibliográfica, ida
ao Pinhal de Leiria e recolha de
solo arenoso numa área queimada e numa área não queimada,
recolha de garrafas para construção dos vasos, montagem da
experiência, rega semanal dos
vasos, medição semanal das
plantas germinadas, preparação
das soluções para análise, quantificação dos nitritos, nitratos e
amónia no laboratório de análise
instrumental no departamento
de Engenharia Ambiental da
ESTG e a observação à lupa binocular das raízes das leguminosas.
O estudo revelou que as leguminosas germinaram e cresceram
no solo arenoso recolhido no
Pinhal de Leiria e apresentaram
nódulos nas suas raízes e que são
indicador do estabelecimento de
relações de simbiose com bactérias fixadoras de azoto. Segundo
os autores desta pesquisa os
resultados obtidos para a concentração de nitritos, nitratos e
amónia parecem indiciar que a
presença das leguminosas incre-

menta estes compostos no solo.
Como aplicação desta curta
investigação, foi sugerida, no
trabalho final, a incorporação, de
forma regular e periódica, de
leguminosas no solo arenoso do
Pinhal de Leiria, uma vez que esta
integração poderá enriquecer o
solo permitindo um aumento da
biodiversidade e, possivelmente,
a inclusão de plantas mais resistentes aos fogos. O trabalho final,
apresentado à Fundação Ilídio
Pinho, incluiu um artigo científico,
um vídeo de apresentação, um
poster e um power point, que foi
escolhido para a Mostra Nacional
que decorrerá em setembro, em
local a definir.
Gabriela Domingues
Prof. Coordenadora do Projeto
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ASSP

Para inscrições
ou informações
contacte
218 223 080 ou

Viaje com a ASSP

filipafaria@assp.pt

BARCELONA

26 a 29 Dezembro 2018
á
Marquegjem
a sua Via es
Inscriçõutubro
O
até 19 de

Programa Especial ASSP
PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO

3 Noites no Hotel Senator Barcelona SPA 4*

ASSOCIADO ASSP

7 Refeições (4 almoços + 3 jantares),
um dos jantares com Show de Flamenco

NÃO ASSOCIADO

Visitas guiadas de acordo com o itinerário
Catedral | Sagrada Família | Casa Milà
Montanha de Sal de Cardona | Casa Batló | Parque Guel

880€
895€

1º Dia | 26 Dezembro (Qua.) – LISBOA / BARCELONA

3º Dia | 28 Dezembro (Sex.) – BARCELONA / MONTANHA DE SAL / BARCELONA

Chegada e almoço no hotel. Instalação e resto de tarde
livre para o primeiro contacto com a cidade.

Dia dedicado à visita do Parque Cultural Montanha de Sal.
Jantar em Barcelona com show de Flamenco no famoso Tablao
Cordobés.

2º Dia | 27 Dezembro (Qui.) – BARCELONA
Dia dedicado à visita da cidade.

4º Dia | 29 de Dezembro (Sáb.) – BARCELONA / LISBOA

Monumento Cólon | Las Ramblas | Bairro Gótico | Plaza Nova |
Catedral | Casa dels Canogues | Casa del Dega | Casa de L'Ardiaca |
Plaza del Rey | Plaza de Sant Jaume | Casa Batló | Casa Milà (La Pedrera)

Saída do hotel. Visita à Sagrada Família e ao Parque Guel.
Almoço em restaurante local no famoso Pueblo Español.
Regresso a Lisboa.

A Delegação do Algarve vai realizar as "Conversas ASSP" no dia
23 de Outubro, pelas 15h00, no Anfiteatro Paulo Freire, na Escola
Superior de Educação e Comunicação (ESEC), da Universidade
do Algarve.
O tema para debate será "Ética e sociedade, que desafios".
Para o efeito convidámos o Professor Doutor José Pedro Fernandes
e a Drª Marta Lima.
Também haverá um momento musical com a participação de artistas
da nossa cidade e um lanche convívio.

Ética e sociedade, que desafios.
23 de Outubro | 15h00
Escola Superior de Educação
e Comunicação (ESEC),
da Universidade do Algarve

Inscrições

até dia 17 de O
289 824 822 ou utubro para
d.algarve@assp
.pt

Jantar

3 OUTUBRO

ASSP
20h - Salão Preto e Prata

Preço

30€

Receita Líquida
reverte para o FSS
da ASSP

Inscrições até

21
Setembro
para o 218 223 080
ou info@assp.pt

Delegação de Lisboa

A rede facebookiana
concelhia “A ATALAIA”

UMA RESPOSTA À INTERIORIDADE
A questão da interioridade está na ordem do dia, à
qual não foi alheia a iniciativa de um grupo de personalidades, que com o patrocínio do Presidente da
República criaram, no início de 2018, o Movimento
Nacional pelo Interior e que levou à realização de
diversas Conferências, terminando com a apresentação do Relatório final onde são enunciadas algumas
medidas para contrariar a desertificação do interior.
Aqui se apresenta a forma como a nível local, no
Concelho de Vimioso, bem no interior do
interior, se perspectivou a procura
de contributos para a questão da
interioridade.
Atualmente, este concelho
apresenta uma autêntica
calamidade demográfica.
Para ilustrar a situação,
basta recordar que, a sua
população se viu reduzida
a menos de metade da
que tinha em 1864. Mas
trata-se apenas da parte
visível do "iceberg". É que,
se atentarmos na idade
da
população
nele
residente em 2011, constata-se que menos de
metade dos seus habitantes estavam em idade
ativa; 38,8% tinham 65 ou mais anos de
idade; as crianças e os jovens representavam apenas
16,5% do total de residentes. Preocupados com a
gravidade do problema do despovoamento um grupo
de cidadãos (de caráter não confessional e independente das forças partidárias) emergiu da sociedade
civil lançou um grito de alerta e propôs-se mobilizar e
unir os seus conterrâneos em torno de uma causa: a
revitalização das localidades do concelho, criando *A
Atalaia.
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Esta é uma rede virtual constituída há 6 meses e conta
já com 6 474 adesões, distribuídas pelas diversas páginas do Facebook. Abrange as 22 localidades do concelho, seus residentes, não residentes e amigos. especialmente os que, ao longo do tempo, tiveram que imigrar,
ligados por laços familiares e relações de afinidade à
gente das localidades do concelho. Pretende-se deste
modo despertar consciências, apelar ao melhor que
cada um pode dar; e ainda chamar a atenção dos poderes públicos do País – o
Central e o Local – para o
risco de, a manter-se a
situação de abandono e
esquecimento a que as
têm deixado, a breve
prazo, o concelho de
Vimioso – desafortunadamente, como tantos
outros do Interior, e,
especialmente, a generalidade dos do Nordeste Transmontano – vir
a definhar e, até,
soçobrar. Enfrentar o
problema, mais que
uma questão de defesa,
é uma questão de justiça
que importa a todo o País.
Conjuntamente, queremos, podemos e
vamos, certamente, contribuir para atenuar o
abandono e o esquecimento a que, por ação ou omissão, o Poder Central e o Poder Local têm deixado as
localidades e o nosso concelho.
- Preservar o Passado e Perspetivar o Futuro!...- tem
sido esse o nosso lema.
*A Atalaia – simbolicamente, “torre ou lugar de vigia em situação
elevada”
Manuel Lopes
Associado nº 20540

Delegação da Madeira

ERASMUS +
O programa ERASMUS+ é um programa da Comissão
Europeia o qual abrange os domínios da Educação,
Formação, Juventude e Desporto entre 2014-2020.
Este programa oferece às escolas a oportunidade de
se candidatarem a projetos de parceria para o intercâmbio de boas práticas - ação chave 2.
A minha experiência pessoal no âmbito do atual Programa Erasmus+ iniciou-se em 2015 (embora já
houvesse contato e experiência com o programa
anterior Comenius desde 2008) até aos dias de hoje,
e futuramente noutros projetos.
Destaco o projeto Coloured by the Sun United by
the Sea inserido na Ação chave 2 – parcerias para o
intercâmbio de boas práticas- entre 2015 e 2018 o
qual teve como objetivo primordial a aceitação do
outro, independentemente da cultura, religião, cor
de pele; o respeito pela diferença e valorização das
particularidades de cada um através de trabalho
colaborativo nas áreas da música e artes plásticas.
Esta parceria contou com 6 escolas de 5 países
europeus: Lituânia (país coordenador), Dinamarca,
Roménia, França (Guadalupe) e Portugal (Madeira) e
os resultados propostos foram atingidos com
sucesso. Neste projeto participaram professores e
alunos das escolas envolvidas, os quais tiveram
oportunidade de colocar em prática e publicamente
o trabalho desenvolvido. Os professores tiveram
formação de modo a
complementar os seus
conhecimentos
nas
áreas propostas e foi
um trabalho contínuo o
qual incluiu reuniões
de projeto a fim de
ajustar e rever as
metas a atingir bem
como as atividades a
desenvolver.

Rom énia

- S ete
mbro

20 15

Franç a
Guadalup
e - fevere

iro 2016

Subjacente a estas experiências proporcionadas
pelo Programa Erasmus+ conhecemos além de
outras pessoas e sítios, outras culturas e estilos de
vida como também um pouco da história, das tradições e gastronomia locais. Importa ainda salientar o
sentimento de pertença à união europeia / comunidade europeia que se fez sentir ao longo destes
eventos, apesar das particularidades de cada um, de
cada país ou região que representa bem como uma
grande disposição para o convívio entre todos.

Rubina Silva

Portuga
l
M ad eira
– outubro

201 6

Alguns registos fotográficos do
Projeto Coloured by the Sun
United by the Sea: receção nas
Câmaras Municipais, visitas
culturais e históricas, momentos de trabalho e reuniões,
entre outras atividades.

Dinamarca - abril 2017

Franç a
Guadalup
e- julho
20 18

Lituânia - setembro 2017

Portugal

Madeira –abril 2018
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Delegação de Portalegre

Militar
e Professor
em Timor
Era o começo do ano de 1972. Decorria o último período
do cumprimento das minhas funções militares na Escola
Prática de Administração Militar em Lisboa. Como havia
quase dois anos que desempenhava, como miliciano, no
Continente, as referidas obrigações, convenci-me que
estava dispensado da mobilização para o então Ultramar. Continuava assim aguardando o termo do serviço
militar na citada Escola Prática, o que se previa não
demorar muito.
Todavia, passado algum tempo, chegou à citada Unidade
Militar uma ordem dos Serviços Competentes do Ministério do Exército para preparar a mobilização para Timor
de um militar do meu pelotão. Essa ordem era de natureza urgente.
Ora do meu pelotão restavam apenas dois militares,
sendo eu um deles, para serem mobilizados para o referido Ultramar. Assim o outro camarada foi para Moçambique e eu para Timor. Esta mobilização era urgente
porque se destinava a substituir um alferes que adoecera em Timor e ia regressar em breve à então denominada Metrópole.
A minha partida para Timor tinha de ser rápida e por via
aérea pois só as companhias militares iam de barco no
navio chamado Timor, demorando cerca de 45 dias,
após o embarque em Lisboa para chegar a Díli, a capital
da então província ultramarina de Timor.
Fui então encarregado de tratar da organização da
minha viagem na Companhia Aérea SABENA, com escritórios na Praça dos Restauradores, em Lisboa.
Os serviços desta companhia aérea propuseram que a
minha viagem demorasse cinco dias, partindo de Lisboa
e fazendo curtas paragens em Bruxelas, Nova Deli, Bangkok, Hong-Kong, Darwin (Austrália), Baucau (já em
Timor) e, finalmente Díli.
Correu tudo bem durante essa viagem que me proporcionou cinco dias do mais belo turismo.
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Por ordem de Sua Excelência o Governador Militar de
Timor fiquei a prestar serviço em Díli, instalado na Companhia de Intendência e desempenhando funções de
abastecimento de alimentos às várias Unidades Militares
no Quartel-general em Taibesse, uma zona próxima de
Díli.
As atividades militares decorriam entre
as 7 e as 13 horas
dos dias úteis.
E como se ocupava o
resto do dia?
O Comando Militar
tinha elementos que
lhe permitia saber
que funções civis
exerciam os seus
militares na então
Metrópole.
E assim os Serviços Civis de Timor eram em grande
parte desempenhados por militares.
Foi o que aconteceu comigo que passei a exercer funções
de professor na Escola Canto Resende que formava
professores para o ensino primário.
Foram dois anos de atividades escolares que me ajudaram bastante a ocupar o tempo e que me fizeram
lembrar o início dos meus dez anos de professor primário
nos Fortios e que decorreram depois em Lisboa em escolas da Venda Nova, Campo Grande e Olivais.
Aqui fica um resumo das minhas funções militares e civis
que muito contribuíram para o desempenho da profissão de Magistrado do Ministério Público e atualmente de
Advogado.
José Dias Moura Semedo

Delegação do Porto

ASSP -PORTO,
retrato de 6 meses
de actividade

Na Delegação do Porto da
ASSP apostámos, neste ano
de 2018, no reforço do envolvimento de associados, na
perspetiva de criar sentido de
pertença, num momento em
que se vinha verificando
algum distanciamento, se não
mesmo
alheamento dos
associados em relação à
nossa associação.
Nesse sentido, planeámos um
conjunto variado de atividades que pudessem corresponder a interesses diversificados , promovendo a participação do maior número de
colegas.

Assim, considerando o período de janeiro a julho de 2018,
procedemos a uma análise
quantitativa de participação
nos nossos eventos e obtivemos os seguintes resultados:
Número
de atividades
realizadas

10

Número
mínimo
de participantes
por atividade

22

Número
máximo
de participantes
por atividade

82

Número
médio
de participantes
por atividade

40

Número
de participantes

200

Total
de participantes
em todas
as atividades

402

Número
de novos
associados
inscritos

12

Não fizemos até agora avaliação qualitativa formal, mas
em breve construiremos um
instrumento muito simples
que nos permita fazer uma
análise mais abrangente do
interesse e qualidade das
nossas propostas. No entanto, a adesão crescente e a
presença repetida dos participantes nos eventos realizados até agora permitem mantermo-nos otimistas.
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TAPEÇARIA
DE PORTALEGRE
Uma obra de arte
tecida com obras de arte

Mais tarde visitámos o museu de Tapeçaria
Guy Fino.
E aí podemos afirmar que se há algo que toda a
gente deve visitar em Portalegre é a Manufatura
de Tapeçarias e este Museu.
No passado dia 31 de Julho fomos ver o que são e como
são produzidas as tapeçarias de Portalegre.
Começámos por uma visita
à manufatura e, posteriormente, ao Museu da Tapeçaria Guy Fino.
Na manufatura fomos
recebidos pela D. Fernanda
Fortunato que nos brindou
com o seu conhecimento
profundo de todo o processo, bem como da história da
vida da própria manufatura.

Inaugurado em 2001, contém criações
contemporâneas brilhantes da Manufatura de Tapeçarias
única de Portugal e, porventura, das melhores a nível mundial.
O Museu da Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino é um espaço
dedicado à apresentação, conservação e estudo das Tapeçarias de Portalegre, uma parcela fundamental do património artístico nacional. Instalado no Palácio Castelo Branco,
edifício barroco situado no centro histórico de Portalegre, o
Museu encontra-se dividido em duas partes distintas: no
piso térreo é apresentada a história as Tapeçarias de Portalegre, enquanto que no 1º piso estão expostas obras de
tapeçaria desde os finais dos anos 40 até à atualidade.
É também no primeiro piso que se apresentam Exposições
Temporárias sobre as tapeçarias de Portalegre ou de algum
modo ligadas à Tapeçaria de Portalegre. Presentemente
pode ser apreciada a exposição “O Ponto e o Pixel”, resultado
de uma Parceria do Museu com a Fundação Portuguesa das
Comunicações e a manufatura de tapeçarias de Portalegre.
Em tudo o que concerne quer à Manufatura de Tapeçaria
quer ao Museu Guy Fino, e em especial à manutenção desta
arte ímpar é justo referir o nome de Vera Fino uma defensora acérrima deste património.
—————
A História da manufatura de tapeçaria em Portalegre
remonta ao ano de 1946 ano em que Guy Fino (empresário
e industrial de Portalegre) e Manuel Celestino Peixeiro
criaram um atelier dedicado à tecelagem.
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Artigo - “TAPEÇARIA DE PORTALEGRE - Uma obra de arte tecida com obras de arte”
Foi então que Manuel do Carmo Peixeiro, pai de Manuel
Celestino, incentivou os dois jovens empresários a fazer
tapeçaria mural com um ponto desenvolvido por ele, anos
antes, enquanto estudante têxtil em Roubaix.
E assim surge a primeira tapeçaria em 1947 sob cartão de
João Tavares.
Outros pintores como Júlio Pomar, Maria Keil, Guilherme
Camarinha, Renato Torres, Lima de Freitas, contam-se
entre os primeiros que colaboraram com a Manufatura de
Tapeçarias.
Todavia foram tempos difíceis pois “os velhos do restelo”
não acreditavam na Tapeçaria Portuguesa. A tapeçaria
tinha de ser francesa ou flamenca.
O reconhecimento surge apenas em 1952 quando Guy
Fino confronta as duas técnicas perante técnicos franceses
que se renderam à técnica portuguesa.
Posteriormente outro marco importante foi cativar Jean
Lurçat, o renovador da tapeçaria francesa. Guy fino lança-lhe diversos convites mas apenas em 1958 Jean Lurçat
visita Portalegre. Nessa altura foi confrontado com duas
tapeçarias, uma que o próprio oferecera antes à esposa de
Guy Fino, e uma réplica tecida em Portalegre.

Convidado a identificar a tapeçaria Francesa, Lurçat escolheu a tecida em Portalegre. Facto que o levou, anos mais
tarde, a considerar as tecedeiras de Portalegre como as
melhores do mundo. Na verdade, de 1958 até à sua morte,
manda tecer em Portalegre grande número de tapeçarias
sob cartões da sua autoria.
—————
Tapeçaria mural decorativa, a tapeçaria de Portalegre é uma
obra de arte original, única pelas suas qualidades intrínsecas
e pela técnica usada para traduzir o cartão do pintor.
Utilizando uma técnica totalmente manual, tem como ponto
de partida um original de pintores conhecidos, portugueses
ou estrangeiros.
Este é ampliado para a dimensão final sobre um papel
quadriculado próprio, em que cada quadrícula representa
um ponto (desenho de tecelagem). A desenhadora trabalha
o desenho, tendo em atenção os contornos, as formas, as
tonalidades das cores e todos os pequenos detalhes que a
tecedeira deve ler e traduzir em tecelagem. Seguidamente, é

feita a escolha das cores, fazendo a equivalência entre o
original e as mais de 7000 cores da paleta de lãs da Manufatura. O facto da trama decorativa ser composta por oito fios,
permite misturar fios de diferentes cores permitindo realizar, desta forma, efeitos de profundidade, transparência e
de sobreposição de planos.
As cores escolhidas são indicadas no desenho de tecelagem
através de um número de referência, sendo as diversas
zonas de cor coloridas com aguadas indicativas, de modo a
auxiliar as tecedeiras na identificação da trama a usar. Uma
vez pronto, o desenho de tecelagem constitui o original para
as tecedeiras. É então suspenso no tear, juntamente com os
novelos de lã.
A tapeçaria cresce horizontalmente. Depois de cada passagem da trama decorativa há a introdução de uma fina trama
de ligação, invisível na tapeçaria acabada, pois fica escondida
pela espessura da trama decorativa.
A técnica de Portalegre confere às tapeçarias características
estruturais únicas.
As tapeçarias de Portalegre são editadas em séries limitadas de 1, 4 ou 8 exemplares, numerados e autenticados pelo
artista através da sua assinatura no “bolduc” - certificado de
autenticidade - que inclui também título, número e dimensões da peça.
Mais de duas centenas de pintores, portugueses e estrangeiros, têm obras tecidas na Manufatura de Portalegre.
A iniciativa de editar uma obra em tapeçaria pode partir do
artista ou de um convite da Manufatura, estabelecendo,
neste caso, contratos relativamente aos direitos de autor. É
também possível executar, por encomenda, peças únicas
em que o cliente fornece o original, responsabilizando-se
neste caso pelo pagamento dos direitos de autor.

A manufatura localiza-se em Portalegre. A Galeria Tapeçarias de
Portalegre, local de exposição e venda,
A Manufatura possui uma Galeria em Lisboa, na Rua Academia das Ciências, onde existem em permanência tapeçarias
expostas e onde se encontra a maioria das peças disponíveis
para entrega.
A Manufatura possui ainda um departamento de limpeza e
restauro de tapeçarias.
Texto escrito com a colaboração da Manufactura de Tapeçaria de
Portalegre e do Museu da Tapeçaria de Portalegre Guy Fino.
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Delegação de Santarém

Máscara
Pus a máscara
disfarce escolhido
para enfrentar batalhas
no limite razoável
das minhas forças
Subi ao palco
e encenei a peça
da minha vida no teatro
de ilusões.
Vivo a vida emprestada e
por momentos tentada
a ir por aí...
Ganho forças inenarráveis ...
Canto
em voz límpida
e lavada pelos orvalhos
matinais!
Choro
os amores que se dissiparam
como fumo em planície
verdejante!
Falo
das primaveras floridas
que hão - de embelezar
o meu jardim interior
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a rescender a outono
e a silêncio de uma vida
que se fez tarde!
Sonho
um mundo fervilhante
de sabores, de esperança
e de emoção ...
Olho-me ao espelho
despida de enganos
e de disfarces
de afagar a alma ...
E descubro
Que a máscara
é o meu poema!
Lénea Bispo

Casa da Torre

Casa da Torre
A Casa da Torre é uma unidade de turismo rural, na tipologia de
casa de campo, situada em Sobrosa, uma vila histórica do
concelho de Paredes, a cerca de 25 km da cidade do Porto.
A sua imagem de marca é a fachada típica das casas solarengas dos finais do século XVIII, onde o granito assume um
importante papel de destaque nos elementos decorativos. O
edifício organiza-se em torno de um pátio fechado, para onde
convergem as diversas dependências da habitação senhorial.
Em 1989, a Casa da Torre passou a ser propriedade da ASSP,
por legado da Dr.ª Alice Bravo Torres Maia Magalhães, fundadora e primeira presidente da Direcção Nacional.
Atendendo à progressiva degradação do edifício, foi necessário encontrar uma funcionalidade que permitisse requalificar e
rentabilizar o espaço, tendo surgido a oportunidade da sua
adaptação ao turismo rural.
Dispõe de 3 quartos com casa de banho privativa, um apartamento com kitchenette, sala para eventos até 50 pessoas,
capela, salas de estar e um grande espaço exterior multifuncional.
Localiza-se num meio tranquilo, dotado de grande privacidade, com excelentes restaurantes nas proximidades, onde se
pode degustar a gastronomia regional. A Rota do Românico, o
contacto com a natureza, um vasto programa cultural e
recreativo nas imediações são ingredientes que convidam a
uma estada para retemperar energias.
A Casa da Torre está ao serviço das diversas delegações da
ASSP, podendo acolher encontros de professores, visitas,
seminários ou outras iniciativas que se enquadrem nas suas
potencialidades.

Tarifas para Associados ASSP
Quarto

Pax

Casa de banho privativa

Apartamento

Preço por noite
30,00 €
45,00 €
60,00 €
80,00 €
100,00 €

Cama extra

15,00 €
Preços com pequeno-almoço incluído.

Anualmente, no mês de Setembro, organiza a festa de Nossa
Senhora das Dores, com missa e procissão, abrindo as suas
portas à comunidade envolvente.
O alojamento está publicitado no Booking para o público em
geral. Os associados da ASSP, para beneficiarem de tarifas
especiais, deverão efectuar a reserva directamente para a
Casa da Torre.

Para reservas ou informações contacte
Rua da Torre, 208-268 | 4580-752 SOBROSA
+351 255 963 538 | + 351 931 736 357
casadatorre@assp.pt
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Uma viagem (na Internet...),
a partir do “Poema para Galileo”,
de António Gedeão
Vítor Duarte Teodoro

Estou olhando o teu retrato, meu velho pisano,
aquele teu retrato que toda a gente conhece,
em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce
sobre um modesto cabeção de pano.
Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da tua velha
Florença.
(Não, não, Galileo! Eu não disse Santo Ofício.
Disse Galeria dos Ofícios.)
Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da
requintada Florença.
Lembras-te? A Ponte Vecchio, a Loggia, a Piazza della
Signoria...
Eu sei... Eu sei...
As margens doces do Amo às horas pardas da
melancolia.
Ai que saudade, Galileo Galilei!
Olha. Sabes? Lá em Florença
está guardado um dedo da tua mão direita num
relicário.
Palavra de honra que está!
As voltas que o mundo dá!
Se calhar até há gente que pensa
que entraste no calendário.
Eu queria agradecer-te, Galileo,
a inteligência das coisas que me deste.
Eu,
e quantos milhões de homens como eu
a quem tu esclareceste,
ia jurar - que disparate, Galileo!
- e jurava a pés juntos e apostava a cabeça
sem a menor hesitação que os corpos caem tanto mais depressa
quanto mais pesados são.
Pois não é evidente, Galileo?
Quem acredita que um penedo caia
com a mesma rapidez que um botão de camisa ou que
um seixo da praia?
Esta era a inteligência que Deus nos deu.
Estava agora a lembrar-me, Galileo,
daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo
e tinhas à tua frente
um friso de homens doutos, hirtos, de toga e de capelo
a olharem-te severamente.
Estavam todos a ralhar contigo,
que parecia impossível que um homem da tua idade
e da tua condição,
se estivesse tomando num perigo
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Para ler este texto
de modo interactivo,
deve utilizar
o seguinte endereço
http://bit.ly/BI208_Galileo

Outros conteúdos digitais
Sobre António Gedeão
(pseudónimo de Rómulo de Carvalho)
http://www.citi.pt/cultura/literatura/poesia/antonio_gedeao

Sobre Galileo Galilei
https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Uma visita a Florença
http://www.firenzeturismo.it/en/

A Galeria dos Ofícios
https://www.uffizi.it/en

O Museu Galileo
https://catalogue.museogalileo.it/index.html

O dedo de Galileo
https://catalogue.museogalileo.it/gallery/MiddleFingerGalileosRightHand.html

Galileo e a Igreja Católica de Roma
https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_affair

Continuação
Outros conteúdos digitais
Sidereus Nuncius, o “Mensageiro Celeste”
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidereus_Nuncius

para a Humanidade
e para a Civilização.
Tu, embaraçado e comprometido, em silêncio
mordiscavas os lábios,
e percorrias, cheio de piedade,
os rostos impenetráveis daquela fila de sábios.
Teus olhos habituados à observação dos satélites e das
estrelas,
desceram lá das suas alturas
e poisaram, como aves aturdidas - parece-me que
estou a vê-los -,
nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas.
E tu foste dizendo a tudo que sim, que sim senhor, que
era tudo tal qual
conforme suas eminências desejavam,
e dirias que o Sol era quadrado e a Lua pentagonal
e que os astros bailavam e entoavam
à meia-noite louvores à harmonia universal.
E juraste que nunca mais repetirias
nem a ti mesmo, na própria intimidade do teu
pensamento, livre e calma,
aquelas abomináveis heresias
que ensinavas e escrevias
para eterna perdição da tua alma.
Ai, Galileo!
Mal sabiam os teus doutos juízes, grandes senhores
deste pequeno mundo
que assim mesmo, empertigados nos seus cadeirões de
braços,
andavam a correr e a rolar pelos espaços
à razão de trinta quilómetros por segundo.
Tu é que sabias, Galileo Galilei.
Por isso eram teus olhos misericordiosos,
por isso era teu coração cheio de piedade
piedade pelos homens que não precisam de sofrer,
homens ditosos
a quem Deus dispensou de buscar a verdade.
Por isso estoicamente, mansamente,
resististe a todas as torturas, a todas as angústias, a
todos os contratempos,
enquanto eles, do alto inacessível da suas alturas,
foram caindo,
caindo,
caindo,
caindo,
caindo sempre,
e sempre,
ininterruptarnente,
na razão directa dos quadrados dos tempos.

Vítor Duarte Teodoro
Associado nº 20747

A abjuração de Galileo
https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1630galileo.asp

Um exemplo do pensamento matemático de Galileo:
a descoberta da lei movimento uniformemente acelerado
https://goo.gl/m3p7Pq
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Delegação de Setúbal

MERCADO
DO LIVRAMENTO
O Mercado do Livramento é hoje um dos lugares
mais significativos da cidade sadina.
Vou contar-vos um pouco da sua história.
A inauguração da primeira instalação deste mercado, no mesmo local onde hoje existe e, junto ao qual
então corria, a céu aberto, a ribeira do Livramento, a
que deve o seu nome, aconteceu em 31 de Julho de
1876.
Falava assim, deste espaço, o poeta Calafate:
“Vi a nossa praça antiga
com quarenta hortelonas
da cidade e palmelonas
muita velha e rapariga
cada qual na sua giga
tinha o seu lugar marcado.”
A certa altura, o primeiro edifício foi demolido, dando
lugar a uma nova construção em Art Déco, no
mesmo local e inaugurado em 10 de Julho de 1930.
Modificações e obras de melhoramento foi sofrendo, ao longo do tempo, até se tornar na magnífica
instalação que hoje é, considerada uma das melhores, em recinto fechado, de todo o mundo.
As últimas obras realizadas criaram espaços de
venda amplos e modernos, respeitando todas as
regras de higiene, exibindo produtos de qualidade
que apetece comprar e saborear…
Para além disso, o espaço é muito bonito, decorado
com os belos painéis de azulejos e as esculturas
representativas.
O Mercado do Livramento constitui um ex-libris da
cidade de Setúbal, e para bem, acho eu, atrai gente
de todos os lados para, além de comprar, admirar e
apreciar…
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Delegação de Viseu

Viseu, 2018

Cidade Europeia do Folclore
De 25 a 29 de Julho, Viseu recebeu, com verdadeiro
entusiasmo, a 55ª edição do Festival Europeade.
Este encontro estival da cultura popular europeia é
celebrado desde 1965 – “For the Youth of Europe” altura em que Mon De Clopper (1922-1998) , cidadão
flamengo, sentiu que, depois dos horrores das duas
guerras mundiais, era chegado o tempo de os jovens
começarem a construir uma Europa assente nos valores da Paz e da Liberdade, valorizando e respeitando a
Cultura Popular (folclore e etnografia) das várias
nações.
Nas palavras de Rüdiger Hess, Presidente da Comissão Internacional da Europeade, em 2018, a premissa
basilar “Unidade na Diversidade”, é mais importante do
que nunca (…), na medida em que, para fundamentar o
Conceito Europeu necessitamos de uma Europa de
Pessoas, uma Europa de Corações.
A cidade de Viseu foi, nestes cinco dias, invadida, de
forma pacífica e festiva, por uma horda de 5.400
pessoas, vindas de 24 países europeus, apostados em
divulgar a sua própria cultura e interessados em
conhecer a cultura dos outros e dispostos a respeitá-la.

A diversidade cultural da Europa foi patente nas múltiplas apresentações e oficinas de canto e dança que
aconteceram, incansavelmente (150 por dia), por
múltiplos espaços da cidade. Do intenso programa
destacamos as cerimónias de abertura e encerramento no estádio do Fontelo, a celebração ecuménica
na Catedral e o desfile pelas ruas da cidade das mais
de 200 delegações.
Outros elementos etnográficos, como trajes (nacionais, regionais, de época) estandartes e instrumentos
musicais invulgares encheram a cidade de colorido e
sonoridades nunca vistas por estas terras.
Estima-se que 100.000 pessoas, população e turistas, se tenham envolvido neste inesquecível festival.
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Info
Convocatória (AOS DELEGADOS)
Para cumprimento do disposto na alínea c3 do n.º 2 do Artº 31º dos Estatutos da
ASSP, convocam-se os Delegados para uma Reunião Ordinária da Assembleia
Nacional de Delegados, a realizar no dia 24 de Novembro de 2018, pelas 10:00h, em
Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos
1. Informações
2. Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2019
Se à hora marcada não estiverem presentes ou representados mais de metade dos
Delegados, fica a mesma marcada para meia hora depois, no mesmo local, com
qualquer número de presentes.
O Presidente da Mesa da Assembleia Nacional de Delegados
Miguel Vilhena

Convocatória (AOS ASSOCIADOS)

Data

Hora

Local

Açores

19/11/18

15h30

Sede da Delegação

Algarve

20/11/18

15h00

Sede da Delegação

Aveiro

19/11/18

15h00

Sede da Delegação

Beja

21/11/18

16h30

Sede da Delegação

Coimbra

20/11/18

16h30

Sede da Delegação

Évora

20/11/18

16h30

Sede da Delegação

Guimarães

20/11/18

17h30

Sede da Delegação

Leiria

20/11/18

15h00

Sede da Delegação

Lisboa

20/11/18

14h30

Sede da Delegação

Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade
dos Associados da Delegação,
fica a mesma marcada para meia
hora depois, no mesmo local.

Madeira

19/11/18

17h00

Sede da Delegação

Portalegre

21/11/18

17h30

Sede da Delegação

Porto

20/11/18

15h00

Sede da Delegação

Santarém

22/11/18

15h00

Sede da Delegação

Os Presidentes das Delegações

Setúbal

20/11/18

17h00

Sede da Delegação

Viseu

21/11/18

16h30

Sede da Delegação

Para cumprimento do disposto
na alínea c do n.º 1 do artº 51º
dos Estatutos da ASSP, convocam-se as Assembleias de
Associados para definição das
linhas de orientação a seguir
pelos Delegados na Assembleia
Nacional de Delegados marcada
para 24 de Novembro de 2018,
em Lisboa.
A Ordem de Trabalhos destas
Assembleias é a mesma da AND.

Delegação

