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Tel./Fax 245 331 612
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PORTO - NOVAS INSTALAÇÕES
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editorial

Estatutos: uma reflexão
Ana Maria Morais

Presidente da Direcção Nacional da ASSP

Os Estatutos constituem a coluna vertebral de uma Instituição. Eles definem a sua missão, os seus objectivos, os seus
valores e, naturalmente, a sua estrutura.
Na elaboração dos Estatutos de uma Instituição devem
estar previstas soluções para quaisquer questões, dando
resposta a diferentes “porquê” ou ”como”. Essas soluções
podem depender, ao longo do tempo, dos contextos sociais
e regulamentares em que a Instituição está inserida.
Os Estatutos devem obrigatoriamente estar de acordo com
as leis gerais do País. Na prática, o processo de construção
dos Estatutos de uma Instituição é a forma de transpor a lei
geral no contexto que um grupo de cidadãos criou para
resolver alguns problemas específicos ou dar expressão a
interesses ou objectivos comuns.

Aceitar uns Estatutos, implica concordar livremente com
um conjunto de normas jurídicas, de acordo com as leis
gerais do País, e querer que essas normas regulamentem
as relações entre os elementos do grupo, definindo para
cada um o seu grau de responsabilidade, isto é, direitos e
deveres. A consonância com os princípios legislativos do
País permite, sempre que necessário, recorrer à lei geral.
Talvez se possa mesmo dizer que os Estatutos são a forma
de direito privado que um grupo extraiu do direito público
em conformidade com os seus interesses e que voluntariamente aceitaram.
Os Estatutos constituem o quadro normativo que se aceita
para que os elementos de uma Instituição se relacionem de
forma leal e cordata.

Esclarecimento BI 210
Lisboa, 22 de Março de 2019
Exmos. Senhores,
A Finepaper - Agência de Produção Gráfica, foi a empresa
selecionada em 2014 pela ASSP, para o fornecimento dos
serviços de impressão do Boletim Informativo, produzido trimestralmente.
Os nossos serviços incluem, para além da impressão do Boletim
Informativo, a verificação de ficheiros e a impressão da folha de
rosto, que acompanha o referido boletim, imprimindo em cada
folha de rosto o nome do destinatário e respectiva morada.
Pelo controlo de produção, que se inicia desde a recepção dos
ficheiros até ao envio dos assinantes, conseguimos, até hoje,
produzir o Boletim Informativo nos últimos cinco anos, sem
qualquer não conformidade.
Na edição nº 210 do Boletim Informativo, impressa em Março de
2019, sendo os procedimentos os mesmos, por lapso da Finepaper, o ficheiro em excel com os nomes e moradas foi "aberto"
como habitualmente para verificação dos campos de preenchimento. Nesse processo, de forma infortuita e lamentável, foram

criados filtros no campo do nome e da morada, o que provocou
um desajuste entre o destinatário e o endereço. Esse lapso
resultou no envio do boletim para todas as moradas, mas com os
nomes dos destinatários a não corresponderem à morada!
A Finepaper assume a inteira responsabilidade desse lapso, que
desde já lamenta profundamente.
A Finepaper tem uma política de melhoria contínua, pelo que, de
imediato, foram criados vários procedimentos internos para evitar
que situações como esta. ou outras, se repitam.
Agradecemos desde já a compreensão demonstrada pela ASSP
para esta situação.
Com os melhores cumprimentos,

Ficha Técnica
DIRECTORA
Ana Maria Morais
DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Largo do Monte n.º 1 - 1170-253 Lisboa
Tel. 218 155 466 l Fax 218 126 840
info@assp.pt l www.assp.pt
PROPRIEDADE
Associação de Solidariedade Social
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COORDENAÇÃO EDITORIAL
ASSP Comunicação
CONCEPÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO
Sandro Costa
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Revisão dos Estatutos da ASSP
A revisão dos Estatutos foi um dos pontos do Plano
de Ação da atual Direção Nacional (DN), integrado no
Plano Estratégico como Projeto 19. Este Projeto só
se iniciou por se ter verificado um consenso alargado
entre as Direções das Delegações sobre a necessidade da revisão dos Estatutos.
Esta visa a alteraração de disposições que não estão
de acordo, quer com os Estatutos das IPSS (o DL n.º
172-A/2014, de 14 de novembro, alterado pela Lei n.º
76/2015, de 28 de julho), quer com a própria Constituição da República Portuguesa.
A metodologia seguida teve como intuito conseguir o
maior envolvimento dos Associados e assim poder
assegurar uma participação democrática.
A partir de uma base (Doc.0) resultante do trabalho
de um grupo inicial com elementos da DN, foi realizada uma reflexão pela DN, posteriormente revista
pela Assessora Jurídica da ASSP (Doc.1).
Na reunião do Conselho Nacional (CN) de 30 de junho
de 2018, a Presidente da Direção Nacional solicitou
às Delegações um parecer sobre a metodologia a
adotar para a análise do Doc.1 e produção de um
Doc.2. A maioria das Delegações pronunciou-se a
favor da criação de um Grupo de Trabalho (GT) amplo
e que integrasse Delegações onde existam Residências.
Foi assim constituída uma equipa com membros de
diferentes órgãos, por forma a proporcionar uma
visão diversificada do funcionamento da ASSP:
Miguel Vilhena, Presidente da Mesa da Assembleia
Nacional de Delegados; José Alberto Gonçalves,
Delegado da Delegação do Algarve; Adelino Cruz,
Vice-Presidente da Direção Nacional e José Luís
Malaquias, Armando Guimarães, Isabel Fernandes e
Eduardo Relvas, Presidentes das Direções das Delegações de Aveiro, Guimarães, Évora e Portalegre,
respetivamente. Também integrou o grupo Fátima
Gomes, Assessora Jurídica.
O GT reuniu nos dias 9 de novembro, 7 de dezembro,
16 e 17 de janeiro e 4 de fevereiro, para a produção do
Doc.2. Na primeira reunião foi realizada uma reflexão
conjunta dos princípios subjacentes às alterações
propostas no Doc.1, muitos deles profundos, alguns
disruptivos.
Ao longo de todo o processo, sempre que algum
elemento do GT não esteve presente, foram lidos e
analisados os seus comentários. A cada reunião o
documento foi atualizado e enviado para todos. Para
a definição da Missão da ASSP, cada elemento do GT
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auscultou um grupo restrito de Associados, parceiros,
utentes e clientes, de forma a ter uma perceção de
como a ASSP é vista por cada um destes interlocutores. O Doc.2 ficou concluído e foi entregue à Direção
Nacional.
No BI de março foi incluída uma separata de forma a
permitir que os Associados se inteirassem do Projeto
e pudessem dar o seu contributo. O Doc.2 foi enviado
para todos os Associados que tenham e-mail e para
consulta em todas as Delegações. No mês de abril
realizaram-se nas Delegações reuniões de trabalho
com os Associados, que enviaram os seus pareceres e
sugestões para o Grupo de Trabalho.
O GT voltou a reunir nos dias 29 de abril, 9, 10 e 22 de
maio para elaborar um Doc.3 que tivesse em conta
esses pareceres. A primeira reunião foi para reflexão e
discussão sobre as questões suscitadas pelos Associados.
Foi neste contexto que o GT definiu o papel das
Assembleias Regionais na vida das Delegações e da
Associação, articulando o seu funcionamento com a
Assembleia Geral, no enquadramento da lei e respeitando o princípio de que 1 Associado = 1 voto. A maior
parte das sugestões de alteração do articulado foi
acolhida pelo GT. O Doc.3 foi assim concluído e entregue à Direção Nacional.
Até ao dia 30 de maio a DN analisou o Doc.3 e enviou-o para o Conselho Nacional. O CN é constituído pelos
Presidentes das Delegações. Como órgão consultivo,
irá apreciar a proposta dos Estatutos, ser ouvido e
emitir parecer, dando cumprimento ao Art.º 48º dos
Estatutos em vigor. Neste CN será também apreciada
a proposta de alteração do Regulamento Eleitoral.
Realizar-se-ão em seguida Assembleias de Associados extraordinárias para apreciação e votação dos
dois documentos (de acordo com o Art.º 51º), os quais
serão apresentados em Assembleia Nacional de
Delegados extraordinária no dia 6 de julho.
Esta proposta de Estatutos visa, como refere o DL n.º
172-A/2014, “reconhecer que as novas realidades
social e organizacional impõem a reformulação de
alguma das suas disposições e a introdução de
outras, por forma a dotar as instituições assim qualificadas de um suporte jurídico que permita aprofundar a sua modernização e desenvolvimento”.
A Direção Nacional

Delegação dos Açores

Teatro
na ASSP

O povo dos Açores sempre mostrou um gosto
especial pela arte dramática, pela música e pelo
versejar mais ou menos espontâneo, artes que
animavam os convívios sociais e as festas profanas. Nas casas, nos salões ou na rua, ao longo de
muitos anos as danças de Carnaval, os ranchos de
cantares ao Menino Jesus, o cantar às Estrelas, as
cantigas ao desafio, as Velhas, o teatro popular
divertiram numeroso público. Essas manifestações ainda perduram e são muito vividas nas
ilhas, atraindo não só os residentes como turistas
e, essencialmente, emigrantes saudosos das
diversões tradicionais da terra. Está na “massa do
sangue” a atração pelas artes populares, nomeadamente pela arte do palco. Talvez por isso, abundam no arquipélago grupos cénicos amadores
organizados, que dinamizam a cultura e asseguram um convívio agradável.
É neste contexto que se insere o grupo de teatro
constituído por membros da Delegação Açores da
ASSP, aos quais, mesmo sendo amadores ditos de
terceira idade, não falta dedicação e boa vontade,
dando o seu melhor em cada atuação para animar
a entusiasmada assistência.
Concomitantemente, os «atores» favorecem o
crescimento pessoal, que não termina com a aposentação, pelo contrário, a vida nesta época proporciona oportunidades de realização de sonhos e
de desejos adiados. Sabemos que a idade não
perdoa, mas a atividade teatral agiliza a memória
e a atenção, incentiva a comunicação, desinibe e
aumenta a autoconfiança, proporciona o controlo
e a expressão de sentimentos que alegram o coração. O ânimo vivido neste grupo é contagiante e
supera todas as dificuldades.

O trabalho desenvolve-se partindo de um guião
para a peça teatral, construída com personagens à
medida dos atores disponíveis e de modo a que
estes se sintam à vontade. Depois, é brincar!
Ensaia-se com arte e graça as falas próprias de
cada um e deixa-se voar a imaginação. Respeita-se a liberdade de linguagem desde que contemple
as caraterísticas básicas da personagem.
Assim, o «ator» sente melhor as emoções, expressando-as de modo mais convincente. Em comunhão de objetivos com o grupo de teatro, faz parte
da dinâmica desta delegação o grupo coral, sabiamente dirigido pelo dedicado Maestro Fernando
Mota. A ele se devem momentos deliciosos de
harmonia musical apreciados pelos ouvintes e
pelos coralistas. Quem ama a música e o teatro
sente compensado o seu esforço não só pelos
aplausos e agradecimentos, mas principalmente
porque expressa no palco pedacinhos da sua alma.
Bem hajam todos!
Maria do Carmo Correia
Associada Nº 19558
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Delegação do Algarve

Algarve de sombras
e açoteias
Recortam o chão à primeira luz da manhã. São filhas da
vida e de um mundo inteiro, banhadas de sol em dias
de sempre: diz-se que aqui, na morada eterna de um
verão de ano inteiro, até as sombras nos falam de
Algarve. Parece que algures no tempo aqui se soube
contrariar o peso das volumosas paisagens dos cascos
urbanos das grandes metrópoles e dos maus hábitos
da arquitectura contemporânea. Aqui, onde a serra
encontra o mar, a geometria das sombras ainda nos
fala de uma história antiga de casas térreas caiadas de
branco, salpicadas de platibandas de cores quentes e
encabeçadas pela leveza de uma açoteia.
Conta-se que era até há bem pouco tempo ali, nestas
heranças de tempos mouros, que as algarvias de saias
rodadas secavam o figo e a alfarroba e que, para gáudio
da coscuvilhice, se descrevem as origens das “conversas de café”.

Há quem estude o cubismo das linhas. Há quem fale do
sentido das cores garridas. Nós, algarvios, falamos da
leveza destas cidades à beira mar plantadas que
aprendemos a partilhar com os tantos que nos visitam.
E devem. Devem, porque o privilégio do sentimento de
pertença cresce no elogio dos outros. E é também por
isso que, nos recortes destas sombras, vindo de
chaminés proeminentes a que chamamos tradição,
corre ainda o cheiro a peixe assado e marisco fresco da
gastronomia algarvia. É fácil encontrar a cada canto
uma cara estranha de outra língua que não a nossa em
tantos restaurantes de grelha a carvão.
No fundo, algarve é isto. Cheiros, cores e sabores. A
qualidade da melhor vida no encanto de uma região
única. Simples, genuína. Dividida entre o interior serrano e o litoral azul salgado.
Para ver e viver. Todos os dias, todos os anos.
Nuno Silva
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Delegação de Aveiro

São Gonçalinho
o Ano Inteirinho
Todos os anos, no fim de semana
mais próximo de 10 de Janeiro
(data em que se supõe que o São
Gonçalo terá falecido), realizam-se
os festejos em honra de S. Gonçalinho em Aveiro. Esta festa, celebrada no Bairro da Beira-Mar, junto à
capela, decorre ao longo de cinco
dias e inclui, de um modo geral, o
arremesso das cavacas, o fogo-de-artifício sobre o bairro e canais
da Ria, os bailes populares e
concertos, as romarias pelas
estreitas ruas deste bairro e ainda
outras manifestações populares,
como a ‘Dança dos Mancos’ ou a
Entrega do Ramo. O processo de
candidatura da festa de São Gonçalinho a Património Imaterial da
Humanidade está na sua fase final
de submissão à UNESCO.
A segunda-feira é um dia de muita
importância, nele se realizando a
passagem de testemunho da
comissão de festas, formalizada
com o “Arruada de Entrega do Ramo”
(Arruada) e com a “Dança dos

Mancos”. A Mordomia de S. Gonçalinho é constituída por 21
homens com papéis sociais distintos, a quem cabe a responsabilidade de “organizar a festa e velar pela
sua preservação e das tradições
culturais que lhes estão associadas”. São os herdeiros de heranças
antigas que vão passando de
século em século de mordomos
para mordomos.
Para além da festa, a actual Mordomia, desafiou-se levar a cabo
uma série de iniciativas ao longo do
ano, pretendendo a mesma que
todos os meses haja um evento
aberto à participação da cidade/comunidade permitindo, desta
forma, uma maior proximidade e

divulgação das suas iniciativas, da
sua festa e em especial fazer com
que São Gonçalinho esteja permanentemente presente e não seja
apenas lembrado em Janeiro. Este
conjunto de iniciativas e a vontade
de querer fazer e estar com as
pessoas levaram a que a Mordomia adoptasse a insígnia São
Gonçalinho o Ano Inteirinho.
João Rodrigues
Comité Marketing e Comunicação
Mordomia de São Gonçalinho
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ASSP

Inscrições
até 30 de Agosto

Viaje com a ASSP

Para inscrições
ou informações
contacte
218 223 080 ou
fili
pafaria@assp.p

t

Viagem à Terra Santa

5 a 12 de Novembro de 2019

1º Dia • (05-11-2019) - LISBOA / TEL AVIV - Em hora a indicar, comparência no aeroporto do
Lisboa. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a Tel Aviv, via uma
cidade da Europa.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ASSOCIADO ASSP

1.690€

NÃO ASSOCIADO

1.760€

Mínimo 35 participantes

SUPLEMENTOS - Quarto individual - 465€
O preço inclui:
• Passagens aéreas com taxas incluídas
• Autocarro de Turismo durante todo o circuito com
taxas e todas as despesas de motorista incluídas
• Alojamento nos seguintes hotéis:
- Tel Aviv: Nyx Hotel 4****, ou similar
- Tiberíades: Restal Hotel 4****, ou similar
- Jerusalém: Rimonim Hotel 4****, ou similar
• Pensão completa desde o pequeno-almoço do
segundo dia ao jantar do penúltimo dia
• Guia em português ou espanhol
• Acompanhante da agência
• Gratificações
• Seguro Multiviagens VIP
O preço não inclui:
• Serviços não mencionados no programa
• Despesas de carácter pessoal
• Bebidas
• Entradas em monumentos não indicados como
entrada incluída
Documentos necessários:
• Passaporte válido 6 meses após a data da Viagem

Parceiro:

2º Dia • (06-11-2019) - TEL AVIV / JAFFA / CESAREIA / HAIFA / CANÁ / TIBÉRIADES Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, transporte ao hotel. Alojamento. Pequeno-almoço no
hotel. Saída para Jaffa (antiga cidade de Joppe). Visita da Igreja de S. Pedro e do Bairro dos
Artistas, onde se encontra a Casa de Simão o Curtidor. Saída em direcção a Cesareia, antiga
Capital Romana, visita do Anfiteatro e aqueduto romano. Prosseguimento até Haifa, subida
ao Monte Carmelo, visita da Gruta de Elias e Convento de Stella Maris. Almoço. Saída para
Caná da Galileia, local do primeiro milagre de Jesus. Continuação para Tiberíades. Chegada,
jantar e alojamento no hotel.
3º Dia • (07-11-2019) - TIBÉRIADES / MONTE TABOR / TIBÉRIADES - Pequeno-almoço no
hotel. Saída para a região de Tabgha para visita da Igreja da Multiplicação dos Pães e dos
Peixes e da Igreja do Primado, subida ao Monte das Bem-Aventuranças. Continuação da
viagem para Cafarnaum. Visita da Sinagoga e Casa de S. Pedro. Travessia de barco no Lago
Tiberíades. Almoço. Paragem junto ao Rio Jordão, local do batismo de Jesus. Continuação da
viagem para o Monte Tabor, lugar da transfiguração de Jesus. Jantar e alojamento no hotel.
4º Dia • (08-11-2019) - TIBERÍADES / NAZARÉ / JERICÓ / MAR MORTO / QUMRAM /
JERUSALÉM - Pequeno-almoço no hotel. Visita dos locais ligados à Sagrada Família; Basílica
da Anunciação, Igreja de S. José. Continuação para Jericó, almoço e breve visita. Prosseguimento em direção ao Mar Morto, tempo livre para banho nas águas salgadas. Visita de Qumram,
onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Visita do Museu e ruínas da
antiga comunidade essénia. Continuação para Jerusalém. Chegada e saudação à Cidade Santa.
Instalação no hotel e jantar.
5º Dia • (09-11-2019) - JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM / JERUSALÉM - Pequeno-almoço no hotel. Saída para Ein Karen. Visita da Igreja de São João Baptista e do Santuário da Visitação. Continuação da viagem para Belém. Almoço. Visita da Basílica de Santa Catarina, Gruta da
Natividade, grutas de S. José e S. Jerónimo. Visita ao Campo dos Pastores. Regresso a Jerusalém. Jantar e alojamento no hotel.
6º Dia • (10-11-2019) - JERUSALÉM - Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção ao Monte
das Oliveiras. Visita ao templo da Ascensão, Gruta do Pai-Nosso, Igreja Dominus Flevit e Getsemani com o Jardim das Oliveiras e Basílica da Agonia, o túmulo ortodoxo da Virgem e a Gruta
da Traição. Almoço. Visita do Museu Yad Vashem. Passagem pela cidade nova para admirar a
Knesset, o Museu de Israel com a maqueta da cidade de Jerusalém como se encontrava no
tempo de Jesus. Jantar e alojamento no hotel.
7º Dia • (11-11-2019) - JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM - Pequeno-almoço no hotel.
Visita à Igreja de Santa Ana (local da Natividade de Maria) e piscinas Probáticas. Início da Via
Dolorosa. Visita das Capelas da Flagelação e Condenação, com os Litóstrotos e o Arco Ecce-Homo. Percurso da Via Dolorosa até ao Calvário e Santo Sepulcro. Almoço. Visita do Monte Sion
com a Igreja da Dormição da Virgem, a Sala da Última Ceia (ou Cenáculo), o Túmulo do Rei
David e a Igreja de São Pedro in Galicantu. Visita do Bairro Judeu, passando pelo Cardo Máximo
(antiga rua romana) até ao Muro das Lamentações. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
8º Dia • (12-11-2019) - TEL AVIV / LISBOA - Transporte ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque. Partida para Lisboa. Chegada.

Delegação de Beja

CUBA
“A Catedral do Cante”
no âmago do Alentejo
Com uma paisagem envolvente constituída por culturas
de sequeiro, sobreiros e azinheiras, vinhedos e olivais,
associados à vegetação natural, Cuba ostenta a beleza
das formas, a sobriedade e a riqueza das decorações a
fresco e azulejaria, com forte ligação à ruralidade e ao
Cante Alentejano.
Aqui, a cozinha tradicional inclui os pratos típicos da
região, como as saborosas sopas de tomate ou de
cação, diversas receitas de carne de porco ou borrego,
migas, espargos com cilarcas e ovos, ou a feijoada com
carrasquinhas, iguarias sempre acompanhadas pelo
pão alentejano e um bom vinho oriundo destas terras.
O cante é espontâneo, com modas que surgem aos
balcões das tabernas típicas, que surpreendem e encantam quem as ouve. É considerado um traço identitário e
diferenciador destas gentes, que apelidam o concelho de
“Catedral do Cante”, porque esta forma de expressão é
vista como herança, com a “crença” de quem tem o
cante como uma experiência quase religiosa ou ritual.

Nas artes tradicionais, encontramos artesãos que
trabalham a madeira, a cortiça e a pele de animais. Destacam-se os móveis rústicos, as botas e os sapatos
feitos à mão, as típicas capas e capotes alentejanos,
bem como as miniaturas de alfaias agrícolas.
No património edificado, salientam-se a Ponte Romana
(Monumento Nacional) e um núcleo de Pintura Mural de
onze exemplares, entre igrejas e ermidas seculares.
É um convite a um passeio, onde o olhar se perderá na
planície alternada de montado, estevas, olivais, vinhedos, montes e a brancura da cal.
Colaboração da Câmara Municipa de Cuba
Fotos da autoria de António Cunha
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Delegação de Coimbra

Portugal

O paradigma da Internacionalização
Segundo o Ranking de Internacionalização das Empresas Portuguesas
(RIEP), mais de 78% do tecido
empresarial ambiciona desenvolver
a sua actividade no exterior, iniciando a actividade e/ou a venda de
produtos e serviços em novos mercados de elevada exigência.
Neste contexto de evidente competitividade, as competências dos
nossos Recursos Humanos assumem um papel crítico de sucesso,
nomeadamente quando se avalia a
internacionalização de serviços.
Sendo a marca Portugal interpretada pela maioria dos Empresários
Portugueses como positiva ou
muito positiva, logo contribuindo
para uma melhor aceitação das
nossas empresas no mercado
global, a percepção de qualidade nos
mercados destino está intrinsecamente relacionada com a elevada
preparação que os nossos Recursos
Humanos apresentam.
A diferenciação por estes apresentada ganha dimensão quando se
avaliam Profissões de elevada
exigência técnica ou científica, como
sejam as relacionadas com os
sectores informático e da saúde,
tendo Portugal observado, nas
últimas duas décadas, a migração
de dezenas de milhares de jovens
altamente qualificados para outros
10

Países, onde rapidamente viram o
seu desempenho meritoriamente
reconhecido.
Este reconhecimento encerra uma
mudança radical relativa à percepção sobre Portugal e sobre os
Portugueses, nomeadamente por
comparação com o fenómeno
migratório verificado na segunda
metade do século XX, bem como
por comparação com a caracterização dos produtos e serviços a internacionalizar, e ainda por comparação das áreas geográficas que constituem hoje a nossa estratégia de
internacionalização.
A nossa evolução socioeconómica
permitiu-nos consolidar as exportações tradicionais, como sejam o
vinho e o calçado e, em paralelo,
abraçar novas áreas de valor acrescentado como sejam a do medicamento, a da saúde e a das tecnologias de informação.
Portugal passou a observar oportunidades a nível global, não se inibindo de avaliar os mercados mais
evoluídos e competitivos, sem
deixar de marcar presença nas
regiões com as quais sempre manteve relações comerciais.
Estas alterações, de elevado impacto quer económico quer social,
relevam que o ensino em Portugal,
pese todas as notas de melhoria

que pode integrar, tem conseguido
acompanhar o desafio de mudança e
desenvolvimento que se exponencia
a cada dia, permitindo formar novas
gerações altamente capacitadas
para concorrer num ambiente cada
vez mais competitivo e exigente.
Contudo, o virtuosismo da evolução
conseguida pode, paradigmaticamente, vir a ser observado como
uma ameaça que, indubitavelmente, enfrentaremos a médio-curto
prazo, como consequência de uma
classe política quase sempre incapaz, nomeadamente no que respeita à instituição de políticas que
alterem a nossa grave condição
demográfica, e à total ausência de
políticas capazes de fixar jovens
talentos.
Portugal é assim, hoje, um País com
relevante presença internacional,
através de organizações, pessoas,
produtos e serviços de reconhecido
valor, que enfrentará enormes
dificuldades em conseguir dar
continuidade à evolução que tem
vivenciado nas últimas décadas,
sendo crítica a adopção de medidas
que permitam contrariar o envelhecimento da população, a fixação de
jovens talentos e a captação de
outros que em Portugal se desejem
fixar.
José Alexandre de Freitas da Cunha Ferreira

Delegação de Évora

Túlio Espanca*
Túlio Alberto da Rocha Espanca (1913-1993) nasceu em Vila
Viçosa, no seio de uma família pobre mas de vincadas preocupações culturais. Foi afilhado de baptismo da prima e poetisa Florbela Espanca que lhe impôs um nome clássico como
era tradição na família (Apeles, Sócrates, Demóstenes, Otelo,
Natal) ¹.
Tendo feito, apenas, quatro anos de escolaridade, desde cedo
Túlio Espanca revelou um insaciável gosto pela leitura. Depois
de várias profissões, em 1939 fez um curso para cicerones
promovido pelo Grupo Pró-Évora (onde na altura pontificavam Celestino David e António Bartolomeu Gromicho), classificando-se em primeiro lugar; no ano seguinte entrou para o
Turismo Municipal como guia-intérprete.
Naquele ano começou a publicar artigos sobre História e
História da Arte e em 1942 iniciou a colaboração no Boletim
de Cultura da Câmara Municipal, A Cidade de Évora, do qual
seria editor até à morte, em 1993. Durante meio século foi o
responsável pelo Boletim e seu maior redactor, tendo dado aí
à estampa cerca de três centenas de estudos.
Não menor mérito teve Espanca ao conseguir congregar n´A
Cidade de Évora um valioso conjunto de colaboradores,
tornando-a uma referência nacional da nossa historiografia.
Espanca colaborou em jornais, revistas científicas, fez entradas para dicionários e enciclopédias, foi autor de pagelas,
guias e livros sobre Évora, publicou trinta e seis Cadernos de
História e Arte Eborense.
Verdadeiramente apaixonado pelo Alentejo, Espanca devotou-se afincadamente ao estudo da sua história e aos testemunhos do passado, produzindo “uma obra científica que é,
quantitativa e qualitativamente, verdadeiramente monumental”,
como dela disse Vítor Serrão ².
Os oito grossos volumes do Inventário Artístico de Portugal, que
fez sozinho, a pedido da Academia Nacional de Belas-Artes,
cobrindo o distrito de Évora e a zona norte do de Beja, são um
monumento ímpar da historiografia portuguesa, revelando-o, inquestionavelmente como “o nosso mais acertado inventariante patrimonial”, para voltarmos a usar a opinião de Vítor
Serrão que muito bem o conheceu e acompanhou em muitas
jornadas de desbravamento patrimonial.
Muitas vezes sem qualquer referência histórica ou documental, Espanca foi capaz de descobrir, identificar estilisticamente, datar e propor autorias com um acerto de mestre e sábio,
que estudos posteriores vieram confirmar.
O árduo trabalho de campo a que se devotou servido pelo
estudo permanente e uma rara sensibilidade artística permitiram-lhe um levantamento exaustivo, como nenhum outro
até agora se fez no nosso país, de edifícios e artefactos eruditos e populares, de tudo o que sentiu estar imbuído de especial significado, produzindo – e operando com – um conceito
abrangente de património, cedo valorizando a ideia de bens
integrados em conjuntos e deles indissociáveis para o seu
pleno entendimento, valorização e fruição.
Esses Inventários de Túlio Espanca continuam a constituir-se
como o mais completo levantamento dos valores patrimo-

niais alentejanos e a servirem de guias preciosos e justificativos para planos integrados de desenvolvimento, planos
estratégicos de cultura e planos directores e outros instrumentos de planeamento urbanístico. Esse levantamento é,
ainda hoje, um elemento fulcral para a protecção contra o
extravio de bens móveis; e o exaustivo registo fotográfico aí
disponível é um precioso auxiliar para a conservação e
restauro dos imóveis.
Outras facetas do labor de Túlio Espanca foram sumamente
importantes para a salvaguarda do nosso património: preparou dezenas de exposições, na maior parte dos casos com
preciosos catálogos, proferiu inúmeras conferências, realizou
ciclos de visitas guiadas ao património eborense que despertaram para o seu estudo e a sua defesa gerações sucessivas.
Não menor efeito, embora menos mediática, teve, para a
defesa do património erudito e popular e para a preservação
do equilíbrio urbanístico do Centro Histórico de Évora, a
actuação de Túlio Espanca na Comissão Municipal de Arte,
Arqueologia e Defesa do Património de que foi referência
maior durante décadas e que aconselhou sucessivos executivos municipais na gestão da cidade.
Sem o estudo, as publicações e o magistério de Espanca,
todos o reconhecem, Évora não teria sido preservada como
foi nem se teria podido candidatar com sucesso à classificação de Património Mundial, em cujo processo também
colaborou.
Não é de estranhar, por isso, que a Túlio Espanca tenha sido
reconhecido, em vida, o mérito enorme do seu trabalho: foi
bolseiro do Instituto de Alta Cultura; foi Académico Honorário,
classe Ouro, da Academia Nacional de Belas-Artes; foi sócio-correspondente da Academia Portuguesa da História; foi
distinguido com o Prémio Europeu da Conservação dos Monumentos Históricos concedido pela fundação F.V.S. de Hamburgo; foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro da Cidade de Évora; foi
Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada; a Universidade de Évora outorgou-lhe o grau de Doutor Honoris Causa na
área científica de História da Cultura Portuguesa. O seu nome
está perpetuado numa importante avenida da cidade de
Évora.
Manuel J. C. Branco
Historiador de Arte
* Texto inicialmente publicado em: Monumentos, nº 26, Revista Semestral de Edifícios e Monumentos, Abril 2007, Direcção –Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais – Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional, incluído no artigo “A defesa do
património em Évora: Cunha Rivara, Filipe Simões, Gabriel Pereira e Túlio
Espanca. Retirámos as notas.
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Visita dos Colaboradores
da Sede às instalações da ASSP
Os Colaboradores da Sede conheceram este ano todas as instalações da nossa Associação, no continente.
A primeira visita realizou-se a 11 de Janeiro e o
itinerário foi: Delegação de Guimarães, almoço
na Casa da Torre, Residência de S. Roque, Delegação do Porto e Delegação de Viseu.

A segunda viagem teve lugar no dia 15 de Fevereiro com o seguinte itinerário: Delegação e Residência de Aveiro, Projeto de Santa Maria, almoço
em S. João da Madeira, Delegação de Coimbra e
Delegação de Leiria.
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A terceira visita realizou-se a 15 de Março e o
itinerário foi: Delegação de Beja, almoço em
Faro, Casa em Pechão, Delegação do Algarve,
Delegação e Residência de Setúbal.

A última viagem teve lugar no dia 5 de Abril com
o seguinte itinerário: Residência de Carcavelos,
almoço na Delegação de Évora, Delegação de
Portalegre e Delegação de Santarém.

Estas quatro visitas foram muito interessantes para os funcionários da Sede, que não só ficaram a conhecer o principal
património da Associação, como também permitiram o conhecimento dos seus interlocutores, alguns dos quais diários.
No entanto, para os visitados também foi muito importante
conhecer as pessoas da Sede, com quem contactam frequentemente, alguns há mais de 20 anos.
A realização destas viagens permitiu assim aproximar os funcionários da Sede entre si e junto dos colaboradores das várias
estruturas da Associação.
13

CONGRESSOASSP2019
GUIMARÃES

A Direção Nacional da ASSP e a Direção da
Delegação de Guimarães realizaram, em
Guimarães, nos dias 17 e 18 e Maio o Congresso ASSP 2019 com o Tema: Uma Escola
para Pensar o Futuro.
Este evento teve o apoio incondicional da
Câmara Municipal de Guimarães e realizou-se na Plataforma das Artes e Criatividade.
À Comissão Organizadora do Congresso
coube toda a preparação inerente, nomeadamente: definição da estrutura do Congresso, identificação dos painéis e respetivos oradores, seleção e convite dos elementos da Comissão de Honra, identificação de espaços e procura de patrocínios,
orçamentação, bem como a realização dos
eventos comemorativos do Congresso.
Com a colaboração do Centro de Formação
Francisco de Holanda, o Congresso foi certificado Ação de Curta Duração.
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17-18 | Maio 2019
Plataforma das Artes e Criatividade

1º Dia - 17 | Maio

No segundo dia prosseguiram os trabalhos de
acordo com o programa que estava estabelecido e previamente divulgado.

2º Dia - 18 | Maio

Foi integralmente cumprida a intenção do Congresso ASSP 2019, pois houve espaço para uma
reflexão com os Professores sobre a Escola e os
Alunos, ajudando-os a encontrar linhas de pensamento e atuação que permitam a integração das
novas vias pedagógicas e legislativas.
15

38ºANIVERSÁRIO
ASSP
GUIMARÃES 18-19 | Maio 2019
As comemorações do 38.º Aniversário da ASSP
realizaram-se, este ano, em Guimarães, nos
dias 18 e 19 de Maio.

Foi elaborado pela Comissão Organizadora um
programa lúdico pelos vários espaços da lindíssima cidade de Guimarães.

A receção e a cerimónia de boas vindas iniciou-se no dia 18 na Sociedade Martins Sarmento,
seguida de uma visita às instalações e de um
Porto de Honra.
Depois do almoço no restaurante Histórico,
assistiu-se à apresentação das Festas Nicolinas,
visitou-se o Museu Alberto Sampaio e conheceu-se melhor a cidade de Guimarães através
de um peddy paper orientado por guiões.
O jantar do Aniversário contou com a animação
do coro da Delegação de Viseu e d’ Osmusiké,
decorreu no restaurante Príncipe Parque com a
participação de cerca de 170 Associados, familiares e amigos.
No dia seguinte os participantes visitaram a
Montanha da Penha, almoçaram no restaurante
Hotel da Penha e regressaram de Teleférico ao
Parque das Hortas.
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1º Dia - 18 | Maio

A ASSP está de parabéns pelo que construiu até
agora e pelo dinamismo que continua a demonstrar,
como é exemplo esta comemoração do seu 38.º
Aniversário.

2º Dia - 19 | Maio
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Delegação de Guimarães

A sua
agência
em Guimarães
Fundada em 2007 e sediada em
Guimarães, no nº 40 da Rua da
Rainha D. Maria II, a Guimarães
Viagens é uma agência de viagens
que trabalha com os principais
operadores turísticos, nacionais e
internacionais, e que atua em dois
segmentos distintos, o Outgoing e
o Incoming, assegurando todos os
serviços associados aos mesmos.
A agência conta com uma equipa de
profissionais especializados que
prestam um serviço de qualidade e
personalizado.
Não podendo deixar de destacar o
desenvolvimento de um produto
próprio, pensado exclusivamente
para grupos, a Guimarães Viagens
conta ainda com um vasto leque de
produtos e serviços e fornece aos
seus clientes diversas opções de
voos, hotéis, pacotes turísticos,
cruzeiros, rent-a-car, entre outros.
Convidamo-lo a consultar as
nossas páginas, através dos links
https://guimaraesviagens.com/gui
maraes-viagens/
e
https://www.facebook.com/pg/gui
maraesviagens, onde poderá
aceder a toda a informação.
Qualquer que seja o destino ou a
experiência que procure, contacte-nos para saber o que temos para
lhe oferecer.
Destacando as viagens de grupo,
damos a conhecer aos associados
da ASSP os programas previstos
para 2019:

25 Maio a 1 Junho 2019: Salou –
Férias no Mediterrâneo (regime
pensão completa). Itinerário: Guimarães / Burgos / Puebla de Alfinden /
Lleida / Salou (3º ao 6º dia em Salou
– animação musical todas as noites
no hotel e incluída uma excursão de
meio dia a Reus, cidade natal de
Gäudi) / Haro / Guimarães.
Preço por pessoa: 455€
6 e 7 Julho 2019: Festa dos Tabuleiros, em Tomar. Itinerário: Guimarães /
Ferreira do Zêzere (embarque num
cruzeiro de 4 horas no barco S.
Cristóvão, com almoço buffet a
bordo incluído) / Visita à Vila de
Dornes / Coimbra / Tomar (Festa
dos Tabuleiros) / Guimarães.
Preço por pessoa: 180€
10 a 14 Julho 2019: Londres. Itinerário: Guimarães / Porto / Londres.
Estadia em hotel no centro de
Londres. Inclui: visita panorâmica da
capital britânica, transporte ao
palácio de Buckingham para assitir
ao render da guarda, visita ao Museu
Britânico, passeio de barco pelo rio
Tamisa, visita à Torre de Londres,
excursão a Windsor, com visita ao
castelo. Acompanhamento permanente de um representante da
Guimarães Viagens a falar inglês
fluente desde o dia de partida até ao
dia de Chegada. Guia acompanhante
local, sempre que possível de língua
portuguesa.
Preço por pessoa: 1120€
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16 a 23 Setembro 2019: Algarve –
Monte Gordo (regime tudo incluído).
Itinerário: Guimarães / Monte Gordo
(2º ao 7º dia em Monte Gordo –
incluída uma excursão de meio dia a
Cabanas, Cacela e Santa Luzia) /
Guimarães.
Preço por pessoa: 460€
22 a 29 Setembro 2019: Costa do
Sol – Fuengirola. Itinerário: Guimarães / Fuengirola (2º ao 6º dia estadia em Fuengirola). Incluída uma
excursão de ½ Dia a Torrox, considerada a joia da coroa do litoral
andaluz. Fuengirola é uma extraordinária estância de férias. Está
situada na ponta ocidental do mar
Mediterrâneo, a pouco mais de 100
Km do Estreito de Gibraltar. Aproveite para percorrer as fervilhantes
ruas comerciais, efectuar passeios
de barco até Benálmadena, Torremolinos, ou observar os golfinhos,
ou simplesmente, participar numa
emocionante viagem de teleférico
até ao ponto mais alto da Costa del
Sol. Animação nocturna está
sempre garantida. 7º dia: Fuengirola/Monte Gordo. 8º dia: Monte
Gordo/Guimarães.
Preço por pessoa: 465€

Delegação de Leiria

Prémio Ciência
na Escola da Fundação Ilídio Pinho
2018/2019 -16 ª Edição

Agrupamento de Escolas D. Dinis – Leiria
O Agrupamento de Escolas D.
Dinis, através do seu Clube de
Robótica, candidatou-se, uma vez
mais, ao Prémio Ciência na Escola,
e voltou a ser apurado para a
segunda fase deste Prémio da
Fundação Ilídio Pinho.
O nosso projeto consiste em ter
em cada vaso um sensor de
humidade do solo. Quando o solo
está seco, é ligada uma pequena
bomba de água que regará as
plantas. Quando estas já tiverem
água suficiente, a bomba será
desligada. A água é bombeada a
partir de um reservatório, que é
cheio com água aproveitada
quando chove.

Uma turma comprometeu-se a
cuidar dos vasos e canteiros e daí
surgiu a ideia de construir um
dispositivo que permita a rega
automática de plantas, uma vez
que a nossa escola tem muitos
vasos e dá muito trabalho regá-los. Além disso, nas interrupções
letivas, algumas plantas secam
ou passam sede.

A candidatura do Clube de Robótica “Sistema de rega automática
de plantas” na categoria 3º ciclo
(4º escalão) passou à fase 2,
desenvolvimento do projeto,
tendo direito a receber 500 euros.
Se no final ficar entre os 100
melhores, ainda poderá ir a uma
exposição nacional, onde ainda
poderá receber um prémio final.
De recordar que, dos 1390 projetos apresentados a este prémio,
só foram apurados para a segunda fase 710.
Manuel Lopes
Coordenador do Projeto

“A Ciência na Escola ao Serviço do
Desenvolvimento de Portugal”
O Prémio Fundação Ilídio Pinho
“Ciência na Escola” começou por
ser um projeto piloto inovador e
completamente alinhado com a
missão da Fundação. O propósito
era simples: lançar, logo após a
abertura do ano escolar, um

concurso anual de ideias para
projetos de natureza científico-pedagógica nas áreas das ciências, organizado para escalões
etários distintos e não deixando
de fora o ensino profissional.
Essas ideias seriam apresentadas por equipas de alunos lideradas por professores, sendo selecionadas as melhores para
desenvolvimento ao longo do ano
letivo, em paralelo com as atividades curriculares. Um pouco
antes do término do ano letivo,
seriam premiados os melhores
projetos e equipas, promovendo
assim as diferentes áreas das
ciências junto dos alunos e das
famílias.
Ciente de que uma tal iniciativa
junto das escolas teria de ser
sempre levada a cabo com o
enquadramento e apoio explícito
do Ministério da Educação e das
suas Delegações Regionais, a
Fundação apresentou a ideia ao
então Ministro da Educação,
David Justino, que mostrou disponibilidade total para, em genuína
parceria, serem criadas as condições para o lançamento do
Prémio que considerava inovador
e de enorme mérito.
(https://www.fundacaoip.pt/apre
sentacao-do-projeto/)
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Delegação de Lisboa

A propósito
do ciclone
IDAI
Dos grandes momentos, diz a sabedoria popular
serem capazes de trazer o bom e o menos bom em
cada um de nós.
O ciclone e as chuvas torrenciais, as cheias, localizam-se numa zona do país historicamente agente
e vítima de acontecimentos relativamente recentes, como sede histórica de recente guerra devastadora, resquícios de conflitos históricos.
Tudo seria de esperar, maus sentimentos e recalcamentos. Mas eis que irrompe no país e particularmente do sul do país, um movimento de solidariedade, espontâneo, sentido e comovente, como
se as novas gerações, gente de todas as origens e
cores, o Moçambique futuro, tivessem decidido
que nada tinham§ a ver com as mazelas e mágoas
do passado. Que o pintor Naguib – tinha de ser um
artista! - bem intuiu como um renovar vibrante e
contemporâneo do espírito da unidade nacional.
Os desastres permitem o eclodir de uma irmandade mais vasta, apreço a solidariedade dos Palops,
nomeadamente Angola e Portugal, mais do que a

contribuição técnica e material, apreço o sofrimento partilhado, as mensagens sentidas de amigos, a
comunidade da tristeza e da impotência.
O aquecimento terrestre, o degelo dos glaciares, o
aumento da evaporação dos oceanos, colocam o
meu país entre os mais ameaçados, enquanto país
de planícies medianas descendo suavemente para
1.200 km de costa vulneráveis. Somos o terceiro
país mais ameaçado em África, há zonas litorais na
cidade de Pemba já cortadas pelas águas do mar.
Vulnerabilidade injusta porquanto provocada de
forma renitente pelos maiores países industrializados e com o mais alto nível de conforto.
De novo, os mais fracos a pagar a factura?
Texto de Óscar Monteiro
Moçambique

Industrialização
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Degelo

Delegação da Madeira

FLEXIBILIDADE À la carte
A flexibilidade curricular é apresentada como uma lufada de ar
fresco no relevo que atribui aos
alunos. É uma evolução necessária e natural que a Escola apresenta, com o objetivo de envolver os
alunos nas suas aprendizagens,
para que sejam participantes
ativos do seu percurso escolar.
A Escola tem de se adaptar às
circunstâncias particulares dos
alunos, interpretar os conhecimentos, capacidades, atitudes e
valores de cada aluno, suportar-se no que são as aprendizagens
essenciais à formação do jovem
cidadão e desenhar um plano de
ação. Um processo orgânico.
Pretende-se uma Escola para
todos, em que os conteúdos
deixam de ser uma condição
necessária de sucesso, em que a
Escola faculta uma formação integral. Isto é, as disciplinas são
importantes, mas a cidadania
também merece destaque.
Existirão muitos apoiantes das
virtudes desta nova tendência,
assim, permitam-me desenvolver, de forma muito breve, alguma
desconfiança sobre o seu pretenso sucesso generalizado.

O conceito da flexibilidade teve
como instituição percursora a
Escola da Ponte. Aí o seu desenvolvimento foi endógeno. Daí se
possa compreender o seu sucesso. Na restante rede de estabelecimentos públicos de ensino o
processo surge legislado. Para
que se difunda a aplicação, faculta-se formação a todos.
E como se desenvolve a formação? Colocam-se dezenas ou
centenas de professores numa
sala e explica-se, de forma massificada, que cada professor deve
prestar um ensino individualizado.
Algo tão caricato como ter um
médico a dizer que fumar faz mal
à saúde, enquanto fuma.
Isto contraria o que se entende
por formação eficiente dos
professores. Pois a formação que
ambicione ter impacto na organização deverá ser desenhada de
acordo com os objetivos que se
pretendem atingir, assim como
das caraterísticas da escola e de
cada professor.
Se as respostas generalizadas
são de evitar, então também a
própria flexibilidade como resposta generalizada será um erro.

Esta abordagem terá sentido para
alguns professores e alunos, não
para todos.
Também a informática, os quadros multimédia, e outras tantas
inovações tecnológicas e pedagógicas, foram anunciados como
grandes promotores de sucesso.
O tempo demonstrou que ficaram
abaixo das expetativas.
O que tem falhado? Tem fracassado a verdadeira valorização das
escolas e dos seus professores.
As políticas relativas aos recursos
humanos docentes e à gestão das
escolas públicas não são coerentes, nem promovem a melhoria
das organizações. Trate-se disso e
muitas Escolas da Ponte irão
surgir, interpretando a flexibilidade ou outro qualquer processo
cujo contexto o solicite.
As escolas têm nos seus professores o seu melhor ativo. Tratem
deles estrategicamente e teremos escolas mais capazes de
promover o sucesso dos alunos.
Compreenda-se que gerir escolas
é gerir pessoas, não processos.
Luís Mata
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Delegação de Portalegre

O Museu Municipal de Portalegre
Faz 100 anos
Criado em 1901 por proposta do Dr. Severino Santana
Marques, o Museu Municipal de Portalegre foi inaugurado
a 21 de Dezembro de 1918 por iniciativa do Vereador Dr.
Laureano António Picão Sardinha nas dependências da
Câmara Municipal, onde ocupou uma pequena sala, resumindo-se o seu espólio a uma reduzida coleção de Arte
Sacra.

Em 1932 é instalado na Igreja do antigo Convento de São
Bernardo, onde se encontrava aquartelado o Batalhão de
Caçadores nº 1.
Por dificuldades na realização
das visitas, decidiu a Câmara
Municipal, em 1956, a instâncias do então Vereador Dr.
Raul Galiano Tavares transferir o Museu para o edifício
onde hoje se encontra, uma
casa nobre do séc. XVI, situada junto à Sé.
Este edifício, inicialmente
Seminário Diocesano e,
posteriormente, Escola Primária e Escola Normal, entra
em obras de adaptação nesse mesmo ano, tendo-se
procedido à inauguração das novas instalações do Museu
a 28 de Maio de 1961, pelo então Presidente da Câmara
Municipal de Portalegre, Dr. António de Mira Godinho e
pelo Dr. Gonçalves Rapazote, Deputado à Assembleia
Nacional.
À coleção inicial vieram juntar-se outras peças de Arte
Sacra da igreja do Convento de São Bernardo e do Convento de Santa Clara, bem como uma preciosa coleção de
faiança portuguesa e espanhola, adquirida pela Câmara
Municipal, em 1956, ao Dr. Laureano Sardinha; esta é
aumentada em 1991 com a aquisição de 98 pratos
“ratinhos” ao Sr. Emílio Castro.
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Em 1965, e durante a Presidência do Sr. Prof. Manuel
Mendes, o Museu vê o seu espólio aumentado, ao aceitar
uma valiosa doação do Dr. José d’Andrade Sequeira. Em
1980, uma outra doação de mobiliário e cerâmica, esta do
Dr. Manuel Cayola Zagallo, antigo Director do Palácio da
Ajuda, vem enriquecer ainda mais o Museu. Cinco anos
mais tarde, em 1985, é a vez de um portalegrense, o Sr.
Herculano Curvelo, oferecer ao Museu 728 peças representando Santo António, coleção esta que é ampliada em 2001
com a aquisição de mais 98 peças aos herdeiros do Sr. Rui
Sequeira.
Ao longo de todos estes anos, muitos outros foram fazendo pequenas doações, contribuindo assim para que o
Museu Municipal ocupasse totalmente o edifício em que se
encontra instalado.
A coleção mais significativa, quer pela beleza das imagens
em exposição quer pelo seu imenso valor, é a de Arte Sacra.
Outra coleção importantíssima é a de Faiança Portuguesa.
As peças em exposição traçam-nos a história da faiança
feita em Portugal desde o séc. XVII aos inícios do séc. XX,
destacando-se a louça azul e branca feita sob influência da
ornamentação usada no Oriente e os curiosíssimos pratos
“ratinhos”, expressão de um povo migrante que se deslocava das Beiras para o Alentejo na época das ceifas.

Outras coleções não menos importantes são as de Mobiliário, onde predominam os estilos D. João V e D. José, sem
esquecer as peças góticas ou o emblemático armário
renascentista em carvalho do Norte e a de Pintura, com
obras de pintores portugueses contemporâneos como
Manuel d’Assumpção, João Tavares, Arsénio da Ressurreição, Benvindo Ceia, Abel Santos, Lauro Corado e Artur Bual,
entre outros.

HOMENAGEM A

ALICE MAIA MAGALHÃES

Casa da Torre
Sobrosa
8 de Junho’19

ASSP
ASSOCIAÇÃO
DE TODOS
OS PROFESSORES
www.assp.pt

Programa
14h00
14h30
15h30
16h30
17h00

Receção
Homenagem
Missa na Capela da Casa da Torre
Visita guiada à Casa da Torre
Lanche/Convívio

Casa da Torre
Rua da Torre, nº208,
4580-752 Sobrosa
255 963 538 | 931 736 357

Delegação do Porto

In Memoriam…
Alguém que partiu
e deixou saudades
Maria Augusta Cramez era natural da
Freguesia de São Diniz, Vila Real, onde
nasceu a 8 de Maio de 1920. Faleceu com
98 anos a 26 de Setembro de 2018 na
Residência de São Roque, no Porto.
Ao longo da sua carreira sempre conseguiu, como escultora e professora, transmitir um sentido de responsabilidade
baseada na observação directa do mundo
ao seu redor.
No seu trabalho diário, buscava a qualidade e não a quantidade.
No seu entendimento, assegurava que a
quantidade é a negação da qualidade.
Amante de música clássica, dança, leitura,
cultivava a chamada arte contemporânea.
Era um ser culto, afável, generoso, de
espírito aberto mas, ao mesmo tempo,
tinha também alma de guerreira e de
lutadora. Desafiando os preconceitos do
seu tempo, foi das primeiras mulheres a
frequentar o curso de piloto no Aéro Club
de Espinho.

te na sua casa da Rua de Bonjardim, no
Porto, onde viveu durante décadas. Como
reconhecimento da sua generosidade, a
direcção da ASSP-delegação do Porto
decidiu ,em reunião de 13 de Abril de 2011,
atribuir o seu nome a uma sala/anfiteatro
da Casa da Torre em Sobrosa.
Mesmo já utente da Residência de S.
Roque, continuou a gostar de viver o seu
tempo, de apresentar-se sempre bem
arranjada, de vestir com qualidade e
elegância. Muito conhecida na área onde
viveu no Porto (Marquês), ia muitas vezes
conviver com as suas amigas, comprar
vestuário, lanchar, passar pela Caixa Geral
de Depósitos, etc.
O seu sentido de intervenção social levou-a a auxiliar, quer isoladamente, quer por
compromisso assumido, várias entidades
e instituições de solidariedade do Porto.
Para além de colaborar nas actividades da
Residência (leitura de textos, teatro,
música, saídas, internet… ) interessava-se
pelas obras que
entretanto decorreram no prédio,
dando sugestões.
Aí demonstrava o
seu lado de escultora…
Palhaço….
E como dizia “no meu cantinho... continuo
a desenhar”.

Sobrinha do pintor e professor Heitor
Cramez, com ele apreendeu o seu culto
pela arte e, como prova da sua generosidade, fez, em vida, a doação à Câmara
Municipal de Vila Real de duas obras de H.
Cramez em óleo sobre madeira: Auto-retrato e Natureza Morta, actualmente
expostas no Museu de Arqueologia e
Numismática daquela cidade.
Durante alguns anos passou o mês de
Agosto na Residência de S. Roque e, como
prova de como se sentia bem naquela
instituição, decidiu, em 2011, ser utente
efectiva da Residência.
Foi uma grande benemérita da ASSP
doando-lhe, para além de quantias monetárias, livros e muito do mobiliário existen-
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Sensível como era ao humanismo, delicadeza e prestação da qualidade de serviço,
é de enaltecer o exemplar relacionamento
que a directora técnica, Drª Teresa
Fernandes, sempre teve com a Drª Mª
Augusta Cramez e que esta muitas vezes
me transmitiu.
Será sempre recordada como uma grande
mulher, guerreira, lutadora, generosa e
afável.
A. Amaro Correia
Nota:
Encontrei nos documentos da Drª M.
Augusta Cramez, numa folha amarrotada, o seguinte Poema que define bem o
seu carácter e sensibilidade.

AMIGO
A mais séria razão de viver
é a de fazer amigos.
Desenvolver essa arte é elevar
a própria alma até às estrelas.
M uitos julgam que são pobres por
não terem dinheiro ou bens…
Maior pobreza é não ter amigos.
E poucos se preocupam.
I deia clara e distinta é a que
define a amizade como ambiente natural
mais favorável para um
são desenvolvimento pessoal.

Ao longo da sua estadia na Residência de
S. Roque, foi sempre propósito assegurar-lhe uma boa qualidade de prestação
de serviços (internos e externos) culminando com acompanhamento e assistência diária na última semana de vida.
Pude testemunhar todo o carinho e
eficiência com que as funcionárias, a
equipa médica e de enfermagem, sob a
orientação da direcção técnica, souberam
cuidar da Dra Cramez.

G randes obras se podem erguer
pelo engenho de cada um.
Mas não erguemos o monumento
da nossa personalidade sem o concurso
daqueles a quem chamamos amigos.
O rquestra mais harmoniosa
do que executada por corações
que se amam, eu não conheço.
É essa que eu gosto mais de ouvir
A.Vahia

Delegação de Santarém

Tributo
a Salgueiro Maia
Sonhar é próprio dos poetas…
É com o sonho que se constrói, aquilo que é diferente,
que é único!
Foi sonhando com um País mais justo, mais humano e
onde coubessem todos... Até aqueles que já tinham
partido…
Foi sonhando com um Mundo melhor, onde todos tivessem direitos… Até aqueles que os já tinham perdido…
Foi sonhando com a Paz entre os povos, entre todos…
Até entre aqueles que se guerreavam de armas na
mão…
Foi sonhando com um País onde cada um tinha direito a
chegar a qualquer posto… Até aqueles que não tinham
corrido riscos para fazer nascer o sonho…
Foi assim, com sonhos, que Salgueiro Maia viveu!
E se o sonho é próprio dos poetas, então Fernando foi
um poeta! Mas um poeta muito especial!
Um poeta que não se fechou nos seus sonhos, mas
que construiu os sonhos!
Um poeta que deu sonhos a pessoas reais!
Um poeta que construiu sonhos para o seu País!...
Para outros Países!
E quando os sonhos se foram esfumando nas mãos de
outros, ele ficou lá, na defesa dos seus sonhos.
É por isso que os outros, os “poderosos”, desapareceram
e ele, o poeta, ficou!
Quem para além dos poetas é genuinamente lembrado?
Quem consegue fazer com que tantos, e todos os anos,
se encontrem para dizerem que a poesia de Salgueiro
Maia está viva?
É que ela não é posse de ninguém, mas sim de todos!
Seria a poesia de Salgueiro Maia razão mais do que
suficiente para nos encontrarmos aqui a comemorar
mais do que o próprio, a sua poesia.
Mas, em tempos em que a Poesia vai sendo, algumas
vezes, ignorada, é necessário dizer que isso não é uma
fatalidade, que isso não é um caminho e muito menos “O
caminho”. É necessário mostrar exemplos de coragem,
de dignidade pessoal, de amor pelos outros… como fez
Salgueiro Maia… para que os caminhos poéticos perspetivem futuros.
O espaço de liberdade que Salgueiro Maia, construiu, não
tem caminhos únicos!
Os caminhos desse espaço são muito diversificados… na
Poesia como nas diferentes formas de Cultura, nas Cole-

tividades como nos Órgãos Autárquicos… e tanto nas
formas como os cidadãos se organizam, como nas
formas como se exprimem.
É nessa diversidade de caminhos que se constroem os
valores da sociedade com que Salgueiro Maia sonhou…
aquela em que as pessoas, os povos e os países…
incluam todos! Sem que sejam mais justos e mais livres!
É na poesia de Salgueiro Maia que tantos vão beber a
vontade de servir os outros, de serem socialmente participantes e ativos, de darem sem pensar em receber, de
contribuírem para uma Sociedade melhor!
Poder-se-á perguntar se se justifica que, ano após ano,
se relembre esta data?
Mas alguém pergunta se se deve homenagear a Primavera? É que Salgueiro Maia foi um reconhecido obreiro da
Primavera deste País sisudo, fechado, sombrio, mudo,
que acordou fazendo aparecer novas folhas, flores da
vida e sons alegres!
Se alguém pensa que já não se justifica, então esse
alguém está a necessitar, urgentemente, de viver a
Poesia de Salgueiro Maia!
Se alguém pensa que isto é coisa do passado, então é
porque esse alguém está urgentemente necessitado da
beleza da Primavera!
E porque nós achamos que necessitamos, hoje, como
ontem e amanhã da beleza da Primavera e da riqueza da
Poesia… estamos aqui para agradecer a Salgueiro Maia!
Obrigada por tudo o que deu a cada um de nós e à cidade
que adotou e que nunca o esquecerá!
Obrigada Fernando Salgueiro Maia!

Por: Prof.ª Inês Barroso
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém
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Delegação de Setúbal

Marcas
da História
Sobranceira à cidade do Sado, no alto de uma
colina, das muitas que formam a Serra da Arrábida, ergue-se altaneira uma construção a que,
vulgarmente, chamamos Castelo de S. Filipe.
De facto, não se trata de um castelo mas sim
de uma fortaleza, construída quando reinava
em Portugal, perdida a independência em
1580, o rei Filipe II de Espanha que quis reforçar
a defesa da linha de costa e do porto de
Setúbal, juntando esta construção militar
ao forte do Outão, também ele verdadeiro
baluarte defensivo, à entrada da barra.
Hoje, não sendo útil nem necessário o seu
uso como forte militar, foi construída, no
seu interior, uma Pousada, sobre a antiga
morada do governador.
Merece uma visita este monumento de
Setúbal, admirando a Capela de S. Filipe,
orago do Forte, toda vestida de antigos
azulejos azuis e brancos, lugar de recolhimento.
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Do alto deste Outeiro, onde existe o forte,
podemos deslizar o olhar pela encosta toda
vestida de verde, até ao sopé, onde vai ao
encontro do rio. Na vasta planura, ergue-se o
casario da cidade, junto à belíssima baía que
integra o grupo “das mais belas baías do
mundo”, à direita a península de Tróia e, muito
mais além, se espraia a vista da terra ao mar…

Delegação de Viseu

Reflexões de Abril
Há quem atribua aos Capitães de Abril a responsabilidade pelas profundas alterações sociais,
pela organização dos poderes e quem (cada vez
menos!) gostasse de os culpabilizar pela Revolução.
Passados 45 anos, sendo-nos permitido individualizar os resultados, podemos considerar, sem
grande margem de erro, que a progressiva tendência na consecução da igualdade de género é
algo que ressalta aos olhos de qualquer visão
desapaixonada.
Não é uma evidência que esta igualdade só é
conseguida pela comparação de tarefas, acesso
ao desempenho dos mais variados cargos e à
auferição de salários idênticos. Tudo é mais profundo do que o resultado simples da constatação
das vidas em sociedade.
Por exemplo, nas sociedades primitivas era
impensável que a sua defesa pudesse ser atribuída à mulher, porque esse papel era exclusivo dos
homens, e não de todos, mas apenas dos mais
fortes fisicamente, pois eram os que melhor
davam a imagem de segurança.

No mundo moderno, há actividades em que as
mulheres já estão em clara maioria, como na
justiça, no ensino, na saúde e nos serviços “invisíveis” ao bom funcionamento de sectores indispensáveis à sustentação de equilíbrios familiares.
Deixaremos apenas para reflexão: o que seria de
uma sociedade em que as mulheres, maioritárias
nos serviços de apoio a famílias, a comunidades
activas ou inactivas, resolvessem todas elas
aderir a uma greve?
Neste novo enquadramento, será que ainda
veremos o género feminino a paralisar o mundo?
Abril é um pré-mês de Maio, quando floresce o
alecrim, a urze e as giestas, deixando ao vento o
aroma silvestre que purifica a natureza e as
coisas.
Talvez, por isso, tenha sido o mês escolhido para
a Revolução.
ALFA
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Info
Convocatória (AOS DELEGADOS)
Para cumprimento do disposto na alínea b do n.º 3 do Artº 31º dos Estatutos da ASSP, convocam-se os Delegados para uma Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional de
Delegados, a realizar no dia 06 de Julho de 2019, pelas 10.00, na Escola de Hotelaria e
Turismo de Lisboa, sita na R. Saraiva de Carvalho 41, 1250-096 Lisboa, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:

1. Informações
2. Votação da Proposta de Alteração dos Estatutos da ASSP e do Regulamento
Eleitoral
3. Abertura de conta corrente caucionada junto do BPI
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)

Delegação

Data

Hora

Local

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 Extraordinária marcada para 06 de Julho
de 2019, em Lisboa. A Ordem de
Trabalhos destas Assembleias é
a mesma da AND Extraordinária.

Açores

01/07/19

15h00

Sede da Delegação

Algarve

02/07/19

15h00

Sede da Delegação

Aveiro

01/07/19

15h00

Sede da Delegação

Beja

03/07/19

17h00

Sede da Delegação

Coimbra

02/07/19

15h00

Sede da Delegação

Évora

02/07/19

16h30

Sede da Delegação

Guimarães

02/07/19

17h00

Sede da Delegação

Leiria

02/07/19

15h00

Sede da Delegação

Lisboa

02/07/19

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

05/07/19

17h00

Sede da Delegação

Portalegre

03/07/19

17h00

Sede da Delegação

Porto

02/07/19

14h30

Sede da Delegação

Santarém

02/07/19

15h00

Sede da Delegação

Os Presidentes das Delegações

Setúbal

02/07/19

17h00

Sede da Delegação

Viseu

03/07/19

16h30

Sede da Delegação

