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Pensámos para agir 
e agimos para melhorar

Estamos a terminar o mandato dos Órgãos Sociais 
da ASSP que, pela primeira vez, teve a duração de 
quatro anos.
Este é o último Editorial deste mandato e muito 
provavelmente será também o último Editorial do 
nosso BI com este modelo.
Há quatro anos, no BI 198, o título do Editorial era 
Pensar para Agir.
Tenho consciência que o trabalho que fizemos não 
está acabado e que será necessário continuar a 
desenvolvê-lo com firmeza, determinação e eleva-
do profissionalismo, de forma a engrandecer a 
nossa Associação.

A gestão de uma qualquer IPSS tem cada vez mais 
que se pautar por critérios equilibrados de economia 
solidária, não descurando os fundamentais da eco-
nomia real, de forma a que esta no futuro não venha 
a condicionar aquela, i.e. o desempenho da solida-
riedade, principal Missão da Associação.

É este o grande desafio que a ASSP tem pela frente. 
Continua a ser necessário progredir na melhoria dos 
resultados das Residências, que constituem uma 
forte preocupação para qualquer Direção Nacional, 
bem como na angariação de novos Associados 
porque a base actual a isso nos obriga. 

Só assim com elevada prudência na seleção das 
despesas, imaginação na dinamização das receitas 
a nível regional e central, otimização da gestão do 
património imobiliário, em suma, assegurando o 
cumprimento de uma forte disciplina orçamental, 
poderemos ter condições para dar sustentabilidade 
à nossa Associação.
Agradeço a confiança que depositaram nesta Dire-
ção Nacional, a que me coube a honra de presidir.
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Era esse o homem que habitava a casa da vinha 
sobre a Rocha. Verão atrás de Verão, Inverno após 
Inverno, os seus olhos seguiam o andamento das 
nuvens, a que dava nomes quase familiares como 
Boca da Baleia, Cabeça do Toiro ou Nuvem da Prai-
nha. E, ao decifrar o seu perfil transitório, de cada 
uma delas recebia notícias do futuro: o caminho e a 
cavalgada dos ventos, as longas estiagens e as suas 
fomes, a arribação dos pássaros, o corpo dado à 
costa sobre um pranchão de naufrágio. 

Creio que lhe chamavam o Sábio e procuravam-no 
sempre antes das pequenas ou das grandes viagens 
que poderiam alterar os rumos da vida; mas o seu 
fascínio talvez resultasse mais desse modo que 
tinha de escapar ao imediatismo do quotidiano para 
se entregar ao desvendamento do mistério das 
coisas, à leitura dos sinais que orientam os passos 
de cada dia. De certo e seguro apenas sei que, 
quando morreu, em vão tentaram homens e mulhe-
res baixar-lhe as pálpebras sobre o seu definitivo 
sono; por isso, a imagem última que dele retenho é a 
dos seus olhos transparentes de tanto olhar o céu. 

O LEITOR
DE NUVENS

Lira, nome de mulher
Ela cantava, a mulher. Ceifeira não seria, embora no 
seu canto, tal como no da outra, pudesse haver o 
campo e a lida, um canto de ave ondulando no ar 
limpo como um limiar.

Teremos nós de dar-lhe um nome a que possa 
acolher-se? Ou o nome ficará como a parte irredutível 
do seu mistério? Certo é que essa mulher não era 
mais do que a voz em cujos fios o mundo se enredava 
e prendia e nós, dela presos, nos perdíamos.

Era no silêncio que ela cantava, quando o rumor das 
coisas se apaziguava e a calma descia pelas suas 
mãos até pousar nos móveis e nas flores. Então, a 
voz erguia-se, vinda do outro lado do tempo, e trazia 
com ela o sabor do mel, um travo a sal, nesse canto 
onde se ouvia ainda a agonia de marinheiros perdidos 
nuns olhos negros ou naufragados entre barcos, 
entre remos, muito longe do seu chão, talvez na 
Urzelina talvez no Maranhão. E enquanto o seu canto 
se erguia e invadia os mais remotos refúgios da casa, 
estrelas intangíveis atravessavam o olhar da mulher 
e caíam no seu regaço, até que um pastor, de voz 
desfeita e lira quebrada, viesse colhê-las para depor 
no peito da sua amada Lira morta.

Mas como pode a Lira estar morta, se ela mesma era 
a mulher que cantava e em cujo canto o tempo se 
confunde com a eternidade?

Nota curricular

Urbano Bettencourt, Licenciado em Filologia Românica, 
doutorado em Estudos Portugueses, investigador e 
conferencista.

Autor e coautor de diversas obras no domínio da narrati-
va, do ensaio e da lírica.
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Passados muitos anos visitei a zona baixa da cidade 
de Olhão. Vivi nesta cidade, quando ainda não era 
cidade mas “Mui Nobre Vila de Olhão da Restaura-
ção”. Tenho desse tempo gratas recordações e foi 
com alguma nostalgia, mas agradavelmente 
surpreendida, que percorri ruas, becos, pequenos 
largos e labirínticas travessas.

Ao fazê-lo, talvez por ter encontrado dispersas 
por esses espaços representações das figuras 
mitológicas que, desde sempre, povoaram o imaginário 
dos Olhanenses, memórias antigas, de pessoas e coisas, 
inundaram a minha mente numa revisitação a tempos 
passados.

Recordei a minha infância/adolescência e a senhora Celesti-
na. Era uma operária fabril que vivia só. Nos dias de Inverno, 
quando não tinha que fazer serão na fábrica de conservas 
onde trabalhava, como não gostava de estar sozinha, vinha 
passar o serão com uma vizinha nossa que era viúva, sem 
filhos e vivia na casa ao lado da nossa. Não sei por que 
motivo, talvez porque sempre gostei da companhia dos 
mais velhos, quando sabia que a senhora Celestina estava 
na casa ao lado eu pedia aos meus pais para ir passar o 
serão com elas. Fazia-se tricot ou crochet e pregava-se 
algum botão. Conversava-se enquanto se ouviam os discos 
pedidos na telefonia. Não havia televisão mas encantava-
-me escutar as histórias de lobisomens, mouras encanta-
das e outras figuras míticas. Não sei se o que mais me atraía 
eram as histórias em si ou a convicção com que a senhora 
Celestina as contava e os pormenores que, em cada noite, 
acrescentava. Sei que, quando o serão terminava e eu tinha 
que percorrer aqueles poucos metros até entrar em minha 
casa, o meu coração batia forte e só respirava quando 
fechava a porta. Mas, na noite seguinte, se os meus pais 
deixassem, lá estava eu de novo.

Muitas das histórias eram sobre mouras encantadas, o seu 
aparecimento aos transeuntes, os pedidos de desencanta-
mento, as consequências que daí resultavam… Era a lenda 
da Floripes, a de Marim, o Mouro encantado, o Arraul, o 
menino dos olhos grandes… 

Por todo o Algarve, existem muitas dessas lendas que têm 
persistido ao longo dos séculos, fundamentadas no conhe-
cimento que existe de ter esta região sido habitada por 
povos dessa origem sabendo nós, no entanto, que a recon-
quista cristã foi muito anterior à fixação dos primeiros 
habitantes no lugar de Olhão.

Lendas
e Tecnologia

O certo é que essas “histórias” persistiram no imaginário 
dos olhanenses mais antigos e parece-me muito interes-
sante a decisão da autarquia de perpetuar nas ruas esse 
imaginário, em forma de escultura e com a respectiva 
descrição, em português e inglês.

No percurso encontro muitas pessoas, uns na sua vida 
diária, outros turistas, nacionais e estrangeiros, à descober-
ta da cidade e muitos, sobretudo jovens mas não só, agarra-
dos aos “smartphones”; uns a fazer fotografia, outros a ler 
ou enviar mensagens.

Recordo os meus serões, com as minhas velhas amigas e 
penso o que achariam elas desta tecnologia. Penso 
também, que se hoje a senhora Celestina vivesse e eu tives-
se treze anos e um telemóvel, desses sofisticados que até 
dão para telefonar, se eu iria passar o serão com ela a ouvir 
as lendas de mouras encantadas. 

Nesta era que atravessamos em que, através das tecnolo-
gias comunicamos, quase freneticamente, deixamos muitas 
vezes o vazio tomar conta de nós. Não sou saudosista do 
passado nem, de forma alguma, contra a utilização das 
tecnologias. Elas são fundamentais e, em muitos casos, 
tornaram-se imprescindíveis, mas sempre será mais impor-
tante na nossa vida a comunicação directa, olhos nos olhos, 
mão na mão. Porque a palavra escutada cara a cara terá 
sempre um peso diferente na construção da nossa persona-
lidade e no nosso desenvolvimento emocional. Aí não há 
tecnologia que nos valha.

M.M.V. 2019
Associada nº 17627
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Delegação de Aveiro

Greta Thunberg

Delegação de Aveiro

As Alterações Climáticas
e Greta Thunberg

As chamadas “Alterações Climáticas” são um problema muito 
sério que a humanidade está a viver. Negá-lo não é uma atitu-
de inteligente, os seus efeitos estão à vista de todos, com a 
aceleração do processo de degelo dos glaciares e a formação 
de furacões cada vez com mais frequência e até em novas 
geografias. Estas alterações podem ser causadas por proces-
sos internos ao sistema Terra-atmosfera, por forças externas 
(como, por exemplo, variações na actividade solar) ou, mais 
recentemente, pelo resultado da actividade humana.
 Actualmente, quando se fala de “Alterações Climáticas” as 
pessoas só estão a pensar nas provocadas pela actividade 
humana, nomeadamente desde que começou a chamada 
“Revolução Industrial”. E é verdade que a utilização de 
combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) contri-
buem para a formação de dióxido de carbono (CO2), que cons-
titui 63% dos gases com “efeito de estufa” que contribuem 
para o chamado “Aquecimento Global”, responsável, segundo 
95% dos cientistas mundiais, para o fenómeno em curso. O 
metano (CH4), emitido (em maior quantidade) pelas vacas e 
ovelhas, durante a digestão dos alimentos, contribui com 19% 
e o óxido nitroso (NO2), proveniente dos fertilizantes que 
contêm azoto, com 6%. E, para os 2% que faltam, até o vapor 
de água conta.
Há muito que as autoridades mundiais se preocupam com 
este problema. O principal acordo internacional em matéria de 
acção climática é a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (CQNUAC), uma das três conven-
ções adoptadas na “Cimeira da Terra” que teve lugar no Rio de 
Janeiro, em 1992, e que permitiu aos países trabalharem em 
conjunto para limitarem o aumento da temperatura mundial e 
as alterações climáticas. Entrou em vigor em 1994 e desde 
1995 que anualmente se realiza uma “Conferência das 
Partes” (COP, do inglês Conference of Parties). E os principais 
pontos nesta trajectória foram Quioto, em 1997, Copenhaga, 
em 2009, Cancún, em 2010, Durban, em 2011, Lima, em 
2014, e Paris, em 2015. Foi destas reuniões que se chegou à 
criação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá-
ticas, mais conhecido pelo acrónimo IPCC, da sua designação 
em inglês Intergovernmental Panel on Climate Change, que é 
uma organização científico-política criada, em 1988, no 
âmbito das Nações Unidas e que hoje coordena este assunto 
a nível mundial. É consensual que o IPCC representa a maior 
autoridade mundial a respeito do aquecimento global, e tem 
sido a principal base para o estabelecimento de políticas 
climáticas mundiais e nacionais.
Foi, sob a égide do IPCC, que se celebrou o “Acordo de Paris”, 
um marco no combate mundial às alterações climáticas e que 
constitui o guião, para quem quer tratar estes assuntos com 
seriedade e responsabilidade. A Conferência de Paris sobre as 
“Alterações Climáticas” decorreu de 30 de Novembro a 11 de 
Dezembro de 2015. Em 12 de Dezembro, as partes alcança-
ram um novo acordo mundial sobre as alterações climáticas. 

O acordo apresenta um resultado equilibrado, com um 
plano de acção destinado a limitar o aquecimento global a 
um valor "bem abaixo" dos 2°C, acima dos níveis pré-indus-
triais, de preferência em 1.5ºC. O “Acordo de Paris”, assina-
do por 195 países, entrou em vigor a 4 de novembro de 
2016, uma vez reunidas as condições para a ratificação por, 
pelo menos, 55 países, que representassem, no mínimo, 
55% das emissões mundiais de gases com “efeito de 
estufa”. Todos os países da UE ratificaram o acordo. 
O “Acordo” foi louvado como um marco nas negociações 
internacionais para redução de gases “estufa”, sendo consi-
derado um valioso incentivo para as nações estabelecerem 
metas ambiciosas e desenvolverem planos efetivos de 
mitigação e adaptação ao aquecimento global. 
Portugal ratificou no dia 30 de Setembro de 2016, o 
“Acordo de Paris”, depois da sua aprovação na Assembleia 
da República, apenas com a abstenção do PCP, tornando-
-se o quinto país da União Europeia a aderir a este docu-
mento internacional. Portugal representa cerca de 0,12% 
das emissões mundiais, mas está integrado na UE, respon-
sável por cerca de 12% das emissões totais. Portugal está a 
cumprir integralmente com as metas a que se comprome-
teu, sendo mesmo expectável que venha a encerrar mais 
cedo que o previsto as centrais a carvão, para a produção de 
electricidade, situadas no Pego (Abrantes) e Sines.
Do exposto, pergunto: que autoridade tem Greta Thunberg, 
com apenas 16 anos, de vir acusar os adultos de nada 
terem feito para lhe garantir o seu futuro e aos da sua gera-
ção? A notoriedade de Greta é o triunfo da mediatização e 
da ignorância e, consequentemente, da demagogia e do 
populismo. “Dói” ver tantos professores a apoiarem (e até a 
incentivarem…) a sua “luta” para que os estudantes façam 
greve às aulas para exigir a resolução do problema. Quo 
vadis professores?

Avelino Paulo
Eng. Químico – IST / Lisboa
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A convicção que a generalidade dos estudantes possui 
sobre a Matemática assenta, entre outras, em crenças 
sobre a reduzida utilidade prática que ela tem no quoti-
diano. Assim, parece-nos indispensável que o estudante 
se consciencialize, através de exemplos do dia-a-dia, que 
a Matemática auxilia, regula, organiza, calcula, estima, …, 
ou seja, que contribui significativamente para melhorar a 
nossa vida. 
O barulho ensurdecedor do despertador que alerta, 
implacavelmente, que está na hora de sair do conforto da 
cama e acordar para enfrentar os compromissos progra-
mados. Olha-se para esse instrumento de “tortura” e 
suplica-se por mais uns escassos minutos de descanso e 
a primeira coisa que observamos são …números. Não 
uns números quaisquer, mas sim números que ocupam 
uma posição bem definida, num sistema de numeração 
utilizado para medir o tempo, entendido e descodificado 
por milhões de pessoas, diariamente. Alguns, os mais 
tradicionais, ainda são acordados por relógios com os 
ponteiros pequeno e grande, e avaliam o ângulo que 
fazem, na esperança de conseguir mais uns instantes de 
repouso. Mas a necessidade de iniciar o dia é imperativa, 
e rapidamente, tendo como base a nossa orientação 
espacial, procura-se os chinelos, debaixo da cama, e o 
roupão que, provavelmente, está em cima da cadeira do 
quarto que, por sua vez, está aos pés da cama. 
A higiene matinal ocupa os momentos seguintes e é na 
casa de banho que o uso da Matemática prossegue. 
Averigua-se se as refeições dos dias anteriores produzi-
ram alterações significativas na massa do nosso corpo e 
se a temperatura da água do banho é a ideal. Estimamos 
ainda a quantidade de shampoo e de gel de banho que se 
irá utilizar e aproveita-se para observar as bolas de 
sabão, formas geométricas tão peculiares. A roupa que 
se irá vestir dependerá das condições climáticas – mais 
fresca se está calor, mais quente se está frio. 
O pequeno-almoço é das refeições mais importantes do 
dia, garantem os nutricionistas, pelo que deve ser prepa-
rada com todo o detalhe. O leite demora dois minutos a 
aquecer no micro-ondas e a torrada não mais de quatro 
minutos, na torradeira. A quantidade de manteiga não 
deve ser muita e uma peça de fruta é fundamental. Estão 
assim reunidas as condições para se dar início a mais um 
dia de trabalho.
O tempo urge e o atraso já é evidente. Opta-se pelo itine-
rário X, em detrimento do Y, porque é mais provável 
chegar a horas utilizando o primeiro trajeto. A velocidade 
do carro tem de ser moderada, porque o movimento dos 
carros é intenso nos dois sentidos e é necessário manter 
a distância ao carro da frente. É importante dar atenção 
aos vários sinais de trânsito, já que impõem limitações e 

regras – proibido virar à direita, proibição de exceder a 
velocidade de 50 km/h. – e às condições do traçado da 
via de circulação – curva apertada à esquerda ou subida 
com declive acentuado. E, no decorrer desta azáfama, 
olha-se à nossa volta e observa-se a beleza da geome-
tria patente na arquitetura dos edifícios: os retângulos 
das janelas, os círculos das claraboias, os prismas e os 
cilindros nos prédios, as parábolas e os tensores nas 
pontes. Todavia, e apesar dos vários constrangimentos, 
uma boa percentagem de trabalhadores chegará a horas 
ao seu emprego. 
Durante o dia de trabalho, surgirá a necessidade de argu-
mentar e defender opiniões, que serão mais válidas se, 
em função de um conjunto de premissas, forem obtidas 
as conclusões lógicas baseadas nas primeiras, isto é, 
usando raciocínio hipotético-dedutivo. É possível que no 
decorrer da reflexão seja necessário apresentar dados, 
utilizar gráficos e tabelas que tornem mais claros os 
argumentos, e se calculem alguns indicadores/índices 
que evidenciem a validade da informação ou a repetição 
de um padrão.
O dia de trabalho chegou ao fim e é hora de voltar ao 
conforto do lar. No entanto é indispensável passar pelo 
hipermercado para efetuar umas últimas compras. É 
neste “laboratório”, com variadíssimos exemplos práti-
cos, que mais visibilidade se dá à aplicabilidade dos 
conceitos e técnicas da Matemática que ao longo da 
nossa formação aprendemos. Utilizar-se-ão as várias 
operações numéricas – adição, subtração, multiplicação 
e divisão – e efetuar-se-ão várias comparações de quan-
tidades e preços. Far-se-á uso das várias medidas de 
comprimento, capacidade e massa, dependendo das 
“dimensões” do que se pretende adquirir, e das percenta-
gens aplicadas em descontos que, cada vez mais, prolife-
ram nestes locais. E ao ziguezaguear nos corredores dos 
diferentes produtos, estar-se-á, constantemente, a 
efetuar estimativas e previsões, pois não se deseja 
gastar mais do que aquilo que efetivamente se pode 
pagar. 
Chegados ao final do dia é tempo de voltar ao descanso 
do nosso leito e esperar que o acordar de amanhã – com 
números – não seja muito mais penoso.
E é o domínio destas, e de outras competências mate-
máticas, que nos permitem ser conscientes da relevância 
desta ciência para o exercício pleno de uma cidadania 
participada, crítica e reflexiva.

Cesário Paulo L. Almeida
Escola Superior de Educação de Beja
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Antroponímia: O nome da primeira 
pessoa a desempenhar um cargo ou 
profissão passava a designar a própria 
função.
Calado – farmacêutico
Engrácia – prostituta
Totta – médico.
Toponímia: O nome de determinada 
localidade passa a sinónimo do que lá 
se produz ou lá acontece.
Nazaré – banho
São João da Madeira – chapéu
Coimbra – vinte e três.
Metáfora: Faz-se a transposição do 
sentido de uma palavra para outra por 
semelhança, daí resultando acentuada 
expressividade.
Cinco pontas – lenço de assoar
Rodapé – bigode
Treme-terras – Deus.
Metonímia: Substituição de um termo 
por outro com o qual está em íntima 
relação.
Arraiolos, a de – lã
Celeireira – formiga
Sainona – homem amaricado
Ziguezague – cobra
Perífrase: Dizer em mais palavras o 
que pode ser dito em menos.
Jagodes com carutos – camelo (burro 
com bossas)
Soletra da doutrina – catecismo

Gradação: Disposição de palavras por 
ordem crescente ou decrescente.
Canteiro didi (pequeno) – freguesia
Canteiro – concelho
Canteiro ancho (grande) – distrito
Termos onomatopaicos: palavras 
imitativas que reproduzem sons.
Bate- bate – martelo
Pouca-terra – comboio
Tic-tac – coração
Referências de inspiração religiosa
Baden-Powell, o de – escuteiro
Chocalheiro – tremoço
Referências históricas, lendárias e 
literárias
Afonso Henriques – fundador
Camões, a do - pátria
Pregal da Joana – França 
Xambel – telefone
Estrangeirismos
Palavras que o Minderico incorporou a 
partir de vocábulos estrangeiros.
Âmbria – fome (a partir do espanhol 
“hambre”).
Père/mère – pai/mãe (a partir do 
francês).
Naifa – faca (a partir do inglês “knife”).

Convido o leitor a apreciar a subtileza e 
a poesia dos seguintes vocábulos em 
Minderico:

A antes de o ser – pescada
Andarilho – automóvel
Bailadeira – nádega, saia, mosca
Bonzar-se - sacramentar-se
Cantista – cigarra
Choradeira – cebola
Deslizador – barco
Doida – mó
Filha da santinha – sopa
Madrinha do céu – lua
Manel das festas – domingo
Manhosa – raposa
Maria-dois – empregada doméstica
Pasmado – boi
Saltadora – pulga
Tira galfarros (piolhos) – pente
Zé azedo – vinagre.

Zulmira Bento
Associada nº 11026

Minderico é a variante linguística dos habitantes de Minde, cujo uso remonta a 
finais do séc. XVII ou princípios do séc. XVIII.
A vila de Minde dista quinze km de Fátima e integra o concelho de Alcanena, 
distrito de Santarém.
Na sua origem, o Minderico revestia a forma de socioleto usado apenas pelo 
grupo ligado ao fabrico e comercialização das mantas de Minde. Astuto, o comer-
ciante terá ponderado as vantagens que um código secreto de linguagem traria 
aos seus negócios. Estes vendedores apresentavam-se em pequenos grupos nas 
feiras de Norte a Sul do país. No decorrer da transacção, travavam entre si um 
diálogo que ninguém mais entendia, sempre na mira de lucro folgado. 
O carácter secreto representava a chave do sucesso. 
Todavia, a partir de certa altura, quebraram-se as fronteiras do secretismo e 
este tipo de linguagem espraiou-se por todos os estratos sociais de Minde. 
Assim sendo, tornou-se necessário apetrechar o código inicial com novo vocabu-
lário, de modo a contemplar todas as situações do dia a dia.
Foram vários os processos usados no alargamento lexical do Minderico, desig-
nadamente figuras de estilo, algumas das quais passo a referir.

MINDERICO

Nota:  Neste texto não foram observadas as normas do Novo Acordo Ortográfico.
PS: Sobre este assunto, o leitor interessado poderá consultar: BENTO, Zulmira, Aspectos Linguísticos 

da Freguesia de Minde, ed. Câmara Municipal de Alcanena, 2017.

vendedor de mantas de Minde
(aguarela de Zulmira Bento)
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Delegação de Évora

Escrever sobre refugiados é difícil.
É enfrentar uma tarefa tremenda, do ponto de vista da dimen-
são cada vez maior do número de pessoas que se veem 
obrigadas a deixar tudo – casa, haveres e família – para, a 
maioria das vezes sem honra nem dignidade, tentarem sobre-
viver num mundo hostil.
Não estou a falar de migrantes, que procuram uma vida 
melhor em outro canto do planeta, nem de deslocados por 
catástrofes “naturais”, como secas, inundações ou sismos.
Refugiados fogem de guerras de perseguições políticas, 
religiosas e étnicas. Fogem de violações, fogem de militares 
que colocam armas nas mãos de crianças e jovens.
Segundo a ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refu-
giados), havia em 2017 quase 70 milhões de refugiados, desde 
Myanmar, à República Democrática do Congo, passando por 
muitos outros países, muito especialmente pelo próximo e 
médio Oriente.
Todos ouvimos falar de frágeis embarcações que no Mediter-
râneo derramam pessoas no mar e nas costas dos países da 
Europa do sul. 
A Grécia é um dos países onde mais aportam refugiados, que 
“estacionam” em campos durante muitos anos, à espera de 
um cada vez mais mirífico visto ou autorização de residência, 
que, por varinha mágica, se transforma, na maioria dos casos, 
em deportações para o país de origem...
Campos de contentores e tendas mais ou menos improvisa-
dos, superlotados, sem condições de higiene, sem alimenta-
ção condigna, pessoas tratadas com brutalidade ao menor 
sintoma de descontentamento são, à vista de todos, a vergo-
nha de uma Europa que se reclama de valores humanistas 
(mas continua a vender armas às fações em conflito...).
Fui no passado mês de setembro trabalhar como voluntária 
no campo de refugiados de Moria, na Ilha de Lesbos, Grécia, 
integrada na ONG Norueguesa “A Drop in the Ocean”. Os volun-
tários vêm de todo o mundo, Nova Zelândia, EUA, Espanha, 
Alemanha, Noruega ou Reino Unido, só para falar dos que lá 
conheci. É uma ONG pequena e muito prestigiada, com 2 ou 3 
profissionais que organizam todo o trabalho. Os voluntários 
suportam do seu bolso todas as despesas com viagens, aloja-
mento, alimentação e transportes necessários à sua chegada 
à Grécia e também à sua estadia.
Vi com os meus próprios olhos que a situação daqueles milha-
res de pessoas é muito pior do que a imaginação poderia fazer 
crer. 
São afegãos, sírios, congoleses, somalis e outros.
Só no campo de Mória são mais de 14.000, maioritariamente 
jovens.

A ONG trabalha sobretudo com menores desacompanhados, 
que vivem em zonas separadas do resto do campo. Uma 
secção com crianças até aos 13 anos e outras 2 com jovens 
até aos 17 anos. 
No centro Drop na aldeia de Moria, realizam-se atividades 
como aulas de inglês (crianças do pré-escolar e 3 níveis para 
jovens e adultos), de alemão, de informática, de desenho e 
pintura e “espaços-café” para homens e também mulheres.
Nas secções de menores desacompanhados os voluntários 
promovem jogos, música, macramé, desenho, pintura e 
outras atividades com as crianças e jovens. 
Muitos destes miúdos estão claramente traumatizados, 
tanto fisicamente como a nível psicológico, o que se revela por 
atitudes por vezes hostis uns com os outros. 
Os comportamentos ditos normais são até muito maiores do 
que seria expectável, dadas as circunstâncias (violações, 
crianças-soldados, abandonos...).
Criar um espaço lúdico e tranquilo é o trabalho dos voluntários. 
A maior dificuldade é a língua. Eu “inventei” uma fórmula - 
cantar acalma as crianças, mesmo que não percebam.
Para os mais crescidos, o facto de ser portuguesa, deu-me 
uma vantagem comparativa – era da nacionalidade do grande 
herói Cristiano Ronaldo (um menino que nasceu pobre e 
ascendeu, com trabalho árduo, aos píncaros do estrelato 
mundial). Obrigada, CR7 pelas portas que me abriste.
No final das 3 horas com eles, saímos do campo com o 
coração arrasado, porque eles ficam entregues a si próprios. 
A ressaca da partida definitiva é bem pior. É saber que alguns 
laços criados com tanto esforço, podem perder-se. Vem, se 
vier, um novo voluntário o que exige um grande esforço das 
crianças e dos próprios voluntários para criarem um novo 
clima de empatia, que ajude aquela relação temporária.
Ser Drop vale a pena? 
Às vezes o desânimo toma conta de nós, que não vemos saída 
para tantos e tão grandes dramas; outras vezes, parece que 
sim - qualquer coisa fica, mesmo que seja “apenas” a memória 
de um sorriso, de um desenho, de uma canção.

                                                                                                                     
Manuela Oliveira

Geógrafa, voluntária - Associada nº 18994

Lesbos, na primeira pessoa 
uma experiência de voluntariado 
num campo de refugiados



Guimarães, cidade-berço, continua 
a encantar não só pelo centro 
histórico, Património Mundial da 
Humanidade, mas também por 
todas as comodidades que oferece 
aos seus visitantes. O Camelia 
Rooms, alojamento local vimara-
nense, tem assumido ao longo dos 
anos esse compromisso de bem-
-receber, turistas e, principalmente, 
profissionais das mais variadas 
áreas que, encontrando-se deslo-
cados, podem desfrutar de perío-
dos de descanso, sem que para isso 
tenham que estar na periferia da 
cidade.

A localização do Camelia Rooms – 
na Estrada Nacional 105 – assu-
me-se, à partida, como um dos 
seus mais emblemáticos cartões de 
visita. Gozando de uma excelente 
centralidade, esta histórica casa 
senhorial tem paragem de autocar-
ro à porta e o centro da cidade a 
cinco minutos de automóvel. Por 
seu turno, a estação ferroviária fica 
a três minutos a pé. Esta facilidade 
nos acessos é um dos comentários 
mais favoráveis verbalizados pelos 
seus hóspedes. Joaquim Freitas 
usufruiu deste alojamento por um 
longo período e reconheceu que o 
Camelia Rooms fica «muito perto 
do centro de Guimarães, mas afas-
tado o suficiente para se respirar 
tranquilidade”. 

Este sossego do Camelia Rooms 
emerge, em grande medida, do seu 
interior e das condições excecionais 
de acolhimento, sendo capaz de 
surpreender pela positiva, pelo 
menos para quem ainda não teve 
oportunidade de pernoitar num dos 
seus quartos. As suites, cómodas, 

com WC privativo garantem o 
conforto e o sossego necessários 
para o descanso. Nas noites frias, o 
aquecimento central reforça o 
aconchego. Para quem necessita de 
trabalhar, o Camelia Rooms não se 
poupou a esforços de forma a 
garantir as melhores condições: 
cada quarto usufrui do indispensá-
vel Wi-Fi, a mesa de apoio e a sala 
de estar, para as pausas de relaxe, 
com televisão. O estacionamento 
está também garantido, com luga-
res gratuitos para os hóspedes. 
Relativamente ao atendimento, o 
Camelia Rooms apresenta profis-
sionais do setor hoteleiro que 
garantem que nenhum hóspede 
fique insatisfeito. Foi o caso de 
Manuel Simões, que, após a sua 
estadia, afirmou que «o serviço é 
bom e o pessoal muito simpático.»

Do interior para o exterior, o Came-
lia Rooms promete oferecer 
momentos únicos de descompres-

são, graças ao seu frondoso jardim, 
perfumado por uma mescla de 
coloridas camélias que batizam o 
espaço.  O alojamento de charme 
vimaranense tem causado um 
impacto positivo junto dos seus 
hóspedes que não se escusam a 
comentar os momentos bem 
passados. Foi o caso de Carla Perei-
ra que assumiu que a «Casa senho-
rial é muito simpática», apreciando 
bastante a natureza circundante. 
No mesmo registo, Regina Silva 
afirmou que «os jardins e as came-
leiras são encantadores». 

Do turista de ocasião ao hóspede 
deslocado, o Camelia Rooms tem 
no seu ADN a hospitalidade de 
quem gosta de receber, como 
confirma a sua Gestora de reser-
vas, Sónia Silva: «Queremos que os 
nossos hóspedes se sintam em 
casa, com condições excecionais de 
alojamento».

10

Camelia Rooms
Delegação de Guimarães

Tranquilidade e Proximidade
em Alojamento Local Vimaranense
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Delegação de Leiria

O Agrupamento de Escolas da Batalha (AEB) tem 
em marcha um projeto de estágios dos seus 
alunos do Ensino Profissional no estrangeiro. 
Apesar do sucesso que constitui a formação em 
contexto de trabalho nas empresas nacionais, 
este projeto abrirá novos horizontes aos alunos, 
permitindo aceder a uma experiência extrema-
mente enriquecedora no campo profissional e 
pessoal, bem como à descoberta de sociedades 
com referências sociais, culturais e empresariais 
diferentes. Através deste tipo de iniciativa, os 
formandos desenvolverão conhecimentos e 
experiências, nomeadamente, linguísticas, técni-
cas, de adaptabilidade, de flexibilidade e de 
comunicação, indispensáveis ao sucesso profis-
sional. Este programa, financiado pelo Erasmus+, 
envolverá oito formandos do Curso de Técnico de 
Turismo e oito do Curso de Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI), 
que permanecerão cerca de dois meses no país 
de acolhimento.

Outro projeto inovador é o da Academia Cisco, 
que consiste na integração de módulos da presti-
giada Academia Cisco (Cisco Systems) no currícu-
lo dos alunos de TGPSI, que assim beneficiam 
gratuitamente desta mais-valia, numa oferta 
única, em termos de escolas secundárias portu-
guesas.

O AEB firmou também um protocolo com a Aca-
demia Palo Alto, que permite oferecer aos alunos 
uma formação na área da cibersegurança, 
também gratuita, integrada no Curso de Técnico 
de Informática. Por último, destaca-se, entre 
outros, o projeto de Educação pelos Pares, que 
consiste na formação de alunos do Ensino 
Secundário como elementos mediadores de 
pares, realizando ações sobre Prevenção de 
Comportamentos Aditivos e Dependências, junto 
de outros alunos do 1º, 2º e 3º ciclos. Recente-
mente, este trabalho foi levado a alunos de três 
escolas dos Açores, num projeto que contou com 
a colaboração do Município da Batalha e da 
Administração Regional de Saúde (Leiria).

Luís Novais 
Diretor do Agrupamento

Agrupamento 
de Escolas da Batalha
Aposta em Projetos Inovadores
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A Delegação de Lisboa (DL) está ligada à criação da 
ASSP (1981) e partilhava o mesmo edifício com a 
D.N., mas, necessitávamos de um lugar condigno. 
Em 2000 a professora Emília Albarraque Costa 
legou uma vultuosa quantia à ASSP. Com a firmeza 
da Presidente da DN, Professora Doutora Conceição 
Vilhena, a quem prestamos a nossa homenagem, 
adquiriu-se em 2001 um edifício, a precisar de 
obras, situado no coração de Lisboa, junto ao Rato 

Nas suas Atividades, as conversas e gargalhadas 
cruzam-se a alta voz ou não fôssemos nós professo-
res, “os super-cotas”. Mas na Casa do Rato também 
se trabalha: é Sede da Delegação e do Voluntariado. 
Tem uma Residência de estadia temporária para 
associados e familiares que dispõe de dois pisos com 
quartos individuais e duplos, com casa de banho 
privativa, televisão e wi-fi gratuito, e acesso por 
elevador. A diária varia com a tipologia do quarto: 
inclui dormida, pequeno-almoço, limpeza e trata-
mento de roupas de quarto, com usufruto da sala 
comum. Vivemos na era das novas tecnologias e 
estamos a melhorar os serviços, informatizando os 
recibos e reservas, facilitando esclarecimentos para 
uma melhor divulgação da Casa.

Bibliografia
História da Delegação Distrital de Lisboa da ASSP de Maria Helena 
Oliveira Santos  (associada nº 1154); colaboração de Miguel Santos
Contactos
Telefone - 213700330  |  Telemóvel - 963148485 
Endereço eletrónico -  casaalbarraquecosta@assp.pt

Se vem a Lisboa 
e pretende um alojamento 

a bom preço e no seio dos seus pares
contacte a Casa Albarraque Costa

Casa Albarraque Costa

com uma excelente rede de transportes. Em 2003 já 
estava ativa a «nossa nova casa» e eleita para o 
triénio 2004/2006 a 1ª Direção da DL, presidida pela 
Professora Conceição Rua.
Quem passa na rua D. Dinis vê um edifício de aspeto 
conventual. Engana-se: é um abrir e fechar da porta 
nº 4, com saudações e abraços. 

Casa de Origem

Casa actual

Entrada do gabinete

Ha de entrada

*A residência já dispõe de regulamento.
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A Noite do Mercado é uma festa tradicional celebrada 
todos os anos, na noite de 23 de dezembro, com cânti-
cos, no Mercado dos Lavradores. Nesta noite, as ruas 
circundantes são fechadas ao trânsito e são montados 
vários pontos de venda de frutas e legumes da época, 
bem como barracas de comes e bebes.

As Missas do Parto são uma das maiores tradições 
natalícias do Arquipélago da Madeira. Estas missas têm 
início a 16 de dezembro e terminam com a Missa do 
Galo, a 24 de dezembro. Um pouco por toda a Região, 
entre as cinco e as sete da madrugada, estas nove 
Missas anunciam o Nascimento de Jesus e os fiéis 
entoam cânticos à Virgem Maria. No final da cerimónia, 
a animação faz-se sentir no adro da igreja, onde a popu-
lação se reúne e trocam doces e bebidas típicas do 
Natal.

A Escadinha consiste num pequeno altar de três lanços, 
tradicionalmente coberto com uma toalha vermelha e, 
por cima desta, uma outra toalha branca rendada. No 
topo da escada, é colocada a imagem do Menino Jesus, 
rodeada por um arco de flores e ladeada por duas jarras 
com sapatinhos (flores típicas). Nos outros degraus, 
habitualmente, colocam-se frutos como laranjas, 
maçãs, tangerinas e, ainda, searinhas de trigo. Tradicio-
nalmente, também, se colocam cabrinhas (um tipo de 
feto), uma jarra de ensaião, uma lamparina de azeite.

A lapinha é o presépio madeirense. Este é feito com 
papel pardo, pintado com viochene, que é moldado com 
a forma do relevo da ilha. Colocam-se as figuras do 
presépio, casas e igrejas; fazem-se caminhos, lagos, 
riachos, cascatas e levadas. Por fim, enfeita-se este 
cenário com flores e verdura como o alegra-campo, as 
searinhas, o azevinho, as mimosas, o ensaião e os 
sapatinhos.

As tradições de Natal
na Madeira: “A Festa”

Professora Ariete Gouveia 
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Delegação de Portalegre

“De Marvão vê-se a terra toda (…)”
A 860 metros de altitude, a Vila medieval de Marvão é das 
mais pitorescas do país. Situada no cimo de um rochedo, é 
um dos pontos mais altos do Alto Alentejo.
O escritor José Saramago disse que “de Marvão vê-se a 
terra toda (…)”.
É inegável a impressionante vista sobre terras de Portugal 
e, como vila raiana que é, de Espanha.
Conquistada aos Mouros entre 1160 e 1166 por D. Afonso 
Henriques, em 1299, D. Dinis mandou reconstruir o castelo 
e as muralhas e D. Sancho II concedeu-lhe o primeiro foral 
em 1226. Em 1512 D. Manuel outorgou-lhe o segundo foral. 
O título de “Mui 
Nobre e Sempre 
Leal Vila de Marvão” 
foi concedido a 
Marvão pela Rainha 
D. Maria II.
O seu aspeto medie-
val deve-se à preser-
vação de um estilo 
próprio. Para além 
do Castelo, são as 
suas ruas e vielas que lhe dão beleza no meio do casario 
branco e do empedrado das calçadas.
O concelho de Marvão está totalmente integrado no 
Parque Natural da Serra de S. Mamede dispondo de diver-
sos percursos pedestres (http://www.cm-marvao.pt/pt/visitas-
-guiadas-e-animacao/percursos-pedestres).
Um dos pontos de atração turística a não perder são as 
ruínas da Cidade Romana de Ammaia, classificadas como 
Monumento Nacional em 1949.

A nível cultural, Marvão realiza anualmente uma série de 
eventos, destacando-se o Festival Internacional de Música 
de Marvão, o Festival Internacional de Cinema, o Festival de 
“Al Mossassa” e, no 2.º fim de 
semana de novembro, o evento 
mor de Marvão – a Feira da Casta-
nha, que conta já com quase 40 
anos de tradição.
Ao longo do ano Marvão dinamiza 
a sua gastronomia através de 
“Semanas Gastronómicas” dedi-
cadas aos principais saberes e sabores do concelho e da 
região, concretamente a castanha, o cabrito e o borrego, o 
azeite e o bacalhau e também a caça.
MARVÃO: “a vila de onde se veem os pássaros pelas 
costas”

Tiago Gaio

Também a destacar um dos espaços ex libris do concelho: o 
Centro de Lazer da Portagem, um complexo com uma vista 
magnífica para o castelo de Marvão, composto por três 
piscinas, sendo uma delas fluvial, situada no leito do rio 
Sever.



Os meus dias não são iguais. Contêm variantes e 
pouca monotonia. Logo, se me pedem para descre-
ver como é, para mim, um dia normal, fico obrigado a 
falar de vários dias de uma semana, por exemplo, 
para abranger as variantes mais frequentes.
Costumo sair da cama um pouco antes das 7 horas. 
Depois do pequeno almoço e de tomar os medica-
mentos matutinos, vou ao café onde, se for possível, 
me demoro a ler o “Público”. Regresso ao quarto, ligo 
o computador para despachar o “expediente”, trato 
da correspondência, arrumo e preparo umas coisas, 
vou à biblioteca (subindo às vezes os 48 degraus da 
escada e descendo pelo elevador), etc., ou volto à 
rua, tomo o autocarro para ir tratar de assuntos, 
encontrar-me com amigos e amigas, almoçar de 
companhia ou sozinho.
Além do jornal diário, leio livros (e revistas) que trago 
de casa ou conheço por os ter arrumado na bibliote-
ca desta Residência. Faço as minhas compras, visito 
exposições, converso, passeio. Televisão, pouquíssi-
ma, de preferência noticiosa.
É triste dizê-lo, mas não frequento a sala de estar da 
Residência. Nem uma vez me sentei ainda naquelas 
cadeiras – preciso de mais coragem! Vejo ali senta-
das umas quantas pessoas em volta do televisor 
ligado ao qual nenhuma das presentes parece dar 
atenção; alheadas do movimento que fervilha em 
volta e lá fora, não conversam. Raras são as pala-
vras que proferem, reina o mutismo quebrado 
apenas por alguém que dorme ou descansa e pede 
mais almofadas.
Passo por ali, a sair ou a entrar, e noto nos semblan-
tes das três ou quatro senhoras a quem dirijo umas 
frases amáveis um adejar de estranheza. Deixam-
-me a supor que, avaliando-me pela aparência de 
“completa” autonomia que mantenho, aquelas 
senhoras estranham a minha entrada na Residência 
São Roque. Talvez questionem mesmo se terei o 
“direito” de estar aqui…
Reconheço o facto: sou caso único neste ambiente. Um 
outro homem, somente, do grupo de quatro que com-
parecem no refeitório, atravessa a rua para ir ao café. E 
consegue tratar-me pelo nome, façanha que mais 
ninguém iguala (exceptuando o pessoal de serviço).

Digo que me figuro como caso único e acrescento 
que detesto o facto. Desgosta-me sobressair no 
conjunto, chamar a atenção. Num ambiente tristo-
nho como este, não será de recear que a simples 
companhia quotidiana de uma pessoa idosa como 
eu (repito em voz alta que estou perto de completar 
noventa anos) pode resultar, aos olhos de quem 
está, passiva e resignadamente, à espera do seu 
fim, tão chocante como um bradar alegre no interior 
do negrume lutuoso de um funeral?
Na verdade, sentir-me-ia bem melhor em ambiente 
diverso, com pessoas ainda activas e suficiente 
saúde mental, ou seja, ainda bastante autónomas, 
disponíveis para partilhas cordiais, em constante 
celebração da vida… porque navegar é preciso. Mas 
não o descortino. Assim, portanto, bem-haja a rede 
nacional destas residências! Vão servindo - feliz-
mente! – para receber e prestar ajuda às pessoas 
idosas que mais precisam e esperam o máximo, 
digamos até o último momento.

Arsénio (Simões) Mota
Porto, 14 Outº 2019 

Na Residência de S. Roque 
é possível um dia como todos os dias

Arsénio Mora nasceu em Bustos, 
Oliveira do Bairro. Em 1955 começou 
a publicar poesia sob pseudónimo 
(Arsénio de Bustos) e a seguir ficção, 
crónica e estudos diversos. Viveu 
cerca de três anos em Caracas, 
Venezuela; em 1963 fixou-se no 
Porto optando pelo jornalismo 

profissional. A partir de 1985 marcou presença também 
na designada literatura infanto-juvenil. Em 2005, Sera-
fim Ferreira organizou o livro comemorativo Arsénio 
Mota - Cinquenta anos de escrita (Campo das Letras); 
dez anos depois o Museu do Neo-Realismo (Vila Franca 
de Xira) publicou o livro Arsénio Mota - Uma Vida como 
Obra aquando de exposição documental (Nov.-Fev., 
2015). Obras suas aparecem em edições digitais na 
plataforma da Sociedade Portuguesa de Autores. É autor 
de textos abundantes, nomeadamente apreciações e 
recensões literárias, dispersos por revistas, jornais, 
suplementos literários e livros de vários autores.
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Na Crónica do Muito Alto e Muito Esclarecido Prínci-
pe D. Afonso Henriques, Primeiro Rei de Portugal, 
escrita por Duarte Galvão, corria o ano de 1505, 
Santarém foi definida como “a melhor vila do 
reino, pela nobreza e abastança do seu assento”. 
No seu caminhar sem fim, cavalgando as ondas 
da novidade ou enaltecendo os estandartes da 
sua glória, Santarém veio à luz com uma força 
que a tornaria eterna. Cidade Eterna é a que se 
encontra à frente do tempo. É aquela que está 
no futuro com o ventre ao serviço da intangível 
obra de construir Liberdade. Só aqui poderia ter 
repousado, D. Fernando Afonso, Afonso de Por-
tugal (primeiro filho de D. Afonso Henriques), 
herói militar e religioso que comandou o exército 
e chefiou a Ordem de Jerusalém, na Idade Média, 
sob o lema “Servir os pobres, combater os 
luxos”. Só daqui poderia ter partido Fernando 
Salgueiro Maia, insigne capitão que liderou a 
radiosa coluna do “25 de Abril”, há 45 anos, e 
deu voz de prisão ao regime da ditadura. 
Tal como Afonso de Portugal, Salgueiro Maia 
não teve, no nosso país, o reconhecimento que 
lhe era devido. Santarém ergueu-lhe uma está-
tua, da autoria do Professor Álvaro França, obra 
digna do honroso nome do nosso herói maior. 
Santarém esteve, uma vez mais, à altura dos 
acontecimentos, mas foi a excepção. O país 
assobiou para o lado. Cultivando o esquecimen-
to, preferiu a derrocada da memória, enquanto 
chocava os ovos da amnésia, da trapaça e do 
deslumbramento, fautores primeiros da ruína 
em Portugal. 

José Miguel Correia Noras 

Nota – José Miguel Correia Noras 
não segue as normas do “novo 
acordo ortográfico”, enquanto tal 
documento não for subscrito por 
todos os países lusófonos.

Santarém, 
melhor vila,
cidade eterna

Herói maior, Salgueiro Maia

São João de Alporão, onde repousa o Comandante 
Militar Fernando Afonso, ou, Afonso de Portugal, 

primeiro Filho de D. Afonso Henriques e de sua 
Primeira Mulher, Dona Châmoa Gomes.
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Delegação de Setúbal

A vida de Leonor Freitas confunde-se, desde a primeira 
hora, com a terra e as propriedades da família que a viram 
nascer, em Fernando Pó. Leonor Freitas nasceu há 66 
anos, fez a escola primária na mesma localidade, lugarejo 
completamente desconhecido, na Freguesia de Marateca. 
Nessa altura em que teve o privilégio de ir estudar para 
Setúbal, onde fez o secundário, realçando aqui que, além 
da abertura que a família teve, foi imprescindível o papel 
extremamente importante que a sua professora primária 
teve, pois não era habitual as meninas saírem deste 
“lugarejo”, para continuarem os seus estudos. Após o 
ensino secundário, foi para Lisboa onde deu continuação 
à sua formação académica tirando, no Instituto Superior 
de Serviço Social, o curso Superior de Assistente Social. 
Com esta formação trabalhou mais de 20 anos na admi-
nistração regional de saúde, em Setúbal. 
Apesar de uma carreira profissional bem-sucedida na 
área da saúde desde 1976, após a morte de seu pai, 
acompanhou de perto o trabalho na terra desenvolvido 
pelos seus familiares e muito consolidado pelos seus pais 
(Manuel João de Freitas e Ermelinda Freitas).
A partir desta altura começou igualmente a dar valor à 
importância deste trabalho, e ao que é realizado na vinha, 
de forma a assegurar produções de excelentes vinhos, 
fazendo realçar nestes a elevada qualidade do “terroir” 
desta região, vinhos que eram vendidos a granel.
Nos finais da década de 90, acompanhando as tendências 
mais modernas e considerando que a excelente qualidade 
dos vinhos impunha uma modificação de estratégia, 
Leonor Freitas lança-se no engarrafamento com marca 
própria, tendo como missão fundamental a produção de 
vinhos de qualidade superior em todas as categorias do 
mercado. 
Optando definitivamente por esta actividade, Leonor 
Freitas sai do Ministério da Saúde em 2004, dedicando-
-se a tempo inteiro (a mais do que inteiro) a este sector. 
Sempre trabalhando para alcançar o objectivo a que se 
propôs e a colocar no mercado excelentes vinhos com a 
melhor relação Qualidade-Preço.
Reconhecimento esse realçado pela atribuição do prémio 
de Inovação e Empreendedorismo em Novembro de 
2008, pelo Ministro da Agricultura e pela grande honra da 
atribuição da Comenda de Ordem de Mérito Agrícola no 
dia 10 de Junho de 2009, pelo Sr. Presidente da República. 
E em 2010, foi-lhe atribuída a medalha de Mérito Grau de 
Ouro pelo Município de Palmela. 

Nos últimos anos o trabalho desenvolvido por Leonor 
Freitas tem contribuído para a consolidação da Casa 
Ermelinda Freitas, para o reconhecimento e divulgação 
dos vinhos da região, quer a nível nacional quer a nível 
internacional (mais de 1000 prémios ganhos). 
O seu sucesso não pode estar desligado de ter feito uma 
formação, embora fora da área agrícola, que marcou a 
diferença, pois teve a consciência de que não sabia e 
procurou as pessoas indicadas, com quem ainda hoje 
trabalha para a poderem ajudar. Embora a sua vida desse 
uma grande reviravolta continua a agradecer o facto da 
família lhe ter conseguido transmitir tanto amor pela 
terra, valores estes que a levam a uma luta permanente, 
para que os espinhos sejam arredondados, mas quando 
tudo está bem ter a humildade de sentir que nada é 
eterno e que o mal não acontece só aos outros. 
Leonor Freitas diz sempre que o seu sucesso está na 
família que teve, na família que tem hoje, na equipa que 
tem, na grande região onde estão situadas as suas 
vinhas e um grande reconhecimento pelos seus consumi-
dores, pois são estes que têm permitido o crescimento, 
bem como a modernização que tem levado à competitivi-
dade e ao sucesso (cada garrafa comprada é um pequeno, 
mas grande contributo).
Citando Leonor Freitas, “Queria terminar dizendo que vale a 
pena sempre apostar na nossa formação, pois a mesma se 
adapta conforme aquilo que a vida nos proporciona fazer.

Direcção da Delegação Distrital de Setúbal da ASSP                                                                                                                  

A Simplicidade e o Mérito de uma Grande Mulher
Uma Empresária De Sucesso!

Leonor Freitas
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Delegação de Viseu

Por terras de Culto
e de Arte

Museu de LamegoSala das Tapeçarias Flamengas

Museu de LamegoCapela de S. João Evangelista

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas

 Mosteiro de S. João de Tarouca

No âmbito da programação desta Delegação e, sob o 
tema das viagens com o intuito de conhecer e dar a 
conhecer o nosso património cultural e natural, 
viajamos, recentemente, por Lamego e pelo Vale do 
Varosa, distrito de Viseu. Deixamos, aqui, sugestões 
para viagens futuras.
O Museu de Lamego, instalado no antigo Paço Epis-
copal, é visita obrigatória pelo ecletismo e qualidade 
da sua coleção permanente. De relevar alguns obje-
tos, classificados como Tesouros Nacionais: os 
painéis que Grão Vasco pintou para o altar-mor da Sé 
de Lamego (1506 – 1511), o conjunto de tapeçarias 
flamengas (séc. XVI), que representam a tragédia de 
Édipo, e com desenho atribuído a Bernard Van Orley, 
e os painéis de azulejos figurados com cenas bucóli-
cas e de caça (séc. XVII). É também de salientar os 
ricos retábulos de talha dourada das capelas do 
extinto Convento das Chagas de Lamego.
O Mosteiro de S. João de Tarouca situado no Vale do 
rio Varosa, afluente da margem sul do rio Douro, é 
considerado um dos complexos monásticos cister-
cienses mais antigos do território nacional, ligado à 
fundação da nacionalidade e à figura de D. Afonso 
Henriques. A sua construção iniciou-se em 1154, 
segundo as regras da Ordem de Cister, e a consagra-
ção da igreja data de 1169. Um achado único no 
mundo foi encontrado nas escavações deste mostei-
ro: um anel de oração do sec. XIII, “sinónimo de um 
ritual de esconjuro e sagração do espaço de constru-
ção”. Os trabalhos de consolidação e musealização, 
bem como a reconstituição virtual do conjunto 
monumental sugerido no Centro de Interpretação 
são uma ajuda inestimável na compreensão das 
atividades e dinâmicas do quotidiano deste mosteiro. 
A Abadia de Salzedas, que é documentalmente 
conhecida desde 1155, foi entregue por D. Teresa 
Afonso (segunda esposa de Egas Moniz) aos Cister-
cienses de Claraval, em 1156. A construção do Mos-
teiro de Santa Maria de Salzedas inicia-se em 1168. 
Largamente danificado, mantém, contudo, uma boa 
parte da edificação, permitindo uma viagem pelas 
memórias. Uma cela de noviço e as colunas (empare-
dadas) da primitiva construção são exemplo disso. 
No corredor da noviciaria mostram-se os tesouros 
artísticos do Mosteiro.

A recente recuperação dos dois mosteiros mencio-
nados e do convento franciscano de Stº António de 
Ferreirim, assim como a instalação de centros de 
acolhimento e interpretação são a expressão atual e 
concreta do Projeto multipremiado “Vale do Varosa, 
um território histórico”, no sentido da salvaguarda e 
valorização do Património Histórico da região. O alar-
gamento dos trabalhos de reabilitação a outros 
monumentos, como a Ponte Fortificada de Ucanha e 
a Capela de S. Pedro de Balsemão, será materializa-
do na próxima fase do projeto.



Parceiro:

Cordoba'

Ronda

Rio Nilo

ASSP
Viaje com a ASSP

Sul de Espanha
Pueblos Blancos / Ronda / Málaga / Córdoba / Sevilha

de 22 a 25 de Fevereiro de 2020 - Carnaval

Autocarro de Turismo

Alojamento 

 Ronda: Hotel Maestranza 4****, ou similar

Málaga: Hotel Tryp Alameda 4****, ou similar 

Córdoba: Hotel Hesperia Córdoba, ou similar

Pensão completa

Visitas guiadas de acordo com o itinerário

650€
ASSOCIADO ASSP

690€
NÃO ASSOCIADO

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

SUPLEMENTOS  - Quarto individual - 105€

Passagens aéreas, com taxas incluídas

Alojamento

Cairo: Le Meridien Pyramides 5*****, ou similar 

Cruzeiro: Mr Royal Ezadora 5*****, ou similar

Pensão completa desde o pequeno-almoço do 

segundo dia ao pequeno-almoço do último dia

Visitas guiadas de acordo com o itinerário

1.885€
ASSOCIADO ASSP

1.935€
NÃO ASSOCIADO

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

SUPLEMENTOS  - Quarto individual - 285€

Inscrições 
até 31 de Janeiro

Cairo

À Descoberta do Egipto
com Cruzeiro no Nilo

de 4 a 11 de Abril de 2020 - Páscoa 

Para inscrições 

ou informações

contacte

 218 223 080 ou 

filipafaria@assp.pt



A ASSP 
deseja-lhe
Boas Festas e 
Feliz Ano Novo


