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Ana Maria Morais
Presidente da Direcção Nacional da ASSP

O tempo, 
a nossa maté�a p�ma

Permitam-me que vos fale, neste Editorial de 
Outono, de um conceito de tempo: o que resul-
ta dos múltiplos futuros que, em cada dia 
presente, todos temos perante nós. Nós que 
somos professores sabemos muito bem o que 
isso significa. Todos os futuros estão aí, latentes, 
à espera de um gesto que os configure.
Em todos os momentos das nossas vidas 
enquanto professores, de alguma maneira, 
fomos, como diz Caetano Veloso na sua Oração 
ao Tempo, “compositores de destinos”, quando 
interagíamos e dedicávamos o nosso tempo ao 
ensino e aos alunos. Apontávamos caminhos, 
dialogávamos, ouvíamos e, sempre atentos, 
fomos ajudando a traçar escolhas.
Diria que o tempo sempre foi a nossa matéria 
prima: cada opção que fizemos, cada palavra 
que partilhámos, cada gesto, determinaram a 
nossa vida, mas também a de muitas pessoas 
que connosco se cruzaram.

E se é verdade que “cada pessoa é o que é, mais 
as suas circunstâncias”, também na ASSP e 
neste tempo, muitas destas circunstâncias são 
resultado das nossas opções.
A ASSP é uma associação cuja opção funda-
mental é a solidariedade, e com isso tem 
influenciado o futuro de milhares de pessoas.
Dedicamos algumas páginas deste BI a celebrar 
a vida e a homenagear quem na vida dedicou os 
seus esforços à solidariedade social.
Olhando o tempo por este prisma, fica clara 
uma coisa: celebremos o “presente” com toda a 
força da nossa alma. É nele que nascem todos 
os futuros.
E deste “presente”, em tão boa e experiente 
companhia, só podemos esperar futuros 
melhores.
Abraço-vos 
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Até onde o gesto alcança

Delegação dos Açores

Nova realidade   

TEXTO Ana Rosa Costa, Associada nº19583

(Por opção da autora o texto não é escrito em conformidade com o novo acordo ortográfico)
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Delegação do Algarve

Poucos sabem…

As actividades sociais definidas no 
Plano Anual de Actividades da 
ASSP- Delegação Açores procuram 
dar resposta à necessidade de 
socialização sentida pelos Professo-
res, promovendo a ocupação dos 
seus tempos livres e das suas 
famílias. De um diversificado leque 
de actividades culturais e de lazer, 
são os ateliers de pintura e artesa-
nato e os tão apreciados encontros 
e convívios durante os quais se 
desfia o rosário de memórias, vivên-
cias e saberes, que congregam 
maior número de participantes.
A realidade que vivenciamos neste 
tempo surreal de profundas trans-
formações no funcionamento das 
sociedades alterou drasticamente 
as rotinas e hábitos diários, impon-
do o distanciamento social, o viver 
isolado cada um em sua solidão 
carregando o peso dos efeitos 
psicológicos comprometedores 

ameniza a ansiedade, liberta a 
tensão acumulada; pela partilha é 
veículo de comunicação e anula 
distâncias. 

Para promover o bem-estar psico-
lógico… «Temos a Arte para não 
morrer da verdade» (Friederick 
Nietzsche)

da saúde mental essencial para o 
bem-estar do ser humano. 
Perante este contexto da verdade 
da nova realidade, a ASSP Açores, 
em permanente criatividade e 
contornando os condicionalismos 
actuais de modo a continuar a 
dinamizar o crescimento da Asso-
ciação, reinventou as actividades 
planeadas. Adaptando-as às 
novas formas tecnológicas de 
comunicação, transmitiu uma 
agradável sensação de proximida-
de, divulgou informação diversa 
por email, atraiu interessados nos 
eventos em plataforma Zoom, a 
nova forma de envolvimento 
social e partilha de conhecimento. 
Na presente excepcional conjun-
tura, um moderno desafio: utilizar 
as novas tecnologias para inovar 
nos ateliers, expressar pensamen-
tos, exteriorizar emoções e senti-
mentos através da Arte. A Arte 
não está dissociada da saúde física 
e mental, activa todos os sentidos, 

Pelo mérito do trabalho, pela 
competência da entrega à causa, 
pela importância na esfera asso-
ciativa do concelho (…), prestou-
-se no dia 7 de setembro de 
1999, homenagem à Associação 
de Solidariedade Social dos 
Professores com a entrega da 
MEDALHA DE MÉRITO – GRAU 
OURO. 

Esta é a maior distinção do muni-
cípio a todos aqueles que se 
prestem e dediquem à nobre 
missão do serviço público, nas 
suas mais específicas áreas de 
atividade – na sua pessoa coleti-
va ou individual: a mais justa e 
devida homenagem a uma asso-
ciação que há tanto se compro-
mete na defesa dos interesses 
dos docentes do concelho de 
Faro e do País.

Esta distinção foi atribuída à 
Associação de Solidariedade 
Social dos Professores no dia da 
cidade em setembro de 1999 e, 
não sabemos porquê, não foi 
devidamente divulgado entre os 
associados e caiu rapidamente 
no esquecimento.

No meio de uma grande frustra-
ção por não termos podido 
concretizar as comemorações do 
40º aniversário da nossa associa-
ção, que tão meticulosamente 
tínhamos preparado, fomos ao 
“baú” e encontramos “uma 
prenda de aniversário”, algo que 
nos deve orgulhar a todos 
enquanto associação de solida-
riedade social, pois as medalhas 
da cidade são atribuídas segun-
do os artigos 10º e 11º do Regu-
lamento das Medalhas Munici-
pais….

Associação de Solidariedade 
Social dos Professores, MEDA-
LHA DE MÉRITO – GRAU OURO 
da CIDADE DE FARO.



TEXTO Maria Helena Malaquias, Associada nº 17845

TEXTO Lídia Cunha,

 Associada Voluntária nº 13876

Turismo, última moda 

Delegaçóes

5

O quinto centenário da azulejaria em Beja foi 
assinalado com a inauguração de um painel de 
azulejos feito por alunos do Curso de Pintura e 
Decoração Cerâmica do Agrupamento de Esco-
las n.º 2 de Beja.
Tendo esta cidade uma das mais notáveis cole-
ções de azulejos do país, cujos primeiros exem-
plares terão aqui chegado na segunda metade do 
século XV, oriundos de Valência, encomendados 
pela Infanta D. Brites para o Palácio dos Infantes 
(já inexistente) e de Sevilha, para revestimento 
das paredes do Convento da Conceição, revelou-
-se oportuna e plausível a continuidade dessa 
aposta, através de uma obra que testemunha 
práticas pedagógicas que visam preservar a arte 
do azulejo e, ao mesmo tempo, despertar, para 
esta atividade, alunos desmotivados, a quem a 
escola nada dizia e cujos comportamentos e 
desempenho escolar vieram a melhorar, fazendo 
aprendizagens profícuas e revelando, até, entu-
siasmo na frequência das aulas. 
Segundo a Diretora de Curso, professora Mariana 
Conduto, a paleta de cores utilizada terá sido 
cuidadosamente estudada, com o objetivo de 
colorir um edifício predominantemente cinzento, 
e, ao mesmo tempo, transmitir calor, afeto, ener-
gia, criação, destacando e valorizando o lema do 
projeto educativo: ESCOLA DE VALOR QUE 
EDUCA PARA OS VALORES COM AFETO. 
Este foi um trabalho conjunto dos professores da 
área técnica, Mariana Conduto, Jorge Simão e 
Simão Matos.
Segundo a diretora do Agrupamento n.º2 de 
Beja, esta terá sido uma aposta ganha, conside-
rando que este projeto representa um importan-
te passo para a mudança de paradigma na inclu-
são formativa e educativa.

Delegação de Beja

Novos caminhos da arte
Azulejar 

Apesar de Portugal ser um país pequeno apresenta, 
como sabemos, uma cromática diversidade regional.
Rapidamente o azul do mar dá lugar ao verde das 
planícies, ao amarelo das searas ou ao negro da 
agreste rocha. E de igual modo, os sabores, os usos, 
os costumes, as tradições desfilam ao longo do país 
e a História se reconta através de castelos, palácios, 
monumentos. A mesma língua é marcada por traços, 
sonoridades diversas que, apesar de assinalarem 
diferenças, edificam o todo do povo que somos, 
imbuído do mesmo espírito aventureiro com que 
conquistou ou descobriu. 
Aveiro não é uma cidade monumental. Não se impõe 
por baluartes de pedra com séculos de existência. 
Mas tem, segundo alguns estudiosos, uma das maio-
res referências históricas: a laguna. A indevidamente 
chamada Ria de Aveiro influenciou desde sempre a 
vida dos aveirenses na base alimentar, no plano 

profissional, na cultura, no 
lazer. E é por isso que onze 
municípios que integram esta 
região do Baixo Vouga resol-
veram candidatar, a patrimó-
nio da UNESCO, uma das 
suas embarcações mais 
emblemáticas, o Moliceiro. 
Como todas as embarcações, 
ele nasceu da necessidade: 
transportar o moliço para 
adubar as terras. Hoje serve 
apenas o turismo. Os canais 
de Aveiro embelezam-se com 
a beleza dos moliceiros.
Mas, terá o turismo que hoje 
conhecemos os anos conta-
dos? 

A última moda parece ser o turismo espacial, viajar à 
volta da Terra, em espaço sideral. Dennis Tito, um 
rico empresário americano, foi o primeiro turista a 
visitar a Estação Espacial Internacional, tendo pago, 
em 2001, a simples quantia de 20 milhões de dólares 
à Rússia para ocupar um assento numa nave. Os 
bilionários Musk e Bezos são os donos das empresas 
que atualmente mais se empenham em conseguir 
fazer viagens ao espaço com tripulação civil ou 
mesmo cidadãos sem qualquer formação espacial. O 
interesse destas empresas privadas tornará mais fácil 
a possibilidade de pessoas comuns vivenciarem o 
espaço. Musk começou já a organizar viagens turísti-
cas com destino à Estação Espacial Russa, parece 
que pela módica quantia de 55 milhões de dólares.
Estará para breve uma reserva em nome da ASSP?! 
Pois… até lá, aproveitemos os impactos positivos 
que estes avanços tecnológicos, estas missões cientí-
ficas, trarão certamente ao dia a dia da Terra.

Delegação de Aveiro
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“Um dia luminoso à 
beira do �o Sena!”

A tela “O almoço dos remadores” [1880-1881] é 
uma pintura de Pierre-Auguste Renoir [1841-
-1919], que apresenta os seus amigos pessoais, e 
alguns frequentadores do restaurante “Fournai-
se”, revelados na espontaneidade de um ‘instan-
tâneo fotográfico’. 
Este restaurante era um dos locais de eleição do 
artista, que ficava na ilha de La Grénouillére – 
alusão não aos batráquios que viviam no rio Sena, 
mas às “rãs” femininas parisienses que frequenta-
vam esta estância balnear, com o objetivo de 
conseguirem um bom partido –, uma praia de 
veraneio situada próximo de Chatou e a cerca de 
vinte minutos de Paris. 

Renoir tinha estabelecido amizade com a família 
Fournaise e o pintor pagava as suas refeições 
com pinturas, usando, por vezes, como modelo 
membros da própria família. Renoir advertia o 
dono do restaurante que a sua pintura não tinha 
valor, ao que este respondia: «Isso não me inte-
ressa. O que me interessa é que é bonita. E 
temos de pendurar alguma coisa na parede a 
tapar as manchas de humidade.»
Em 1880, o pintor com quase 40 anos decidiu-se 
a concretizar este projeto grandioso. Comunicou, 
então, essa decisão ao seu amigo, o barão 
Barbier, que de seguida tratou de reunir uma 
série de amigos e conhecidos do artista, para 
estes posarem como modelos naquele local à 
beira do Sena.

TEXTO Pedro Miguel Ferrão

Pierre-Auguste Renoir, O almoço dos remadores, 1880-1881
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Remadores e velejadores ama-
dores conviviam à beira do Sena, 
transformando o restaurante 
“Fournaise” num autêntico clube 
náutico, frequentado ainda por 
uma parte da sociedade 
parisiense composta por aristo-
cratas e burgueses, artistas, 
críticos de arte, mulheres mun-
danas ou atrizes. Com efeito, 
esses são alguns dos protagonis-
tas que povoam esse retrato de 
grupo. 
Na varanda do terraço coberto 
do restaurante vários grupos de 
figuras convivem descontraída e 
animadamente entre si, dispos-
tos em redor de uma mesa com 
os copos, garrafas, pratos e 
sobras de um revigorante 
almoço. No primeiro plano do 
lado esquerdo do quadro 
surgem duas pessoas: a que se 
encosta de pé ao gradeamento 
da varanda, de chapéu de palha e 
pose atlética, é Alphonse Four-
naise Jr., filho do proprietário do 
restaurante e um excelente 
remador. Mais abaixo e sentada 
à mesa, está uma mulher de 
chapéu florido brincando com 
um pequeno cão. Trata-se de 
Aline Charigot, a futura esposa 
do pintor.
Ainda no primeiro plano, mas do 
lado direito do quadro, aparece 
um grupo de três figuras conver-
sando entre si. A mulher bem 
vestida é a atriz Angèle Legault, 
tentando chamar a atenção para 
o ausente Gustave Caillebotte, 

vestido também com as roupas 
de remador. Pintor, mecenas e 
amigo dos artistas impressionis-
tas, ele foi também um constru-
tor de barcos e exímio desportis-
ta. Pairando acima deles está o 
jornalista italiano Antonio Mag-
giolo.
Ao centro da composição está a 
filha do dono do restaurante, a 
formosa Louise-Alphonsine Four-
naise que conversa com um 
senhor de fato castanho e chapéu 
de coco, o diplomata e barão 
Raoul Barbier, o amigo do pintor 
que organizou a encenação 
deste quadro. Ao lado, outro 
casal sentado, vendo-se a atriz e 
modelo Ellen Andrée bebendo 
distraidamente, enquanto um 
homem não identificado tenta 
dialogar com ela.
Ao fundo e ao centro, dois 
homens conversam. Fumando 
de frente para o espectador está 
o poeta e romancista Jules Lafor-
gue, conversando com o elegan-
te Charles Ephrussi, “marchand” 
e crítico de arte, vestido com 
casaca escura e chapéu alto.
Fechando o fundo do lado direito 
estão dois homens e uma mulher 
em amena conversa. Com o seu 
chapéu de coco preto aparece 
Pierre Lestringuéz, funcionário 
do Ministério do Interior, ladea-
do pela figura do escritor e jorna-
lista Paul Lhôte, conversando 
com a famosa atriz da comédia 
francesa e modelo do pintor, 
Jeanne Samary, que ajeita com 

as suas mãos enluvadas o chapéu 
florido.
“O almoço dos remadores” é 
considerado pela crítica como 
uma obra-prima da pintura 
impressionista, em que o artista 
mostra, de forma virtuosa, os 
efeitos da pintura ao ar livre, 
através de vibrantes e coloridas 
pinceladas dos reflexos de luz e 
sombras, procurando reproduzir 
e sugerir a atmosfera de um dia 
quente de Verão junto às 
margens do rio Sena.
Mas, as coisas mudam e fluem 
com o tempo, transformando os 
lugares e as pessoas que os habi-
tam. O próprio filho do pintor, o 
realizador de cinema Jean 
Renoir, dá-nos uma impressão de 
como, passados mais de 50 anos, 
se alterou profundamente 
aquele espaço à beira do Sena: 
«[…]. Fui visitar o local o ano 
passado. Que tristeza! Fábricas, 
montes de carvão, paredes 
enegrecidas, água suja. A lepra 
da indústria moderna corroeu as 
matas e a erva verde. Operários 
norte-africanos, curvados sobre 
a miséria do seu destino, descar-
regam tristemente barris metáli-
cos de uma barcaça negra de 
óleo e gordura. O barão Barbier, 
os remadores, as belas raparigas 
despreocupadas abandonaram 
as margens do Sena. Vivem 
agora, para sempre, na imagina-
ção dos apreciadores de pintura 
que no museu de Washington 
vão sonhar com os tempos idos 
diante do Almoço dos Remado-
res.»
Com efeito, 120 anos depois de 
Renoir terminar esta pintura, as 
figuras que a habitavam já parti-
ram. No entanto, graças ao gesto 
criativo deste artista, elas jamais 
cairão no esquecimento, assim 
como o lugar em que, num dia 
luminoso de verão, decorreu 
esse vibrante encontro fraterno 
de amigos, momento único que 
mora agora nas paredes de um 
Museu e que, por alguns instan-
tes, regressa à vida, sempre que 
alguém o contempla devagar e 
por ele se sente encantado.

Delegação de Coimbra

Os protagonistas da pintura
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o valor da mensalidade

Residência Sénior

Clece Vitam
Domus AreeiroÉvora

Desconto de 10% sobre 
o preço de produtos de 

Reabilitação 
Psicomotora

Clínica

Clínica Ser Évora

Lisboa (Cadaval)

Desconto de 10% no 
valor da mensalidade ou 
diária. Desconto total de 
100 € em caso de casal

Serviços e Atividades

Recreio d´Andorinha

Parede
Carcavelos

São Domingos de Rana
Algueirão-Mem Martins (2) 

Rio de Mouro
Queluz
Belas

Amadora
São João do Estoril

15% desconto em 
todos os produtos 

excepto medicamentos 
com PVP superior a 60€

Farmácias

Grupo 
Amorim Saúde

Leça da Palmeira
Guimarães 

Descontos de 5% a 
30% de acordo com a 
tabela em vigor, não 

acumula com 
promoções em vigor

Óptica

Óptica do Centro

Nacional e Ilhas

Desconto de 15% a 
50% de acordo com a 

Tabela de 
Descontos/Vantagens

Óptica

Alberto Oculista

Nacional

Desconto de 15% aos 
preços em vigor

Serviços de
instalação,
reparação 

e manutenção 
de equipamentos 

Servitis

Protocolos

Consulte mais em assp.pt8

Novos
parceiros
e vantagens
ASSP

 Para mais detalhes www.assp.pt 



TEXTO Lourdes Mateus, Associada n.º 18479

O tempo das cerejas

Delegaçóes

9

O projeto CLDS 4G, desenvolvido no concelho 
de Guimarães, promoveu uma Oficina de 
Dramatização para alunos/as do 5.º ao 9.º ano 
de escolaridade, na Sede da ASSP Guimarães, 
tendo as sessões sido dinamizadas pela atriz 
Cristina Cunha, às quartas-feiras, entre 16h45 e 
as 18h45.
Esta oficina consistiu no desenvolvimento de 
exercícios que, ao longo de oito sessões, poten-
ciaram o desenvolvimento de diferentes compe-
tências, tais como: a desinibição, o enriqueci-
mento pessoal e de grupo, a concentração, a 
sensibilidade, a criatividade, entre outras. 
A participação nesta oficina foi gratuita, já que o 
projeto CLDS 4G tem financiamento próprio.
O feedback dos/as participantes foi muito positi-
vo e estes/as referiram que os exercícios e as 
atividades foram muito interessantes, que se 
divertiram muito, que recomendavam a frequên-
cia desta oficina a outros/as amigos/as da escola 
e que gostavam de lhe dar continuidade, caso 
fosse possível.
A representação de peças criadas, em grupo, 
pelos/as próprios/as participantes foi elogiada e 
mencionada como a atividade preferida. Além 
disso, os jogos de voz e de movimento foram 
referidos como momentos potenciadores de 
autoconhecimento e autoconfiança. 

Delegação de Guimarães

Oficina de Dramatização 
na ASSP

Depois da estação das 
flores, segue-se o 
tempo das cerejas. 
Nascem e crescem em 
terras beirãs, mas 
vemo-las em toda a 
parte. De feição 
atraente, aparecem 
bem redondas e 
luzidias. Não podemos 
desviar o nosso olhar 
mercê do brilho e da 
cor que vai do rosa vivo 
ao vermelho-escuro. 
São bagos rosáceos, 
suculentos e consti-
tuem uma promessa 
de felicidade.
Como eu gosto de 
pegar numa taça cheia 
de cerejas, trincá-las, 
degustá-las e a tenta-
ção é tão forte que começo na primeira e não paro. 
Contudo, ainda que mantenham a beleza e um 
sabor divino, não se apresentam em cachos, enlea-
das umas nas outras, mas separadas, individualiza-
das, contrariando a sua vocação gregária e negando 
assim, um velho ditado: “As conversas são como as 
cerejas”. É o sinal dos tempos. 
Junho e julho serão os melhores meses do ano? É 
verão, o tempo de celebrar a vida. No entanto, 
sabemos que vivemos sob uma ameaça bem real. 
Há um inimigo invisível que nos cerca, mas não 
podemos deixar de viver.
O mundo já viu e viveu outras pandemias e guerras, 
mas sempre superámos os traumas e recuperámos 
a “Joie de vivre” que tantas canções referem. E, 
sobretudo, não podemos perder a nossa capacida-
de de nos emocionar e de sentir. 
Não destruamos o nosso cerejal para lá construirmos 
qualquer refúgio. Não nos despojemos de senti-
mentos e emoções. Essa é a nossa humanidade. 

Delegação de Évora

“Virgem com o Menino, 
coroada por Anjos”, 
pintura flamenga, de 

Discípulo de Pierre 
Coeck D'Alost, exposta 
na Sala do Retábulo do 
Museu Frei Manuel do 

Cenáculo, Évora. 
Pertence a um tríptico.

Pormenor de união entre a Virgem e o Menino, de dar e 
receber, um par de cerejas. Créditos da imagem e 

informação em http://www.matriznet.dgpc.pt/

Já fomos desafiados para repetir esta atividade 
no próximo ano letivo.



Lúdico
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São bem-vindas sugestões e comentários sobre esta página. comunicacao@assp.pt

Pelo meio do texto estão escondidos os nomes de dezasseis cidades, oito das quais são portuguesas. 
Quando as encontrar, localize-os na selva de letras.
Esteja atento(a). Umas são fáceis, as outras, nem por isso!

De vez em quando o seu dono, o senhor Tadeu, como 
lhe chamam, dizia que ela era uma alma danada. 
Nunca percebeu porquê. O seu nome era “Lulu” e, 
como não podia deixar de ser, detestava o seu nome. 
Cadela grande como era, porte altivo, faro apurado, 
chamarem-lhe “Lulu”... não havia paciência!
“Lu” ainda era aceitável...
- Lu anda.
Era uma festa – passeio todos os dias, à mesma hora. 
O dono ía tomar café e ela gostava de aguardar na 
esplanada, porque até nas tardes mais frias havia 
sempre um aroma agradável no ar. Devia ser do café...
Na casa aparece por vezes um gato que, acha ela, até lá vive, e que dá pelo nome de Bernardo. Só 
lá aparece de vez em quando. A esse, ninguém o leva a passear – vai sozinho, sempre que quer. 
Um verdadeiro vadio...
Numa dessa tardes frias o nosso gato vadio apareceu lá pela esplanada. E vejam bem o que fez: 
aninhou-se junto à Lu, coisa que ela nunca esperara que ele iria fazer.
E ali ficou... 
Foi uma rapariga que por ali estava quem primeiro reparou naquela cena. Lu até ficou  assustada, 
por todos desatarem a tirar-lhes fotografias. Se calhar, pensou para consigo, foi por perceberem 
que a amizade... acontece.

Números de 1 a 16 arrumados 
de uma forma muito especial.

É conhecido por “Quadrado Supermá-
gico de Dürer” e é devido a Albrecht 
Dürer (1471-1528), artista alemão de 
múltiplos talentos, um dos quais era o 
de ser um notável matemático. O que o 
quadrado tem de especial é que, 
somando quatro dos seus números cuja 
escolha obedeça a linhas, diagonais ou 
a simples regras de simetria relativa-
mente a todo o quadrado, o resultado é 
teimosamente 34. Experimente!

Mais um desafio...

Aí vai uma pequena histó�a 
quase infantil 



• Elaboração do PAO 2022
Iniciámos a preparação do Plano de Actividades 
e Orçamento para 2022 (PAO). Dia 20 de Setem-
bro é a data limite para o envio para a sede dos 
Registos das Delegações para o PAO. No dia 15 
de Outubro seguirá a convocatória e a documen-
tação para o Conselho Consultivo que se realiza-
rá a 30 de Outubro. As AR serão a 25 de Novem-
bro e a AG realiza-se a 27.
Uma vez mais, fazer um Plano de Actividades e 
Orçamento em tempo de pandemia é planear 
um futuro com uma base incerta. Vamos fazê-lo 
com todo o nosso empenhamento.

• Projecto Cuidar da Família do Professor
O objectivo deste Projecto é promover o apoio 
ao descanso de professores cuidadores informais 
através do internamento temporário de familia-
res com necessidade de cuidados de longa dura-
ção. Para já este Projecto tem a sua concretiza-
ção na Residência ASSP de Setúbal.

• Projecto Em Boa Companhia
A solidariedade da ASSP para com os Professo-
res no activo passa por encontrar uma solução 
que diminua o stress dos professores deslocados 
da sua residência na procura de um alojamento. 
Esse é o objectivo deste Projecto (ver p. 19 deste 
BI).

• Conversas ASSP
Durante o mês de Setembro daremos continui-
dade às Conversas ASSP com novos Temas, 
novos colaboradores. Sugira-nos um Tema do 
seu agrado!

• Projecto TranquilaMENTE
A partir do final de Setembro o Projecto voltará a 
estar disponível para os professores. Esteja 
atento!

• Centro de Formação ASSP – Alice Maia 
Magalhães

O Centro de Formação da ASSP, designado 
“Centro de Formação Alice Maia Magalhães”, 
tem um Plano de Formação para o ano letivo 
2021/2022 constituído por ações de formação 
nas áreas das TIC, Conhecimento Científico e 
Humanístico, Prática Pedagógica, Competências 
Transversais, Necessidades Educativas Especiais.
As Delegações têm um papel importante na 
divulgação do Centro, na disponibilização de 
espaços, no planeamento das Ações.
Contamos convosco!

• Pasta partilhada/Delegações
Também em Setembro vai chegar às Delegações 
o Modelo de Pasta Partilhada para a comunica-
ção interna entre Delegações. A partilha do que 
cada Delegação promove enriquece toda a 
ASSP!!

• Divulgação
No BI do último trimestre, referimo-nos à recupe-
ração de Associados desistentes. Continuamos a 
fazê-lo, com resultados animadores.
Continuámos também uma série de contactos 
com entidades ligadas aos sistemas educativo e 
formativo, sugerindo-lhes que nos ajudem a 
divulgar a Associação e o seu trabalho meritório, 
junto dos Colegas no ativo. O Conselho Nacional 
de Educação manifestou abertura para publicar 
textos nossos, o Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional aceitou dar a conhecer a ASSP 
aos seus formadores certificados. Outros contac-
tos estão em curso com o mesmo desígnio, mas 
os melhores divulgadores da ASSP serão garan-
tidamente as nossas Delegações e os atuais 
Associados. É neste sentido que apelamos a 
que cada um de nós faça pelo menos um novo 
Associado até ao próximo mês de outubro.

Notícias
da DN

Notícias da DN

| Elaboração do PAO 2022
|  Projecto Cuidar da Família do Professor  
|  Projecto Em Boa Companhia
|  Conversas ASSP 
| Projecto tranquilaMENTE
| Centro de Formação ASSP – Alice Maia Magalhães
| Pasta Partilhada/Delegações
| Divulgação
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Até onde o gesto alcança

Delegação de Lei�a

Casa do Professor
em Leiria

Há 40 anos Lisboa 
foi cidade-berço
da ASSP

TEXTO Hamilton Pereira 

(Presidente da Direcção da Delegação)

Delegação de Lisboa

Desde 1970 que Professores preocu-
pados com a necessidade de uma 
rede de Centros de Acolhimento 
para colegas aposentados, sozinhos 
ou doentes, lutavam por alcançar 
esse objetivo, sem nunca desistirem! 
Em 1980, a CML aluga-lhes dois 
andares em Chelas: surge assim o 1º 
raio de esperança e os alicerces do 
Sonhado “Lar dos Professores”. 
Aqueles Colegas, não citamos nomes 
para não esquecer ninguém, foram 
combativos e inquebráveis perante 
os “não", os "se “e “as portas fecha-
das ou entreabertas”. Foram eles os 
verdadeiros pioneiros da obra que 
este ano comemorou 40 anos.
Em 1981 é passado "O Certificado 
de nascimento da ASSP” - no D.R. 
que lhe deu realidade jurídica. Vários 
locais serviram de Sede; até que em 
1983, após eleições dos primeiros 
corpos gerentes, se sediou na R. 
Maria Andrade.

Foram numerosas as doações de 
casas e dinheiro, precioso para aquisi-
ção e remodelação do património 
imobiliário. E o número de associados 
foi crescendo!
A criação de Delegações com mais 
de 100 associados, prevista nos 
estatutos, e autorizada em Assem-
bleia Geral de 24/3/1984 começou 
em Setúbal e Porto. Lisboa constituiu-
-se mais tarde, talvez porque funcio-
nava em Chelas, a par com os órgãos 
nacionais, e como Residência de 
Acolhimento.
Finalmente, do início de 2007 até 
hoje, a DN instala-se no Largo do 
Monte, um dos mais belos locais de 
Lisboa. Esta casa ainda começou por 
acolher Professores que mais tarde 
passaram para a Albarraque Costa, 
Sede da Delegação de Lisboa.
No seu quadragésimo aniversário a 
ASSP pode-se orgulhar de ter, espa-
lhadas pelo País, 15 Delegações e 
quatro Residências Sénior.

No passado dia 8 de Julho, foi 
assinada a segunda alteração à 
escritura de constituição do direi-
to de superfície do terreno 
cedido pela Câmara Municipal 
de Leiria para a construção da 
Casa do Professor em Leiria. A 
alteração resultou do facto de a 
Câmara ter aprovado a prorroga-
ção, por mais 4 anos, do prazo 
máximo estabelecido em 10 de 
Maio de 2016 (data da primeira 
alteração à escritura), passando a 
terminar em Novembro de 2025.
A presente prorrogação foi 
necessária porque, na prática, o 
projecto de construção ficou 
suspenso desde 2016; com 
efeito, devido à situação financei-
ra da ASSP, a Direcção Nacional 

Tendo em conta a abertura da 
Direcção Nacional para a consti-
tuição de uma parceria com 
outras entidades visando a cons-
trução da Casa, esperamos que o 
projecto avance e o nosso sonho 
se concretize.

eleita para 2016-19 
defendeu a posição 
(mantida pela actual 
DN) de não aumentar 
os encargos financei-
ros.
A construção da Casa 
do Professor é um 
sonho que tem acom-
panhado a existência da Delega-
ção de Leiria desde a sua criação, 
em 1991. Para esse sonho, foi 
muito importante a acção da 
Professora Doutora Maria da 
Conceição Vilhena enquanto 
Presidente da Direcção Nacional, 
pela sua participação nas diligên-
cias que culminaram na assinatu-
ra da escritura inicial, em 8 de 
Novembro de 2006.

«… E sempre que um Homem 
sonha o mundo pula e 

avança…»
António Gedeão
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Delegação da Madeira

Livraria 
Esperança…

Delegações

diversidade de géneros literários existentes, aquela 
obra que há muitos anos já procurou noutros locais 
e não encontrou. A satisfação, de ir percorrendo os 
diversos expositores, sem a priori ter nenhum livro 
definido, e ir descobrindo livros que estão no nosso 
“(in)consciente literário” é uma experiência única. 
Finalmente, outra das características consiste no 
atendimento personalizado e atencioso disponibili-
zado pelas colaboradoras permanentes da livraria, 
que tudo fazem para nos orientar, ajudar e encon-
trar uma determinada obra. 
Termino deixando aqui esta sugestão a todos os 
colegas continentais e açorianos para um “turismo 
literário” numa futura vinda à Madeira. 

Pretendo com este artigo prestar um tribu-
to à “Loja” mais emblemática do Funchal. 
Refiro-me à Livraria Esperança, a qual existe 
desde 1886.
Uma característica única desta livraria 
consiste no facto de os mais de 107 mil 
livros estarem expostos em estantes e 
pendurados nas paredes, de uma maneira em que 
as respetivas capas estão visíveis. Deste modo, o 
visitante consegue de forma acessível visualizar 
qualquer obra exposta e folheá-la. Os livros estão 
devidamente expostos em mais de 22 salas num 
edifício composto por 4 pisos que era um antigo 
palácio. Uma segunda característica é a possibilida-
de de acedermos em cada sala a diversos géneros 
literários e simultaneamente percorrermos o 
interior de um edifício secular. E fazemo-lo total-
mente à vontade, num ambiente intimista e acolhe-
dor. Uma terceira característica decorre da possibili-
dade de serem adquiridos exemplares raros ou 
únicos de determinadas obras. Tenho a certeza que 
mesmo o mais exigente bibliófilo irá encontrar na 
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Delegação do Porto
Um projeto
de inovação social

A ASSP Porto faz parte da Rede Social do 
Município do Porto. O Centro de Inovação 
Social dessa rede organizou, no passado mês 
de junho um workshop de capacitação em 
inovação social. A nossa Delegação concor-
reu a esse workshop, tendo sido aceite, com 
um projeto de criação de um Gabinete de 
Apoio ao Docente. Numa primeira fase, 
seriam oferecidos serviços de apoio psicoló-
gico: consultas individuais e de grupo de 
psicologia a preços moderados. Precisáva-
mos de avaliar até que ponto os docentes 
em serviço sentiam a necessidade desse 
apoio. Para tal, organizámos um inquérito a 
professores em serviço na cidade do Porto. 
Responderam professores de várias faixas 
etárias e a conclusão foi que a maioria sentiu, 
sobretudo recentemente, necessidade desse 
apoio e consideram bem-vinda a criação do 
Gabinete. Assim sendo, no próximo futuro, 
concretizaremos este projeto com o apoio 
técnico de alguns dos nossos associados e 
uma parceria com serviços de psicologia da 
ESE/IPP. Numa segunda fase, será criado um 
serviço de apoio psicopedagógico, destina-
do a filhos e netos dos nossos associados.

TEXTO Professor Rodrigo Trancoso, Associado nº 14317

ÂMBITO 
 
Apoio 
Psicológico a 
Professores no 
Ativo 
 
 
 
 

SEGMENTO - ALVO
  

 
 
Professores no 
Ativo na Região 
do Grande Porto 
 
 
 
 
 
_______________ 
 

OUTROS
STAKEHOLDERS

   
  

 
Escolas 
Autarquias 
Ministério da 
Educação  

DESCRIÇÃO
  
 
Gabinete de 
Apoio 
Psicológico 
constituído por 
técnicos 
devidamente 
credenciados 

MODELO
ECONÓMICO

 
 

 
Voluntariado 
Parcerias 
 

CAUSA 
Burnout
sobrecarga de 
trabalho extra-
horário letivo; 
falta de apoio à 
família; 
deslocações  
 

IMPACTO
 
Número de 
pessoas 
envolvidas com 
relatórios de 
psicólogos 

INOVAÇÃO
 
Não existe 
nenhum gabinete 
de 
acompanhamento 
para docentes 
com caráter 
permanente. 
 

SOLUÇÕES
DOMINANTES

   
 

Não existem, 
apenas 
soluções 
generalistas 
particulares 

CRESCIMENTO
Ampliação de valências

Possível expansão a nível nacional 
através das diferentes delegações 
regionais da. ASSP 
 

Do Problema à Solução
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A prestação de cuidados às pessoas de mais idade, 
no mundo ocidental, será um desafio das próximas 
décadas. Este terá duas vertentes principais, por um 
lado adequar estes serviços às necessidades efetivas 
dos que carecem desse apoio, e por outro encontrar 
formas de financiamento adequadas. 
O acompanhamento dos mais idosos em Portugal 
passa pela permanência no seu domicílio, o mais 
tempo possível e evitando ao limite o internamento 
em instituições. Este trabalho tem sido realizado 
maioritariamente, pelas famílias ou por outros cuida-
dores informais, havendo, no entanto, um grupo 
elevado de idosos que não tem qualquer apoio 
quando necessitam, vivendo, muitas vezes, em 
condições inadequadas.
O setor social tem sido a escolha privilegiada das 
autoridades públicas e pela maioria dos portugueses, 
para a prestação de serviços nesta área. Para isto, foi 
aproveitado a experiência das IPSS na prestação dos 
cuidados a este núcleo, cada vez maior da popula-
ção. O setor privado, que tem vindo a assumir um 
maior protagonismo nestas áreas, é considerado 
ainda, complementar ao setor social. 
As três valências principais oferecidas pelas IPSS são 
as residências para idosos, os centros de dia e o 
apoio domiciliário. Estas podem ou não contar com o 
apoio financeiro da Segurança Social aos utentes.
A valência de apoio domiciliário (SAD), no período 
no período 1998 a 2018, foi a que mais cresceu, no 
entanto, o grau de utilização destes serviços é relati-
vamente baixa, inferior a 75%.
A portaria 38/2013 de 30 de janeiro, define que qual-
quer resposta social deve possuir, obrigatoriamente, 
condições para prestar pelo menos quatro dos 
seguintes serviços: I. Cuidados de higiene e conforto 
pessoal; II. Higiene habitacional; III. fornecimento e 
apoio nas refeições de acordo com as dietas com 
prescrição médicas; IV. tratamento da roupa pessoal; 
V. atividades de animação e socialização; VI. Aquisi-
ção de bens e géneros alimentícios, pagamento de 
serviços e deslocações a entidades da comunidade; 
VII serviços de telemedicina. 

Embora estes serviços tenham uma imagem positiva, 
porque o idoso mantém a sua capacidade de deci-
são, não têm tido a aceitação que permita uma 
utilização quase plena da capacidade disponível. As 
SAD são vistas como um complemento e não como 
uma substituição ao apoio informal/ familiar, já que 
respondem a algumas das necessidades básicas dos 
idosos que deles usufruem. Ao mesmo tempo, que 
não parece haver aumento da sua utilização, há sim, 
um aumento relativamente elevado de microempre-
sas que querem ocupar espaço nesta área, oferecen-
do os mesmos serviços.
As entidades sociais com acordo com a Segurança 
Social, têm os preços dos serviços convencionados 
de forma insuficiente para prestar um serviço de 
qualidade. Os cuidadores ao serviço destas institui-
ções, são obrigados a realizar as suas tarefas em 
tempos pré-definidos, que não permitem prestar 
uma atenção aos utentes, de forma a minimizar senti-
mentos de solidão, por exemplo, não oferecendo um 
tempo de qualidade aos utentes. 
Assim, será necessária uma alteração dos paradig-
mas da prestação de serviços de apoio domiciliário, 
para que haja uma melhoria qualitativa, permitindo 
que os cuidadores passem mais tempo com os 
idosos.
Além disto, será necessário introduzir mais valências, 
como a teleassistência. Os sistemas de teleassistên-
cia, em forte desenvolvimento, graças às novas 
tecnologias, permitirão  aos idosos comunicar mais 
frequentemente e facilmente com terceiros. É neces-
sário disponibilizar meios, para alertar os cuidadores 
de eventuais problemas, por exemplo, tendo sempre 
em conta a privacidade do idoso. 
Se vencidos estes obstáculos o apoio domiciliário 
terá condições para melhorar significativamente a 
qualidade de vida de muitos idosos.

Gabriel Torres, Economista / Analista financeiro / Ex Dir. Bancário  
Associado ASSP nº 21731

Os desafios
dos cuidados 
domiciliá�os
TEXTO Gabriel Torres



Delegação de Santarém

Inclusão e Equidade: 
foco da nova agenda 
educacional 

Residência ASSP 
Homenagem 
às Residentes Centenárias

Delegações

A Declaração de Incheon constitui o compromisso 
da comunidade educacional com a Educação 2030 e 
reconhece o importante papel da educação como 
principal motor do desenvolvimento, para que 
todos tenham oportunidades iguais, principalmente 
os marginalizados ou em situação de especial vulne-
rabilidade, independentemente do sexo, idade, 
etnicidade, língua, religião e nível social, bem como 
pessoas com deficiência, migrantes, minorias, crian-
ças e jovens. 
Esta agenda, resulta de um esforço coletivo que visa 
mobilizar todos os países e parceiros em torno, 
precisamente, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), sustentando uma visão comum 
para a Humanidade.

Uma educação inclusiva e equitativa, que “não deixe 
nenhum aluno para trás” e que respeite a individua-
lidade de cada um face às suas idiossincrasias é, hoje 
em dia, um dos objetivos mais ambiciosos da Educa-
ção e dos sistemas públicos de ensino.
Este desiderato, faz parte de uma agenda universal, 
ousada, ambiciosa, para o período de 2015 a 2030, 
conhecida pelo Marco de Ação da Educação 2030. 
É inspirada numa visão humanista da educação e do 
desenvolvimento, assente nos direitos humanos e 
na dignidade e justiça social, na inclusão e na 
diversidade étnica e cultural.
“Assegurar uma educação inclusiva e equitativa 
de qualidade e promover oportunidades de 
aprendizagem para todos”, transformando vidas 
por meio da Educação, constitui o alicerce de uma 
agenda de educação transformadora, de modo a 
enfrentar todas as formas de exclusão e marginaliza-
ção, bem como disparidades e desigualdades no 
acesso, na participação e nos resultados de aprendi-
zagem (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4)
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Bibliografia 
- Declaração de Incheon e Marco de Ação para a implementação do 
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4,
https://inee.org/system/files/resources/245656por.pdf

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU Portugal, 
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/

TEXTO Ana Maria Ferreira, Associada nº20547

Seguiram-se no Salão principal duas intervenções. 
A primeira pela residente Maria Amélia Sotto 
Maior, versando a história da Casa dos Professores 
de Setúbal e a segunda pela Dr.ª Ana Maria Morais. 
Também não faltou um momento de celebração 
espiritual pelo Padre José Gomes Gusmão.
Esta pequena festa terminou com um apontamen-
to musical, pelo cantor setubalense Toy e pela cele-
bração do Aniversário das residentes centenárias.

No passado dia 6 de Julho, na nossa Residência em 
Setúbal, alguns associados, encontraram-se para 
homenagear um grupo de antigas professoras que 
já ultrapassaram a bonita idade de 100 anos. E não 
foi por acaso que o dia 6 foi o escolhido, pois coin-
cidiu com o 108º aniversário de uma delas. A ideia 
desta homenagem partiu do Coordenador da Resi-
dência, o Dr. Paulo Lourenço, que elaborou um 
portfólio pormenorizado com o respetivo progra-
ma, o qual foi distribuído a todos os presentes.
Neste programa há que destacar a entrega de uma 
placa comemorativa às homenageadas após a inau-
guração do quarto Leonor de Freitas – Casa Erme-
linda de Freitas, pela Presidente da Direção Nacio-
nal, pela própria Dr.ª Leonor de Freitas, grande 
amiga da Casa do Professor, assim como pelos 
representantes da Segurança Social do Centro 
Distrital de Setúbal e da Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico da nossa cidade, na pessoa 
dos seus respetivos Diretores.
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A intervenção do animador sociocultural nas socie-
dades modernas tem vindo a afirmar-se, sendo-lhe 
hoje reconhecido um papel fundamental em muitos 
sectores da sociedade, que vão desde as escolas às 
residências para idosos, das autarquias às colectivi-
dades. Este papel tem vindo a ganhar paulatina-
mente o seu estatuto, reforçado pelas abordagens 
ao nível médio e universitário que conferem a estes 
profissionais uma base sólida de actuação, funda-
mentada em bases sociológicas e, sob muitos 
pontos de vista científica, com teses de doutora-
mento e publicações cada vez mais abundantes.
Embora a realidade portuguesa não esteja ainda 
adaptada a este estatuto e atenta a esta importân-
cia, a verdade é que as instituições passaram a 
depender cada vez mais do contributo vindo destes 
profissionais.

A palavra “animação”
Se para o cidadão comum a palavra “animação” traz 
associada alguma ligeireza na acção destes técni-
cos, a verdade é que ela é bem complexa, trabalho-

sa e geradora de muitos momentos de frustração, 
ligada a outros momentos de grande alegria e senti-
do de bom cumprimento de objectivos essenciais 
para a vida das pessoas para quem trabalham.
Espera-se que o animador seja muito mais que um 
bom conhecedor da pessoa e das dinâmicas dos 
grupos. Actuando no terreno, exige-se-lhe frequen-
temente que seja um bom actor, um razoável cantor, 
um aceitável dançarino, um pintor, e para além de 
tudo o mais, um inesgotável portador de novas 
ideias.
No entanto, é na palavra “sociocultural” que reside 
a essência da acção destes “animadores”. À respon-
sabilidade da palavra “social” junta-se a da palavra 
“cultural”.

A palavra “social”
Espera-se que no decurso da sua acção estes 
animadores sejam capazes de promover o encontro 
entre as pessoas através de iniciativas estimuladoras 
desse encontro. Espera-se que essas iniciativas 
sejam interessantes, lúdicas e capazes de conferir 

Animador sociocultural: um “projeto pedagógico de consciencia-
lização, de participação e de criatividade social” a)

a) Ander-egg, E. (1999)

Animador Sociocultural As residências para professores constituem um caso 
à parte na atuação dos animadores socioculturais. 
Na grande maioria das instituições que acolhem 
pessoas de idade mais avançada, os perfis dos seus 
utentes são indiferenciados, sendo necessário 
encontrar caminhos que possam se interessantes 
para um leque muito alargado de sensibilidades e 
antecedentes. Uma atividade que pode ser muito 
aliciante para uns, será provavelmente pouco dese-
jada por outros.
No caso das residências ASSP lidamos com comuni-
dades que, embora ainda diferenciadas, são um 
pouco mais coerentes no que respeita a motivações 
e referencias de vida. Cabe ao animador encontrar 
os caminhos que de algum modo permitam poten-
ciar essas motivações numa perspectiva mais orien-
tada e geradora de dinâmicas mais adaptadas e 
estimulantes. Sendo o equilíbrio mais fácil, o desafio 
que se põe é, em grande medida, mais largo 
porque mais exigente.
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sa e geradora de muitos momentos de frustração, 
ligada a outros momentos de grande alegria e senti-
do de bom cumprimento de objectivos essenciais 
para a vida das pessoas para quem trabalham.
Espera-se que o animador seja muito mais que um 
bom conhecedor da pessoa e das dinâmicas dos 
grupos. Actuando no terreno, exige-se-lhe frequen-
temente que seja um bom actor, um razoável cantor, 
um aceitável dançarino, um pintor, e para além de 
tudo o mais, um inesgotável portador de novas 
ideias.
No entanto, é na palavra “sociocultural” que reside 
a essência da acção destes “animadores”. À respon-
sabilidade da palavra “social” junta-se a da palavra 
“cultural”.

A palavra “social”
Espera-se que no decurso da sua acção estes 
animadores sejam capazes de promover o encontro 
entre as pessoas através de iniciativas estimuladoras 
desse encontro. Espera-se que essas iniciativas 
sejam interessantes, lúdicas e capazes de conferir 

A Dra. Leonor Machado é técnica superior de 
Animação Sociocultural numa das Residência 
ASSP. Baseámo-nos na sua experiência e entu-
siasmo pela profissão para escrever este artigo. 
Um aspecto que relevou relaciona-se com a 
importância de promover a comunicação entre os 
residentes, valorizando e utilizando o boletim 
interno da própria residência para esse efeito. 
Recorrendo a esse meio, a animação sociocultu-
ral adquire novas possibilidades, que vão desde a 
simples divulgação de acontecimentos no 
âmbito da Residência, à publicação de conteú-
dos desenvolvidos pelos próprios utentes. A 
comunicação é, também ela, um excelente e 
imprescindível instrumento das componentes 
social e cultural.

gratificação pelos resultados das acções conjuntas. 
Cantamos em conjunto; pintamos em conjunto; 
representamos e fazemos exercício físico em 
conjunto; e de algum modo ganha forma a velha 
expressão de  olharmos menos uns para os outros e 
olharmos mais na mesma direcção. A  obra conjunta 
passa a ser o factor aglutinador entre pessoas diver-
sas, diluindo muitas crispações pessoais e contri-
buindo para as sempre almejadas pontes.
Esta componente social adquire particular dificulda-
de quando se lida com pessoas de idade avançada. 
As diferentes histórias de vida destas pessoas são 
geradoras de diferentes maneiras de estar consigo e 
com os outros. O que para uns é fácil, para outros é 
tremendamente difícil, cabendo ao animador 
encontrar o balanço possível entre estas diferentes 
maneiras de estar, com bondade e carinho.

A palavra “cultural”
Indissociável da alegria latente na concretização de 
coisas em conjunto ou individualmente, a palavra 
chave para estimular o interesse é a palavra “cultu-
ra”. Esta palavra e o conceito que lhe está associado 
não podem ser encarados de forma estática nem 
podem ter como referência abordagens vincada-
mente intelectuais, muitas vezes desligadas das 
capacidades e valores das pessoas que são alvo da 
atuação destes animadores.
Na imensa floresta das coisas ditas culturais, é 
fundamental encontrar os caminhos que sejam 
estimulantes, conducentes a paisagens gratifican-
tes, mas também fáceis de trilhar e como tal convi-
dativos.
Ao seleccionar uma canção para ser ouvida ou para 
ser cantada, ao optar por determinado método de 
pintura ou colagem, ao promover uma atividade 
lúdica ou física, o animador está efectivamente a 
actuar “sem rede”, entregue ao seu conhecimento 
do público alvo e à sua própria sensibilidade. Não 
tem um currículo nem outra agenda que não seja a 
de promover o bem estar, a alegria de viver, o “fazer 
as pazes” com os passados e presentes das diversas 
pessoas que na sua frente expetantemente aguar-
dam instruções e ajuda.

As residências para professores constituem um caso 
à parte na atuação dos animadores socioculturais. 
Na grande maioria das instituições que acolhem 
pessoas de idade mais avançada, os perfis dos seus 
utentes são indiferenciados, sendo necessário 
encontrar caminhos que possam se interessantes 
para um leque muito alargado de sensibilidades e 
antecedentes. Uma atividade que pode ser muito 
aliciante para uns, será provavelmente pouco dese-
jada por outros.
No caso das residências ASSP lidamos com comuni-
dades que, embora ainda diferenciadas, são um 
pouco mais coerentes no que respeita a motivações 
e referencias de vida. Cabe ao animador encontrar 
os caminhos que de algum modo permitam poten-
ciar essas motivações numa perspectiva mais orien-
tada e geradora de dinâmicas mais adaptadas e 
estimulantes. Sendo o equilíbrio mais fácil, o desafio 
que se põe é, em grande medida, mais largo 
porque mais exigente.



Serviços Prestados

Caraterização das necessidades em 
cuidados de saúde da pessoa cuidada.

Plano de Intervenção Especifico da 
pessoa cuidada

Alojamento temporário na Residência 
ASSP de Setúbal, Casa dos Professo-
res. Estadia mínima de 1(uma) semana e 
máxima de 90 dias.
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Programa
Cuidar 
da Família
do Professor

Perante um contexto em que as famílias assumem um 
papel fundamental no apoio às pessoas idosas com 
maior dependência, a Organização Mundial de Saúde 
alerta para os desafios dos cuidados informais, desta-
cando a importância de serem criadas respostas ade-
quadas de apoio ao cuidador informal.

Utilizando como referência o recente Estatuto do Cuida-
dor Informal, aprovado com a Lei n.º 100/2019, de 6 de 
setembro, que apresenta várias medidas de apoio ao 
cuidador informal, a Associação de Solidariedade 
Social através da Residência ASSP de Setúbal, Casa 
dos Professores, promove junto dos seus Associados o 
Programa Cuidar da Família do Professor.

Destinatários

• Quarto individual
• Quarto duplo
• Quarto triplo

Tipo
de alojamento

Familiares com 
dependência de 
cuidados de longa 
duração de Profes-
sores Associados 
da ASSP.

Taxa de DependênciaTabela de Preços

Consultar a Residência de Setúbal
E-mail: residencia.setubal@assp.pt Telefone: 265 719 850

Informações, marcação de consultas e reservas

Até onde o gesto alcançaAté onde o gesto alcança

Delegação de Viseu
Museu Keil Amaral:
Pessoas Arte Coleções

mobiliário, grafismo, ilustração, azulejo, desenho, escul-
tura, instalações, coleções de cerâmica, instrumentos 
musicais, ourivesaria, armaria, artesanato e escultura”.  
Pela extensão da obra autoral, destaca-se Alfredo Keil 
(1850-1907) que se encontra representado (1) na pintura 
de inspiração romântica, mas introduzindo já valores da 
estética naturalista; (2) na música, com a composição A 
Portuguesa, canto patriótico, adotado pela Assembleia 
Constituinte como o Hino de Portugal republicano, em 
1911; (3) na poesia de que é exemplo a obra Tojos e 
Rosmaninhos, ilustrada pelo próprio.
Maria Keil (1914-2011) é representada nesta coleção, 
principalmente como designer de mobiliário, pintora e 
ilustradora, em particular, de obras para a infância (p.ex. 
O Livro de Marianinha de Aquilino Ribeiro) e sobretudo 
como autora de composições azulejares. Nas décadas 
de 50 e 60 criou painéis de azulejos para dezanove 
estações do Metropolitano de Lisboa. 
Leonor Keil destaca-se no bailado clássico. Entre 2003 e 
2013 foi responsável pelo desenvolvimento de projetos 
de âmbito pedagógico na escola de dança Lugar 
Presente, que ajudou a fundar em Viseu.

A Casa da Calçada, residência senhorial do séc. XVIII, 
situada no centro histórico de Viseu, e recentemente 
requalificada, alberga, desde 18 de maio (Dia Internacio-
nal dos Museus) de 2021, um conjunto de obras selecio-
nadas da coleção privada da família Keil Amaral.
Francisco Coelho de Amaral Reis (1873-1938) nasceu em 
Canas de Senhorim, distrito de Viseu e veio a casar com 
Guida Keil (1885-1965). Distinguiu-se como político e 
desempenhou cargos relevantes durante a Primeira 
República, entre os quais o de Governador Civil e o de 
Deputado, por Viseu, à Assembleia Nacional Constituin-
te. Assim é justificada a localização e pertinência deste 
museu, que é o 8º a integrar a rede municipal de Viseu.
O espólio da Museu Keil Amaral: Pessoas Arte Cole-
ções diz respeito a 165 anos, cinco gerações, treze 
pessoas, criadoras e colecionadoras de objetos de Arte 
ou artefactos culturalmente significativos. Desde o mais 
velho, Giuseppe Cinnati (1808-1879) até à mais nova, 
Leonor Keil, nascida em 1973, as suas vidas estão ligadas 
às Artes em Portugal.
A coleção exibe peças de natureza bastante diversa, de 
várias áreas e disciplinas artísticas, espelhando o gosto 
pelo belo e pelo colecionismo. Do acervo constam “estu-
dos para cenários e estudos de arquitetura, arte da alfaia-
taria, pintura, pautas musicais, maquetes, fotografia, 
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EM BOA
COMPANHIA

PROJETO

Informações
218 223 080 
ou 
emboacompanhia@assp.pt

A ASSP é uma Associação de solida-
riedade social, caracterizada, entre 
outros aspetos,  por um grande 
número de Associados com níveis 
etários elevados, maioritariamente 
aposentados. Contam-se nos seus 
registos, à data de elaboração deste 
documento, 9639 Associados com 
idade igual ou superior a 60 anos, 
para o universo dos Associados que é 
de 10602.
A partir das suas várias Delegações, 
há registos formais e informais da 
existência de Associadas e Associa-
dos que vivem sozinhos, sendo a sua 
solidão pouco relevada pela socieda-
de em geral, não tendo havido 
também, até agora, por parte da 
ASSP uma resposta satisfatória  a este 
problema tão premente na sociedade 
atual. 
Por outro lado, é também conhecida 
a situação de Professores mais jovens 
que se encontram colocados em 
zonas fora da sua área de residência 
habitual e que necessitam de aloja-
mento adequado às suas necessida-
des, mas substancialmente mais bara-
tos do que os que existem nas ofertas 
de mercado residencial.
É neste contexto que surge o Projeto 
“Em Boa Companhia”, um projeto 
intergeracional.

OFERTA PROCURA

1 Efetuar o Registo

2 Publicação de ofertas no site
da ASSP

4 As partes celebram o contrato
e enviam cópia para a ASSP

3
É contactado pela ASSP 
com a existência de um 
interessado no alojamento

Contacta a ASSP a manifestar
o interesse num alojamento

COMO SE PROCESSA
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Em 
Portalegre, 
cidade …
A delegação da Associação de Solidariedade 
Social dos Professores, em Portalegre, remon-
ta ao ano de 1988, quando um grupo de pro-
fessores pela mão de Plínio Serrote lançou as 
bases do que seria a atual delegação.
Sem um espaço próprio, onde pudesse 
desenvolver atividades, realizar reuniões de 
trabalho ou outras, viu a situação temporaria-
mente resolvida com a cedência de um 
rés-do-chão, no edifício do Internato Femini-
no, por parte da Segurança Social.
No ano de 2001, aquele organismo solicitou a 
entrega do espaço por ser necessária para a 
expansão da Instituição à qual pertencia. A 
pedido nosso, foi-nos cedido, também pela 
Segurança Social, um andar devoluto na Ave-
nida do Brasil. 
Encontrar um espaço próprio tornou-se então 
uma necessidade premente, pois se sabia que 
esta nova cedência também era limitada no 
tempo.
Por essa altura, a cidade expandia-se para sul. 
Um grande empreendimento tomava vulto. 
Foi então que a delegação concorrendo a 
fundos da Segurança Social, conseguiu uma 
verba correspondente a metade do valor do 
imóvel em questão.
O restante seria pago, por recurso ao crédito 
bancário e, num tempo record de 12 anos, a 
dívida ficou saldada, recorrendo-se à realiza-
ção de almoços, lanches, passeios, vendas de 
Natal, rifas, leilões de quadros, donativos.

A inauguração da casa integrou as comemo-
rações do aniversário da ASSP, em Maio de 
2006 e, no ano de 2016, a delegação teve, de 
novo, a seu cargo a celebração do aniversário 
da ASSP.
A partir daquele ano, a delegação pôde 
sonhar com outro futuro e desenvolver ativi-
dades anuais que se materializaram numa 
Oficina de Pintura, Grupo Coral, Clube de 
Leitura, Manualidades, Linha da Amizade, 
Curso de Inglês, programa de rádio “Aconte-
ce com os professores”, Convívios, publica-
ção da Folha Acontecer, Yoga, Caminhadas, 
Bridge, criação e desenvolvimento de uma 
página no Facebook, TERTÚLIAS/Palestras, 
passeios de curta e média duração, que vão 
desde a visita a Vila do Conde, Terras de 
Tormes, São Miguel de Seide Castelo Branco 
e, mais recentemente, a Gibraltar, 
Aveiro, lago Sanábria, trilho da minas 
de ouro do Conhal, entre muitas 
outras.
Considerando que a vivenda onde 
estamos sediados dispõem de quatro 
quartos, têm os mesmos sido cedidos 
a jovens professores, que passam 
pela nossa cidade, no exercício da sua 
profissão.
Mas a inspiração e aspiração dos 
associados de Portalegre para todo 
este trabalho foi, e continua a ser, a 
construção de um Lar Residencial 
para Professores.

Desde a primeira hora, que as diferentes dire-
ções deram o melhor de si, para que esse 
espaço fosse uma realidade.
Apesar de nos ter sido cedido, por um perío-
do de tempo limitado, pela Câmara Municipal 
um terreno sito no Bonfim, de termos planta 
aprovada, de concorrermos por  quatro vezes 
a projetos comunitários, de se ter acalentado 
essa aspiração com muito carinho e determi-
nação, nunca vimos as nossas pretensões 
satisfeitas, apesar de nos situarmos numa 
zona deprimida, envelhecida e o nosso 
quadro social também não ser nada jovem.

Como recurso que, de maneira nenhuma, nos 
enche o coração tem-se recorrido à realização 
de protocolos com outras instituições, 
nomeadamente a Casa de Repouso Senhora 
da Penha, em Portalegre, Fundação Nossa 
Senhora da Esperança, sita em Castelo de 
Vide e Lar Residencial da Ponte, em Ponte de 
Sor.
Deixamos para memória futura os nomes dos 
presidentes que passaram pela nossa delega-
ção:
• Mário Silva Freire (1992/97); Francisco 

Alberto Fortunato Queirós (1998/2000); 
Maria Helena Serra Alves Reis Silva Freire 
(2001/2015); Eduardo Luciano Crespo 
Relvas (2016/19); Luís Manuel Madeira 
Pargana (2020/2024).

Sabemos da necessidade urgente de renova-
ção do quadro social, mas reconhecemos 
também a dificuldade para o fazer. Os jovens 
professores também têm vidas difíceis e 
parece não se reverem neste tipo de associa-
tivismo.
Assim sendo, há que seguir outro rumo que, 
quanto a nós, passa muito pela construção de 
uma Residencial da nossa cidade, que conju-
gue duas vertentes:

Infantário e Residência para idosos.
Acreditamos no poeta, quando diz:

“………o sonho comanda a vida”.
E…

 Pelo Sonho é que vamos.

… Nós e a Casa do Professor
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A inauguração da casa integrou as comemo-
rações do aniversário da ASSP, em Maio de 
2006 e, no ano de 2016, a delegação teve, de 
novo, a seu cargo a celebração do aniversário 
da ASSP.
A partir daquele ano, a delegação pôde 
sonhar com outro futuro e desenvolver ativi-
dades anuais que se materializaram numa 
Oficina de Pintura, Grupo Coral, Clube de 
Leitura, Manualidades, Linha da Amizade, 
Curso de Inglês, programa de rádio “Aconte-
ce com os professores”, Convívios, publica-
ção da Folha Acontecer, Yoga, Caminhadas, 
Bridge, criação e desenvolvimento de uma 
página no Facebook, TERTÚLIAS/Palestras, 
passeios de curta e média duração, que vão 
desde a visita a Vila do Conde, Terras de 
Tormes, São Miguel de Seide Castelo Branco 
e, mais recentemente, a Gibraltar, 
Aveiro, lago Sanábria, trilho da minas 
de ouro do Conhal, entre muitas 
outras.
Considerando que a vivenda onde 
estamos sediados dispõem de quatro 
quartos, têm os mesmos sido cedidos 
a jovens professores, que passam 
pela nossa cidade, no exercício da sua 
profissão.
Mas a inspiração e aspiração dos 
associados de Portalegre para todo 
este trabalho foi, e continua a ser, a 
construção de um Lar Residencial 
para Professores.

Desde a primeira hora, que as diferentes dire-
ções deram o melhor de si, para que esse 
espaço fosse uma realidade.
Apesar de nos ter sido cedido, por um perío-
do de tempo limitado, pela Câmara Municipal 
um terreno sito no Bonfim, de termos planta 
aprovada, de concorrermos por  quatro vezes 
a projetos comunitários, de se ter acalentado 
essa aspiração com muito carinho e determi-
nação, nunca vimos as nossas pretensões 
satisfeitas, apesar de nos situarmos numa 
zona deprimida, envelhecida e o nosso 
quadro social também não ser nada jovem.

Como recurso que, de maneira nenhuma, nos 
enche o coração tem-se recorrido à realização 
de protocolos com outras instituições, 
nomeadamente a Casa de Repouso Senhora 
da Penha, em Portalegre, Fundação Nossa 
Senhora da Esperança, sita em Castelo de 
Vide e Lar Residencial da Ponte, em Ponte de 
Sor.
Deixamos para memória futura os nomes dos 
presidentes que passaram pela nossa delega-
ção:
• Mário Silva Freire (1992/97); Francisco 

Alberto Fortunato Queirós (1998/2000); 
Maria Helena Serra Alves Reis Silva Freire 
(2001/2015); Eduardo Luciano Crespo 
Relvas (2016/19); Luís Manuel Madeira 
Pargana (2020/2024).

Sabemos da necessidade urgente de renova-
ção do quadro social, mas reconhecemos 
também a dificuldade para o fazer. Os jovens 
professores também têm vidas difíceis e 
parece não se reverem neste tipo de associa-
tivismo.
Assim sendo, há que seguir outro rumo que, 
quanto a nós, passa muito pela construção de 
uma Residencial da nossa cidade, que conju-
gue duas vertentes:

Infantário e Residência para idosos.
Acreditamos no poeta, quando diz:

“………o sonho comanda a vida”.
E…

 Pelo Sonho é que vamos.

Delegação de Portalegre

Tertúlia 25 de Maio

“Lá vem a Nau Catrineta”, 
celebrando o Dia da Cidade, 

no Museu Tapeçaria de 
Portalegre Guy Fino

Primeiro  grupo

Segundo grupo

A leitura e explicação 
esteve a cargo da 
colega Fátima Pinto 
Leite
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Maria da Conceição Vilhena, a 
mais nova de quatro irmãos, 
veio ao mundo numa modesta 
casa rural, nos arredores de 
Santiago do Cacém, a 30 de 
novembro de 1927 (oficial-
mente, no dia de Natal).
Depois da partida do irmão 
mais velho - José - para a 
Universidade, ela e a irmã 
Maria da Assunção exigiram 
ao pai autorização para reali-
zarem estudos secundários e 
obterem uma formação profis-
sional, completando o curso 
do Magistério Primário, em 
Évora, em 1948. Foi a sua 
verdadeira Carta de Alforria.
Professora efetiva do Ensino 
Primário, desde 1948, lecio-
nou no concelho natal e em 
outras localidades do país, até 
1960, mas nunca desistiu do 
sonho de prosseguir os seus 
estudos. Licenciada em Filolo-
gia Românica pela Faculdade 
de Letras de Lisboa (com 17 
valores), a fim de poder prepa-
rar a respetiva tese de licencia-
tura — orientada pelo Prof.-

Doutor Lindley Cintra, em 
1965, e intitulada « Falares de 
Cedillo e Herrera » —, realizou 
uma parte da sua investigação 
em Espanha, onde foi acolhida 
pelo Alcalde de Cáceres com 
uma pompa e circunstância 
surpreendentes. 
Para prosseguir a carreira 
docente, obteve também o 
Curso de Ciências Pedagógi-
cas, em Lisboa. Foi investiga-
dora auxiliar no Centro de 
Estudos Filológicos, com os 
Profs. Doutores Lindley Cintra 
e Prado Coelho, de 1961 a 
1966. Nesse mesmo ano 
foi-lhe concedida uma bolsa 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, para preparar a 
tese de Doutoramento.
Nomeada Leitora de Portu-
guês do Instituto de Alta 
Cultura, durante 12 anos lecio-
nou na Faculdade de Letras de 
Aix-en-Provence, onde con-
cluiu a sua Tese de Doutora-
mento (designada à época 
como Ès-lettres et Sciences 
Humaines) sobre poesia trova-

doresca, tese essa que defen-
deu em 1975, com a classifica-
ção mais elevada (mention 
très honorable), na Universida-
de da Sorbonne.
Em 1978, candidatou-se à 
Universidade dos Açores, 
onde preparou provas públi-
cas para professora extraordi-
nária e se tornou a primeira 
professora catedrática, em 
1979. Lecionou Literatura e 
Cultura Francesas, Literatura 
Brasileira e Literatura Portu-
guesa Medieval, colaborou no 
Seminário anual  «O Atlântico 
e a Açorianidade» e coorde-
nou estágios de Francês no 
curso de Literatura em Ensino.
Naquela Universidade dirigiu 
o Departamento de Línguas e 
Literaturas Modernas e o 
Centro de Língua e Cultura 
Francesa, com atividades de 
difusão cultural, entre 1980 e 
1988, e desde 1979 a 1988 
dirigiu a revista Arquipélago, 
para as línguas e literaturas.

Chegou finalmente o momento do regresso às 
raízes. Após uma longa existência, marcada por 
numerosos sucessos profissionais, e depois de 
viajar por grande parte da Europa e do resto do 
mundo, desde a América do Sul à China e aos 
Urais, desde a Índia ao Tibete, reaproximou-se 
da sua terra natal, onde criou um prémio anual 
para os melhores alunos da Escola Secundária 
Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, 
cidade que lhe atribuíu a Medalha de Mérito do 
Município, em 2005. Foi igualmente a sua terra 
natal que lhe inspirou as obras mais recentes: 
Ventos de mudança em Santiago do Cacém, em 
2006, e Por Santiago do Cacém. Viajando na 
divagação, em 2008.

Faleceu em Cascais, no dia 5 de julho de 2021. 
Por determinação própria, as suas cinzas regres-
saram à terra, junto à modesta casa rural que a 
viu nascer.

UMA 
MULHER
LIVRE
E DETERMINADA
TEXTO Professora Doutora Ana Maria Vilhena Fernandes
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Maria da Conceição Vilhena, a 
mais nova de quatro irmãos, 
veio ao mundo numa modesta 
casa rural, nos arredores de 
Santiago do Cacém, a 30 de 
novembro de 1927 (oficial-
mente, no dia de Natal).
Depois da partida do irmão 
mais velho - José - para a 
Universidade, ela e a irmã 
Maria da Assunção exigiram 
ao pai autorização para reali-
zarem estudos secundários e 
obterem uma formação profis-
sional, completando o curso 
do Magistério Primário, em 
Évora, em 1948. Foi a sua 
verdadeira Carta de Alforria.
Professora efetiva do Ensino 
Primário, desde 1948, lecio-
nou no concelho natal e em 
outras localidades do país, até 
1960, mas nunca desistiu do 
sonho de prosseguir os seus 
estudos. Licenciada em Filolo-
gia Românica pela Faculdade 
de Letras de Lisboa (com 17 
valores), a fim de poder prepa-
rar a respetiva tese de licencia-
tura — orientada pelo Prof.-

Doutor Lindley Cintra, em 
1965, e intitulada « Falares de 
Cedillo e Herrera » —, realizou 
uma parte da sua investigação 
em Espanha, onde foi acolhida 
pelo Alcalde de Cáceres com 
uma pompa e circunstância 
surpreendentes. 
Para prosseguir a carreira 
docente, obteve também o 
Curso de Ciências Pedagógi-
cas, em Lisboa. Foi investiga-
dora auxiliar no Centro de 
Estudos Filológicos, com os 
Profs. Doutores Lindley Cintra 
e Prado Coelho, de 1961 a 
1966. Nesse mesmo ano 
foi-lhe concedida uma bolsa 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, para preparar a 
tese de Doutoramento.
Nomeada Leitora de Portu-
guês do Instituto de Alta 
Cultura, durante 12 anos lecio-
nou na Faculdade de Letras de 
Aix-en-Provence, onde con-
cluiu a sua Tese de Doutora-
mento (designada à época 
como Ès-lettres et Sciences 
Humaines) sobre poesia trova-

doresca, tese essa que defen-
deu em 1975, com a classifica-
ção mais elevada (mention 
très honorable), na Universida-
de da Sorbonne.
Em 1978, candidatou-se à 
Universidade dos Açores, 
onde preparou provas públi-
cas para professora extraordi-
nária e se tornou a primeira 
professora catedrática, em 
1979. Lecionou Literatura e 
Cultura Francesas, Literatura 
Brasileira e Literatura Portu-
guesa Medieval, colaborou no 
Seminário anual  «O Atlântico 
e a Açorianidade» e coorde-
nou estágios de Francês no 
curso de Literatura em Ensino.
Naquela Universidade dirigiu 
o Departamento de Línguas e 
Literaturas Modernas e o 
Centro de Língua e Cultura 
Francesa, com atividades de 
difusão cultural, entre 1980 e 
1988, e desde 1979 a 1988 
dirigiu a revista Arquipélago, 
para as línguas e literaturas.

Ainda nos Açores, recebeu, em 1986, a ordem 
de mérito da República de Itália, por proposta 
do respetivo chefe da missão diplomática em 
Lisboa. Publicou mais de centena e meia de 
artigos sobre linguística, literatura, etnografia, e 
diversas obras sobre as relações entre Portugal 
e a Provença ou sobre cultura açoriana.
Regressada ao continente, foi convidada como 
responsável pela cadeira de Literatura Francesa 
Medieval na Universidade Aberta, a partir de 
1989, e pela de Língua Portuguesa na Universi-
dade da Ásia Oriental, em Macau, até 1991, ano 
em que se reformou. 
Concluída a carreira docente, concentrou os 
seus esforços na solidariedade social. Entre 
1998 e 2006, foi Presidente da Associação de 
Solidariedade Social dos Professores, que a 
nomeou Presidente Honorária Vitalícia, a partir 
de 2006, e à qual fez diversos donativos bastan-
te vultuosos. Desde sempre tinha auxiliado, 
quase secretamente, crianças e jovens com 
graves dificuldades económicas, em iniciativas 
praticamente ignoradas. A sua simpatia e gene-
rosidade foram sempre admiradas por todos 
aqueles que a conheceram. 
À imagem da sua própria existência, sempre 
valorizou a autodeterminação das mulheres 
corajosas, insubmissas e capazes de se libertar 
da autoridade e prepotência masculina.
Destacou sistematicamente os problemas da 
condição feminina, desde a servidão da campo-
nesa, «explorada e mal paga», até à mulher «ins-
piradora ou mecenas, mas também como 
criadora de literatura», desde as poderosas aba-
dessas ou princesas e rainhas rebeldes do 
séc.XII francês, ou a dama de origem bizantina 
Vataça de Lascaris (aia da Rainha Santa Isabel), 
até personalidades dos nossos tempos, como a 
açoriana Alice Moderno, professora, jornalista, e 
republicana militante, escritora feminista e poe-
tisa.

Chegou finalmente o momento do regresso às 
raízes. Após uma longa existência, marcada por 
numerosos sucessos profissionais, e depois de 
viajar por grande parte da Europa e do resto do 
mundo, desde a América do Sul à China e aos 
Urais, desde a Índia ao Tibete, reaproximou-se 
da sua terra natal, onde criou um prémio anual 
para os melhores alunos da Escola Secundária 
Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, 
cidade que lhe atribuíu a Medalha de Mérito do 
Município, em 2005. Foi igualmente a sua terra 
natal que lhe inspirou as obras mais recentes: 
Ventos de mudança em Santiago do Cacém, em 
2006, e Por Santiago do Cacém. Viajando na 
divagação, em 2008.

Faleceu em Cascais, no dia 5 de julho de 2021. 
Por determinação própria, as suas cinzas regres-
saram à terra, junto à modesta casa rural que a 
viu nascer.

Professora Doutora Ana Maria Vilhena Fernandes 
Associada n° 1428.
2ª Secretária da Mesa da A.N.D., nos triénios 2010-2012, 2013-2015 
e quadriénio 2016-2019

Naturalidade: Congo Belga, 1950
Formação: Licenciatura em Filologia Românica, Mestrado e Doutoramento em
Linguística Aplicada
Leccionou no ensino secundário (Esc.Sec. de Bocage, Esc.Sec. Palmela), e no
ensino superior (E.S.E de Setúbal e Universidade de Nice-Antipolis).

Ma�a da Conceição Vilhena 



Comemorar
  a vida
No passado dia 6 de julho de 
2021, enquadrada no 40.º 
Aniversário da Associação de 
Solidariedade Social (ASSP), 
assinalou-se na Residência 
ASSP de Setúbal, Casa dos 
Professores, uma homenagem 
às Professoras Residentes Cen-
tenárias.
Decorridos catorze meses de 
implementação das medidas 
destinadas à mitigação da 
COVID-19, a que esteve sujeita 
a Casa dos Professores, sem 
óbitos associados ao vírus, o 
evento visava reforçar a Missão 
da ASSP: promover a Solida-
riedade efetiva entre os seus associados.
A iniciativa reservada a amigos da Casa dos 
Professores e familiares das Residentes homena-
geadas, distinguiu-se pelo cumprimento das 
medidas prevenção e pelas evidências de uma 
prestação de serviços vocacionada para os cuida-
dos aos mais velhos. 
Porque se acreditava que havia mais vida para 
além da COVID-19, inspirados pela “Balada do 
sonho sonhado” de um dos fundadores da Casa 
dos Professores, Dr. Rogério Peres Claro, preten-
deu-se dar um sinal da importância de comemo-
rar a vida.

“Nasceu do sonho sonhado, dos que sonha-
vam sonhando, era sonho inacabado a que 
poucos se iam dando. Erguer a casa sonhada 
era sonho sem medida, fazê-la sair do nada, 
era uma ideia perdida. Mas quem sonhava, 
sabia que aquilo que o homem quer na força 
do seu sonhar, há-de fazê-lo algum dia, se do 
fundo do seu querer ele assim determinar. 
Não é fazer ou morrer, é fazer com a certeza, 
d’alguma vez acabar, o sonho que o fez 
sonhar (Peres Claro, 2003).   

Para memória futura ficará um simples sinal de 
solidariedade para com os professores mais 
velhos associados da ASSP, residentes na Casa 
dos Professores.
Comemorou-se a vida.

Não é só em na Residência de Setubal que o 
tempo se celebra com alegria e envolvimento.
Na Residência ASSP de Carcavelos foi come-
morado o 100º aniversário da Professora 
Ermelinda Coelho. E também aqui, o que fica 
é a noção clara de que há sempre um sorriso 
carinhoso de parte a parte, como quem 
esconde mensagem de que a lição do tempo 
é antes do mais uma lição de sabedoria 
acumulada em que todos olhamos para o 
passado e para o futuro com profundo  de 
carinho.

ANIVERSÁRIO

BODAS DE ESMERALDA

Setúbal

Da esquerda para a direita, Professora Virgínia Sil (102 anos), Professora 
Ilda Castilho (108 anos), Professora Idalina Almeida (102) anos e 

Professora Marcela Lança (103 anos).

Carcavelos
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Por que 
precisamos 
falar sobre 
género nas 
escolas?
Desde que o atual governo de viés direitista e fascistóide assumiu o poder no 
Brasil, as questões de género ganharam os holofotes como um campo de 
disputa acirrado. Neste cenário de retrocessos diários que vivemos por aqui, 
o direito das crianças e adolescentes à informação e ao debate vem sendo 
deformado e vilanizado, e qualquer proposta de política educacional sobre 
essas questões passa a ser apontado como apologia a uma suposta “ideolo-
gia de género”. (Como se não fosse exatamente a ausência de debate e a 
naturalização de comportamentos opressivos o que faz da escola um aparelho 
ideológico - como já apontava Louis Althusser.)
Ainda que Portugal esteja longe do moralismo direitista que assola o Brasil, e 
até já tenha conquistado avanços importantes neste campo (como a Lei n.º 
38/2018 de 7 de Agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da 
identidade de género e expressão de género e à proteção das características 
sexuais de cada pessoa), há que se lembrar do famoso vaticínio de Simone de 
Beauvoir: “Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou 
religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos 
não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua 
vida.”

E é por isso que precisamos, sempre, falar sobre género nas escolas. Porque 
o género é a primeira caixinha que usam para nos separar, uma tentativa de 
encaixar a complexa e diversa experiência humana em uma dualidade reduto-
ra e opressiva.
Precisamos falar sobre género porque não podemos mais reforçar assimetrias 
culturalmente fabricadas entre meninos e meninas como se fossem frutos de 
uma ordem natural imutável ou, pior, um “desígnio divino”.
Precisamos falar sobre género para que a escola não seja um espaço de 
reprodução de relações desiguais e de preconceitos, onde algumas crianças e 
adolescentes se sintam diminuídos, humilhados ou excluídos apenas por 
serem o que são.
Precisamos falar sobre género nas escolas, porque só assim poderemos falar 
também sobre violência de género, e combater práticas baseadas na premis-
sa da inferioridade ou superioridade de qualquer grupo ou em papéis este-
reotipados que alimentam a violência contra as mulheres e contra pessoas 
LGBTQIA+.
Precisamos falar sobre género nas escolas, porque precisamos construir 
práticas pedagógicas mais inclusivas e permeáveis às diferenças, que respei-
tem a pluralidade e as identidades individuais, para que a infância e a adoles-
cência das meninas e das pessoas queer em geral não seja marcada por 
memórias de dor e de não acolhimento.
Precisamos falar sobre género nas escolas, porque precisamos levar esse 
assunto para toda a parte: para as famílias, as igrejas, os partidos políticos. 
Porque afinal o que ameaça nossas crianças e adolescentes não é o que 
falamos nas escolas, mas aquilo que se cala frente ao que é injusto e opressor.

TEXTO Juliana Sampaio

Artigo de Opinião
Os conteúdos desta página do BI a que chamamos 
“Artigo de Opinião” expressam o ponto de vista, e 
são de inteira responsabilidade dos seus autores, 
sendo selecionados em função da importância dos 
temas e da sua atualidade. 
Não correspondem necessariamente à opinião da 
redação do BI, muito menos definem qualquer 
postura ideológica por parte da ASSP. Se consegui-
rem estabelecer alguma polémica, o seu objectivo 
terá sido atingido.

Juliana Sampaio, licencia-
da em Comunicação Social 
pela Universidade Federal 
de Minas Gerais, co-autora 

do blog Mothern, um dos primeiros blogs 
sobre maternidade do Brasil, que também 
virou livro, coluna de revista e série de TV. 
Os principais temas que movem a sua 
atividade são: o feminismo, as questões 
raciais e de género.



O Nomeado é...

Neste número do BI,  O NOMEADO É...
Profª Maria José Coutinho, Associada ASSP

A Professora Maria José Coutinho está ligada aos primeiros dias da ASSP, 
testemunhando momentos quase heróicos em que os meios eram muito 
limitados, em contraste com a vontade e ânimo de um punhado de asso-
ciados que mantiveram viva e enriqueceram a nossa ideia de solidarieda-
de. Só por essa razão, já mereceria ser citada nesta página.
No entanto a sua vida enquanto profissional de educação e como ser 
humano, está muito para além desta sua participação na história e vida 
desta nossa associação. 
Nascida em 8 de março de 1929 na cidade do Porto, a professora Maria 
José Coutinho lecionou no Liceu Nacional da Rainha Santa Isabel no Porto 
desde 1978 até à sua aposentação. Caracterizada por uma vontade firme 
no que respeita à urgência em concretizar as suas ideias no terreno práti-
co, partem dela iniciativas em diversos domínios. Em particular, promoveu 
a fundação de quatro Universidades Sénior, coadjuvada por outra das 
nossas Associadas, a Professora Isabel Bacelar. De salientar o apoio do 
poeta Eugénio de Andrade e da escritora Agustina Bessa Luís na fundação 
destas instituições.
Uma outra pequena, mas muito querida universidade sénior, foi a que 
criou dentro de uma casa de acolhimento, aquando do internamento de 
seu marido, para ocupar os doentes daquela instituição e atenuar o seu 
sofrimento. Alcançou o número de 26 alunos. Esta sua obra perdurou no 
tempo e ainda existe.
Tendo casado muito jovem, retardou a sua entrada no Ensino superior. 
Durante catorze anos, acompanhou a atividade de seu marido como 
médico colocado na Guiné, em condições muito precárias. Aí, desenvolveu 
os seus dotes de docente e amiga das crianças desvalidas, ensinando-as a 
ler, a escrever e a viver com alegria possível e aí também foi mãe. Percebeu 
também que o seu futuro seria ser professora. No seu regresso, matricu-
lou-se na Universidade, concluindo a sua licenciatura em Geografia aos 42 
anos e quando ingressou no ensino, já era avó.
Mas a sua atividade não termina aqui.
Paralelamente à sua ação como professora, envolveu-se em trabalhos de 
arte plástica, tendo exposto os seus trabalhos na Cooperativa Árvore e no 
Museu Nacional Soares dos Reis em exposições coletivas. Não despicien-
da, a sua atividade literária, escrevendo alguma poesia, muita dela inspira-
da nas imensas alegrias e felicidades que, segundo as suas palavras, a vida 
lhe concedeu, e que oferecia aos seus amores: filhos, netos e bisnetos e 
também aos amigos. Recita os seus versos, só com recurso à memória, 
tendo animado muitos e bons momentos de convívio e de cultura promo-
vidos pela Delegação do Porto. 
O tempo correu e deu-lhe oportunidade de assistir à cerimónia de forma-
tura do seu primeiro bisneto, para espanto dos colegas deste, que acha-
vam que “a avó” do formando era uma senhora espetacular! Surpresa 
total - não era avó, mas sim bisavó! 
Maria José Coutinho, por sua iniciativa, esteve sempre presente onde a sua 
pessoa, de algum modo, poderia ser útil. Recentemente, tendo-se aperce-
bido da tristeza dos utentes de um Centro de Dia para idosos em  Aldoar, 
passou a visitá-los frequentemente, para lhes contar as suas histórias 
divertidas, até lhes arrancar um sorriso e depois uma boa gargalhada. 
Ainda mantém esta atividade “de contar histórias aos velhinhos”…
É com um misto de grande humildade e lucidez que, ao referir a sua histó-
ria de vida não se pode deixar de referir as pessoas que com ela se envol-
veram nas diversas iniciativas, como se a sua vida fosse apenas um elo de 
uma grande cadeia em que o seu papel não fosse fundamental.
É altura de trazer a lume a essência das coisas, dando o relevo merecido a 
uma vida que foi e continua a ser, a todos os títulos assinalável.

Quem foi Maria José Coutinho?

Nomeada por Otilde Simões, 
Associada ASSP nº 1943, 

Delegação do Porto
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A Nossa Associação Faz 
40 Anos...

... E a Delegação do 
Porto... Pouco Menos!

Homenagem aos Colegas 
que a Tornaram Possível.

Excerto de uma carta 
manuscrita recebida da 
Prof. Maria José Coutinho

(...) 

“E a Nossa Casa aí está – 
Forte e Hospitaleira! E que 
Orgulho! A nossa Sede na 
Avenida Principal do Porto, 
junto à Câmara da Cidade.

Senti-me sempre ligada à 
Associação. Visitei algumas 
casas – Coimbra – Setúbal – 
Madeira e em todas – 
Braços Abertos e Carinho-
sos.

A minha gratidão e Apreço 
– também a Membros da 
Direção de Lisboa de que 
destaco a Colega e Amiga 
Drª Otilde – a quem devo a 
maior gentileza e solicitu-
de.”



Consulte o programa em assp.pt

ASSP
Viaje com a ASSP

De 30 de Outubro 
a 2 de Novembro
de 2021

VIAGEM À 
MADEIRAInscrições 

até 30 de 
Setembro 

ASSOCIADO ASSP

960€
NÃO ASSOCIADO

980€
Mínimo 25 participantes
SUPLEMENTOS  - Quarto individual - 125€

PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO

A Casa do Professor da Ma-
deira, fica situada no centro 
histórico (100 metros do 
centro da cidade do Fun-
chal), a 50 metros da praia 
São Tiago e com vista privi-
legiada para o mar. 

A Pérola do Atlântico é um 
excelente destino de férias.
A Madeira tem um pouco 
de tudo desde lugares 
paradisíacos, destinos inós-
pitos e de aventura.
Situada em pleno oceano 
atlântico em que a magia do 
mar azul se une à grandeza 
da paisagem e ao perfume 
das suas flores.

Contactos e Informações
Rampa do Forte, nº2 - Stª Maria Maior 9060 - 122  Funchal
291 229 963  | d.madeira@assp.pt
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Instalações
3 Quartos duplos com casa 
de banho privativa
1 Quarto individual com casa 
de banho privativa
1 Sala 
1 Sala de jantar
1 Cozinha devidamente 
apetrechada. 
1 Instalação sanitária comum 
1 Elevador 
2 Varandas com vista mar

Preçário
Preço mensal 500,00€
1 Pessoa 20,00 diários
2 Pessoas 35,00€ diários

Sem pequeno-almoço mas com 
serventia da cozinha. 

Inscrições ou 
informações 
218 223 080 ou 
filipafaria@assp.pt Parceiro:



Convocató�as

Para cumprimento do disposto no Artº 34º dos Estatutos da ASSP, aprovados em AND Extraordinária de 
6 de Julho de 2019, convocam-se os Associados para uma Reunião Ordinária da Assembleia Geral, a 
realizar no dia 27 de Novembro de 2021, pelas 14h00, no Ginásio da Escola Secundária de Camões, sita na 
Praça José Fontana, 1050-129 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

 1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior

2. Informações

3. Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento da ASSP para 2022

4. Deliberação sobre a proposta de revogação do direito de superfície constituído sobre o prédio 
urbano sito em Casal de Santo António – Manteigadas, freguesia de São Sebastião, freguesia de 
Setúbal, composto de uma parcela de terreno para construção, com a área de 2910 m2, descrito na 2ª 
Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o número 5147, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 17.022.

5. Fundo de Solidariedade Social da ASSP

5.1 – Apreciação e votação da Proposta de Alterações ao Regulamento do FSS

5.2 – Apreciação e votação da Proposta de reforço do Fundo de Solidariedade Social da ASSP

Se, à hora marcada, não estiverem presentes ou representados mais de metade dos Associados, fica a 
mesma marcada para meia hora depois, no mesmo local, com qualquer número de presentes.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Irene Veloso

Para cumprimento do disposto no Artº 53º dos Estatutos da ASSP, aprovados em AND Extraordinária de 
6 de Julho de 2019, convocam-se os Associados para uma Reunião Ordinária das Assembleias Regionais, 
a realizar no dia 25 de Novembro de 2021, em hora e local que serão atempadamente indicados pelos 
Presidentes das Mesas, caso não seja possível terem lugar às 14h00 nas sedes das Delegações, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

 1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior

2. Informações

3. Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento da ASSP para 2022

4. Deliberação sobre a proposta de revogação do direito de superfície constituído sobre o prédio 
urbano sito em Casal de Santo António – Manteigadas, freguesia de São Sebastião, freguesia de 
Setúbal, composto de uma parcela de terreno para construção, com a área de 2910 m2, descrito na 2ª 
Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o número 5147, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo 17.022.

5. Fundo de Solidariedade Social da ASSP

5.1 – Apreciação e votação da Proposta de Alterações ao Regulamento do FSS

5.2 – Apreciação e votação da Proposta de reforço do Fundo de Solidariedade Social da ASSP

Se, à hora marcada, não estiverem presentes ou representados mais de metade dos Associados da 
Delegação, fica a mesma marcada para meia hora depois, com qualquer número de presentes.

Os/As Presidentes das Mesas  das Assembleias Regionais

Convocatória da Assembleia Geral 

Convocatória das Assembleias Regionais


