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Solidariedade Ativa
Um pequeno gesto que pode ajudar a ASSP
A história da nossa Associação constitui um excelente exemplo de espírito de entreajuda e solidariedade.
Alguns Associados poderão defrontar-se com
uma questão muito simples: como poderei ajudar
a ASSP nestes tempos conturbados em que
temos vivido ao longo dos últimos dois anos?
A resposta também é muito simples: basta no
preenchimento do IRS, consignar 0,5% do IRS à
ASSP, que faz parte da listagem de Instituições,
publicada anualmente pela Autoridade Tributária.
Cada contribuinte tem todo o direito a poder
determinar que 0,5% do IRS liquidado seja atribuído a uma Entidade de Solidariedade.
Poderá perguntar-se, cara/o Associada/o, se este
ato tem alguma influência direta ou indireta no
reembolso de IRS a que eventualmente tenha
direito.

A resposta é imediata - não tem. A consignação
não apresenta qualquer custo para o contribuinte,
dado que apenas incide sobre a parte a que o
Estado tem direito (imposto que cabe ao Estado
depois de descontadas as deduções à coleta). Se
o contribuinte não der qualquer indicação, o
Estado receberá a totalidade do montante liquidado, em vez de uma pequena parte ser distribuída por uma Instituição.
Esta forma de solidariedade individual não tem
quaisquer custos para quem a pratica, mas tem
um impacto muito grande na nossa Associação.
Conto com a vossa atitude solidária e responsável
para podermos dar continuidade a todos os
Projetos que temos para dignificar os Professores
em todos os momentos da sua vida.
Se tiver dúvidas, por favor, consulte a página 24
deste BI, o nosso site www.assp.pt ou contacte-nos via e-mail ou telefone.

Até onde o gesto alcança

Delegação dos Açores
Visita da ASSP de Ponta Delgada
à exposição In Vino Veritas

A vida
é um renascer
permanente!
Mais um momento de renascimento ocorreu no dia 29 de
novembro de 2021, numa visita
da Assp da Delegação Açores à
exposição da artista Anabela
Rocha, In Vino Veritas, no Museu
da Casa do Arcano. Muito mais
do que uma exposição de pintura e Arte Decor, In Vino Veritas
foi marcada pela palavra, e foi a
palavra que acompanhou e
tocou as pessoas, fazendo compreender toda a essência e história ali exposta.
O sorriso e a alegria estavam
plasmados em todos os rostos
dos presentes. Este era um reencontro desejado, depois de uma

distância
imposta
pelo contexto da
pandemia. Um autocarro partiu de
Ponta Delgada em
direção à Ribeira
Grande, num ambiente genuinamente familiar e celebrado por
uma paisagem verdejante com
respingos de um azul celeste.
Num auditório aguardaram a
chegada da artista, que rapidamente
transformou
aquele
instante imbuído de mistério,
num verdadeiro refrescar de
consciências.
In Vino Veritas, uma exposição
de pintura em que o vinho foi
soberano, não apenas na sua
intensa simbologia, mas também

na técnica, onde a artista pinta a
essência do vinho com o próprio
vinho. Ao longo da apresentação
assistimos ao despertar do Ser
Mulher através de uma videira,
evidenciando as mais profundas
mensagens que se encontram
impregnadas na natureza. Mensagens de vida. Renascimento.
Imortalidade.
E assim partiu o autocarro, com a
beleza interiorizada no coração
de todos!
TEXTO Anabela Rocha - Artista

Delegação do Algarve

ALVOR
“Um refúgio para os nossos associados”
Alvor é uma freguesia que pertence ao município
de Portimão.
Esta vila pitoresca é o refúgio escolhido, todos os
anos, por muitos turistas, que procuram a
tranquilidade de pequenas localidades, afortunadas na sua localização, que facilmente possibilita
a quem os visita chegar a outros destinos como a
Serra Algarvia, cidades vizinhas como Portimão e
Lagos ou de outras um pouco mais distantes,
para além de poder usufruir da beleza das praias
desta região e do riquíssimo património histórico
e ambiental.
No ano passado, fizemos pequenas transformações no nosso apartamento do “Clube Alvor
Férias”. Tratamos de tornar aquele espaço um
pouco mais acolhedor, de forma a que todos
aqueles que nele fossem usufruir de uns dias de
merecido descanso o fizessem nas melhores
condições possíveis.
Foi um verão intenso, mas muito gratificante!
Recebemos da grande maioria dos nossos associados um feedback muito positivo, tendo sido
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muito gratificante para nós esse reconhecimento; as
melhorias realizadas, a localização, a proximidade do
centro comercial, o nosso atendimento, o próprio
empreendimento e como não poderia deixar de ser, as
praias!
Este ano queremos lançar o desafio aos nossos associados.
Venham usufruir daquele refúgio mais cedo. Com a chegada da primavera, as temperaturas no Algarve amenizam e
é possível usufruir de uma região com a tranquilidade que
o Algarve também sabe oferecer.
Para mais informações, enviar e-mail para o endereço
d.algarve@assp.pt
Estamos de braços abertos para vos receber,
Até já!
Delegação do Algarve - ASSP

Delegaçóes
Delegação de Aveiro

S. Gonçalinho,
Padroeiro da Beira-mar
Vamos todos em romagem, nossas ofertas levar e
perante a sua imagem S. Gonçalinho adorar.
Ele é o nosso padroeiro bem merece devoções, o
santo mais milagreiro de tão nobres tradições.
(…) Ó santo casamenteiro casai as feias e as belas,
nosso santinho rapioqueiro não te esqueças das
donzelas.
(Excerto da Marcha de S. Gonçalinho)

São Gonçalinho é venerado na Beira-Mar por ser um
santo casamenteiro, resolver problemas conjugais ou
curar doenças ósseas, entre outros atributos.
Os festejos em sua honra realizam-se anualmente no
fim de semana mais próximo do dia 10 de Janeiro, dia
da morte de S. Gonçalo em Amarante. Este ano, por
causa do plano de contingência para a Covid-19,
decorreram nos dias 10 e de 14 a 16 de Janeiro.
Segundo a lenda, São Gonçalinho levava pão às
população de leprosos que habitavam nas Gafanhas.
Lançava o pão de um local alto para evitar o contágio
e daí o cumprimento de promessas ser feito com o
lançamento de cavacas do telhado da capela do
Santo. Durante os dias dos festejos são atiradas
centenas de quilos destes doces que as pessoas
tentam apanhar no largo da Capela com as mãos,
camaroeiros ou guarda-chuvas virados ao contrário.

Esta prática é muito
apreciada e concorrida pelos devotos,
que se divertem
quer a atirar, quer a
apanhar as cavacas
abençoadas, mesmo
que seja do chão.
Outro ritual é a
entrega do ramo aos
mordomos do ano seguinte, que se realiza no interior
da Capela e que é acompanhada por cânticos em
honra do Santo, em especial a “marcha de S. Gonçalinho”, que se canta também nas arruadas.
Outro momento característico é a Dança dos Mancos
executada, no interior da Capela, por homens que
fingindo ser mancos, dançam a mancar ao som de
cantares típicos.
S. Gonçalo arredai os bancos que eu quero fazer uma
dança dos mancos. Quando os mancos querem
dançar, que farão aqueles que podem andar?
Ai sim, ai sim, ai sim , ai não, santo da minha alma e do
meu coração.
(excerto da Dança dos Mancos)

Delegação de Beja

“O impacto
da Pandemia
nos jovens”
Desde o início da Pandemia pelo
vírus SARS-CoV-2, em março de
2020, aumentámos o horário de
apoio psiquiátrico presencial e de
prevenção no Serviço de Urgência
e de consultas de psiquiatria e
psicologia no Serviço de Psiquiatria de Infância e Adolescência do
Hospital de Beja.
Efetuámos nos dois últimos anos
um número total de consultas de
pedopsiquiatria superior em 40%
à média dos últimos 4 anos.
Em 2021, atendemos no Serviço
de Urgência Pediátrico um
número de jovens 40% maior
relativamente a 2020.
Da análise dos dados do Serviço,
registámos nos dois últimos anos
um significativo aparecimento ou

aumento de sintomas ansiosos,
depressivos e de comportamentos autolesivos, desencadeados
pela vivência do estado de pandemia.
Os fatores de stress desencadeantes do sofrimento acima
descrito foram o isolamento social,
dificuldades da família em garantir
disponibilidade e transmitir segurança, aumento de conflitos familiares, perda de apoio de grupo,
de terapias específicas de atividades extraescolares, alterações de
ritmos de sono e alimentação,
dependência da net, cansaço pelo
prolongamento do estado de
pandemia e restrições inerentes, o
sentimento de incerteza relativa
ao futuro.
Os fatores protetores ou de
resiliência nos jovens foram: ter
previamente boa autoestima,
capacidade de adaptação e de
resolução de problemas; bom
relacionamento familiar; competências sociais; boa inclusão no
meio escolar, bom relacionamento

com os professores e interpares e
ser otimista.
Sempre que os sintomas do foro
emocional ou comportamental
nos jovens causarem sofrimento
significativo, forem persistentes
com repercussões no funcionamento socioescolar, deverão os
mesmos e sua família serem incentivados a procurar ajuda nos cuidados de saúde.

TEXTO Isabel Ferreira Santos
Assistente Graduada Sénior de
Psiquiatria de Infância e Adolescência
Hospital José Joaquim Fernandes,
ULSBA
5

Até onde o gesto alcança

Delegação de Coimbra
Aqui por Coimbra temos tido muito
cuidado com o SARS Cov-2 e as
Actividades têm funcionado dentro da
“quase” normalidade. Conseguimos
mesmo fazer o Magusto que já não
fazíamos há dois anos. Foi bastante
concorrido e os participantes gostaram de retomar os encontros com os
colegas e amigos.
Aumentámos os vencimentos aos
nossos Formadores.
Assinámos mais um protocolo, desta
vez com a Cuidado Sublime, que nos dá um
desconto de 10% para associados.
A nossa plataforma elevatória, que tanta falta nos
faz para podermos aceder sem dificuldade aos
pisos superiores, está, finalmente, a arrancar. A DN
está a acompanhar todo o processo.
A colega Maria Laura Mendes ofereceu-nos uma
mufla para as aulas de Cerâmica, mas, dada a
antiguidade da nossa instalação electrica, ainda
não foi possível instalá-la. O Sr. Director da Escola

Secundária Avelar Brotero, Dr. António Fonseca
Andrade, resolveu-nos o problema dando autorização para a instalarmos na escola e a União de
Freguesias de Coimbra, na pessoa do seu Presidente, Dr. João Francisco Campos vai disponibilizar uma carrinha e pessoal para a transportar.
Muito obrigada a todos!
Em Fevereiro vamos visitar a Exposição “Judeus de
Coimbra | da tolerância à perseguição | memórias e
materialidades”. Estão todos convidados!

Delegação de Évora

Professores e educadores
– de desafios impostos a
desafios acarinhados
TEXTO João Manuel Banha Correia - Associado N.º 19573

Os professores e educadores enfrentam o desafio
de continuar a ensinar e de ajudar a aprender crianças e jovens que lhes são confiadas, integrando
constrangimentos emergentes de confinamentos
mais ou menos forçados, limitações de contactos,
de visitas de estudo e de outras atividades que
permitam que crianças e jovens vivam aventuras
de conhecimento.
A este desafio somam-se dificuldades inerentes às
práticas pedagógicas do ensino a distância. Vive-se
uma intermitência, sempre inesperada, entre
presencial e virtual.
Os educadores e os professores são “cativadores”,
porque tal como lembrava Saint-Exupéry não nos
podemos esquecer de “criar laços” que é o que
fazemos com as crianças e os jovens em busca do
saber e do conhecimento. E para “criar laços” tem
de haver ritmo, continuidade, tem de haver tempo
de presença.
Queremos e desejamos o melhor para os nossos
alunos e, apesar de ser necessário dominar as
novas tecnologias de informação e comunicação,
6

créer des liens - Le Petit Prince, de Antoine
Saint-Exupéry, Gallimard, Paris, 1999

temos de lhes proporcionar as ferramentas necessárias para que aprendam com autonomia, com
vontade e com amor. Construir estratégias que
tenham este mesmo efeito quando trabalhamos
nesta intermitência entre o virtual e o presencial é
um desafio imposto pelo momento prolongado
que estamos a viver, mas é também um desafio
acarinhado por educadores e professores que não
desistem de educar.
Faço votos para que criemos respostas hábeis a
estas dificuldades, garantindo que crianças e jovens
aprendam a construir uma sociedade cada vez mais
justa, livre, respeitadora e fraterna.

Lúdico
Desta vez vamos acompanhar a ideia de que “este país é um grande museu”…
Algures no nosso labirinto de letras encontram-se as palavras associadas a cada um dos museus
adiante referidos.
Como se não bastasse a canseira de percorrer tantos espaços em tão pouco tempo, a título de
bónus, encontra-se escondido no mesmo labirinto o nome da fundadora da ASSP que homenageamos no nosso recém formado Centro de Formação. Só para complicar, este nome até
poderá estar em “zig-zag”...

• Residiu alguns anos numa estação de
metro em Lisboa, mas parece que está de
malas aviadas para Mafra.
• Há quem diga que devia estar em Santa
Apolónia, mas está no Entroncamento e
está muito bem. Lá dentro tem muitos ...
• O que está mesmo em frente à estação de
Santa Apolónia é outro...
• Nas Caldas da Rainha há um museu dedicado a ele, de primeiro nome José. E de
apelido...
• Quanto a Viseu, Grão ... tem por lá um
notável museu.
• Dos vendedores da “banha da cobra” às
salas de aula antigas, neste museu de
Setúbal há um pouco de tudo o que diz
respeito ao ...
• Em Serpa, alguém fez uma incrível coleção
e fundou o Museu dos ...
• No Pinhal Novo, perto de Lisboa, está
patente uma das melhores coleções, senão
a melhor do mundo, de um tipo muito especial e surpreendente de instrumentos que
tocam música. Que espécie de música?
• O primeiro museu público de arte em Portugal foi o agora designado Museu Soares
dos Reis que está instalado num palácio.
Antes de ser Palácio Real, era e é ainda
conhecido por Palácio dos ...

• Na ilha das Flores celebra-se em museu a
antiga arte, hoje muito contestada (felizmente,
dizemos nós) de pesca de um animal. De que
animal se trata?
• O Museu Machado de Castro em Coimbra é
um espaço surpreendente que entre outros
aspectos de grande interesse tem um magnífico criptopórtico, também usualmente conhecido por ...
• Entre as muitas casas-museu espalhadas pelo
país, vamos lá descobrir em que cidade se
encontra a dedicada a Teixeira de Pascoaes.

Decifre o enigma que se segue. Ele contém a chave para um importante apoio à ASSP, já
referido, por exemplo, no editorial.
“Os cinco amigos estavam sem nada para fazer, pelo que foram os primeiros a chegar ao
restaurante situado no número quatro da praça principal da cidade. Pensaram que a mesa
ainda estaria vazia, mas de facto já estava posta para seis pessoas, três cadeiras de cada lado.
Por ﬁm, o aniversariante chegou. Já eram meia dúzia, o jantar podia começar”
(Vá lá… não desista e caso precise de uma dica consulte a página 24 deste BI.
Quando descobrir, verá que era muito fácil. Tão fácil como apoiar a nossa associação)
São bem-vindas sugestões e comentários sobre esta página. comunicacao@assp.pt
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Projeto
Distâncias
Off
A Delegação de Guimarães apresenta o projeto
Distâncias Off, financiado pelo programa público
Bairros Saudáveis, iniciado em outubro de 2021,
implementado em Creixomil, numa parceria com
a Junta de Freguesia de Creixomil, o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques e o Colégio do
Ave.
Acreditamos que a ASSP, enquanto IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), deve
procurar dar resposta a situações de emergência
social e apoiar os cidadãos mais vulneráveis, através de iniciativas de promoção do bem-estar e da
qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades. Este projeto junta o melhor que fazemos,
enquanto professores, ao desenvolvimento de
atividades de solidariedade social, nos domínios
social e da educação, em prol da comunidade.
Do diagnóstico realizado no terreno, destacamos
os baixos rendimentos de muitas famílias, os
baixos índices de escolaridade e os baixos índices
de literacia digital. Posto isto, definimos como
objetivos de intervenção: reduzir o impacto negativo do Covid-19 no processo do ensino-aprendizagem de crianças e jovens com dificuldades de
aprendizagem e baixos recursos socioeconómicos; e potenciar a inclusão social e digital dos
adultos / seniores.
Estes objetivos foram as linhas orientadoras de
todo o plano de ação. O primeiro pela necessidade de proporcionar condições para que crianças e
jovens ultrapassem problemas de aprendizagem
originados quer pela pandemia (por falta de
recursos ou competências para acompanhar
ensino à distância) quer por frágeis condições
socioeconómicas (baixa escolaridade; dificuldade
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no acompanhamento escolar; impedimento financeiro para acesso a apoios complementares …). O
segundo pela necessidade evidente, e premente,
de apostar na literacia digital de adultos (ex.:
dificuldade em aceder a serviços ou plataformas
de comunicação…). Este último objetivo de capacitação cruza-se com a possibilidade de intervir ao
nível da inclusão social, combater o isolamento e
promover interação intergeracional, através de
iniciativas de voluntariado juvenil.
Assim, este projeto assenta em quatro atividades
principais que visam dar resposta a estes desafios
e concretizar os objetivos propostos: cedência de
equipamento informático a alunos/as em isolamento profilático; inclusão de alunos/as no serviço de apoio ao estudo complementar; ações de

Delegação de Guimarães

Testemunho da mãe do “João”, 6º ano:
“Senti uma mudança radical no João, no que
respeita ao interesse pelo estudo e, acima de
tudo., nos resultados obtidos no final do período
letivo. Não sei como teria sido caso este apoio não
tivesse acontecido nesta altura. O João gosta
muito de vir para a ASSP, nunca se queixou ou
inventou desculpas para não comparecer. Estou
muito agradecida por tudo, pela oportunidade,
pelo que têm feito e grata pela forma como tratam
o João.”

capacitação de literacia digital;
e criação de um Centro de
Inclusão Digital dinamizado por
voluntários.
Até ao momento, conseguimos
apoiar mais de 20 alunos no
serviço de apoio ao estudo, de
forma regular e contínua, capacitar em novas tecnologias mais
de 25 adultos e envolver 23
voluntários (estudantes do
ensino secundário e superior)
na dinamização do Centro de
Inclusão Digital. Estamos muito
motivados com o trabalho que
temos desenvolvido e com os
desafios que ainda temos para
concretizar. Podem acompanhar este projeto (até setembro
2022) nas nossas redes sociais
Facebook (assp guimaraes) e
Instagram (assp.guima).

Testemunho de um aluno, 9º ano:
“Eu estou a achar o Apoio ao Estudo uma experiência muito interessante. É a primeira vez a
frequentar e eu achava que era um sítio aborrecido
e sem vida, mas ao chegar cá era tudo diferente do
que eu pensava. Espero desenvolver uma relação
de respeito e amizade com os alunos e professores, e que possam ajudar-me a melhorar as notas
na escola. Muito obrigado.”

Testemunho de uma aluna da capacitação
@prender.com:
“Eu renasci. Dei-me à preguiça quando vim
para a aposentação e esqueci muita coisa. Se
for dada esta oportunidade a mais pessoas,
elas vão gostar, porque revitalizam!”
Testemunho de uma aluna da capacitação
@prender.com:
“Já comecei a experimentar sozinha em casa e
vou querer participar num segundo curso
@prender.com porque fiquei com o bichinho.”
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Artigo

O Mítico
Mariano
e as “Patinhas
da Burrinha”
TEXTO Aurélio Lopes - Antropólogo

É a Virgem Maria, alguém cuja importância pode ser,
entre nós, avaliada através das inúmeras invocações,
santuários, aparições, promessas e devoções. Mas,
também, por ingénuas e imaginativas lendas locais que
expressam, em peculiares vestígios míticos, a “comprovação” de bíblicos e miraculosos episódios.
É o caso da marca deixada pelo casco do cavalo de
D. Fuas Roupinho no Sítio da Nazaré, junto à Ermida
por esse facto chamada da Memória, prova eterna
do conhecido milagre protagonizado pela Senhora
na Nazaré.
Muitas delas relacionam-se com a mítica fuga para o
Egipto que o imaginário popular não hesita em fazer
passar por Portugal e, naturalmente, por cada um dos
locais referidos. Por exemplo, na “Fonte da pegadinha
da Senhora”, no monte d’Assaia, em Barcelos, vê-se,
ainda, a marca da ferradura do “burrinho” que a levou
para o Egipto, tal como no Cabo da Roca, próximo da
capela de Nossa Senhora da Peninha.
Em Rebordãos (Bragança), certas gravuras rupestres
foram interpretadas como as “ferraduras da burrinha”.
Em Rebordelo (Vinhais), esta (a “burrinha”, já se vê)
vinha de Espanha fugindo aos mouros e deixou, nos
rochedos as marcas das suas patas. Também em Valboa
(Góis), se veem, numa laje de xisto, as marcas de um pé
direito e das patas da mesma. Idêntico fenómeno se
passa nas arribas da “Pedra da Mua”, no Cabo Espichel,
onde as lendas assinalam que, em 1410, “a burrinha da
Virgem Maria” foi avistada a subir a encosta do Cabo,
deixando aí, gravadas, as suas pegadas. Trata-se de
uma singular e encantadora interpretação popular das
pegadas de dinossauros carnívoros (terópodes) e herbívoros (saurópodes e ornitópodes), do Jurássico Superior, que efetivamente existem no sítio do Espichel com
abundância de testemunhos paleontológicos.
Na verdade o elenco das fragas e rochedos portugueses dotadas de podomorfos pré-históricos que a tradição cristã encara como testemunhos sagrados, é significativo. Um desses casos é a fraga com as “pegadas de
Nossa Senhora” em Cabeça Boa, em Samil e em
Cabeço do Carrocedo (Bragança), em Aldeia Nova
(Miranda do Douro) e em Alagoa (Tondela). Do “assento de Nossa Senhora” se trata uma pedra em Trancoselos (Penalva do Castelo). Da “fraga das patinhas da
burrinha de Nossa Senhora” se referem os habitantes
mais antigos em Travanca (Vinhais) e num penedo de
Santa Eugénia (aliás, Santa Eufémia) em Covide (Terras
do Bouro
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Em Santa Maria
de Rebordões
(Ponte de Lima),
estão gravados em pedra (acredita-se) os “pratinhos de
Nossa Senhora”. Em Bravães (Ponte da Barca), cultua-se Nossa “Senhora da Pegadinha”, que deixou igualmente em gravação pétrea as marcas dos respetivos
pés. Também se assinalam pedras pintadas e não
gravadas, no sítio dos Tambores em Chã (Vila Nova de
Foz Côa), onde a fraga chamada da “cabeleira de
Nossa Senhora”, mostra uma pintura fruste num afloramento roqueiro que as pessoas interpretam desse
modo!
E quando a “Senhora”, fugindo da perseguição de
Herodes, passou por Santa Combinha, em Macedo de
Cavaleiros, refugiou-se numa fraga junto à praia do
Azibo, aí se vendo, ainda hoje, as marcas impressas na
rocha, da burra, de um cavalo e, até, o local onde um
dos soldados romanos, que a perseguiam, bateu com
uma moca.
Outras cavidades rupestres desta ou de outra natureza,
com significação sacralizada, existem ainda, entre
outros lugares, em Sátão, Souto Maior (Sabrosa), Valpaços e Vilar de Perdizes (Montalegre). E, bem mais ao sul,
em Ouguela (Campo Maior).
Na Ericeira, uma depressão cavada na rocha, é conhecida, precisamente, por “pezinho de Nossa Senhora”. E,
de um inumerável universo, na Benedita (Alcobaça),
gravadas estão três pegadas, numa pedra, junto a uma
fonte, à semelhança de umas outras que se observam
na fonte milagrosa do santuário de Nossa Senhora da
Misericórdia, na Moita do Ferreiros (Lourinhã).
Finalmente, consta que a Sagrada Família, na sua fuga
para o Egipto, ao passar por Alvoco da Serra, em Seia,
São José ordenou ao burro que a transportava que
desse um coice numa pedra. O animal assim fez mas, só
ao terceiro coice, “a pedra chorou”, dela tendo jorrado
água. Os coices do animal ficaram gravados na “Fonte
da Pedra” e, à respetiva água, se atribuem, hoje,
propriedades terapêuticas para curar as verrugas.
São assim, marcas de um ideário cristão (que remetem
para um tempo primevo e prodigioso em que os personagens bíblicos andavam pelo Mundo e frequentavam
os lugares onde hoje habitamos e nos movimentamos)
e, desta forma, estão presentes (num prolífero imaginário de lendas e terminologias diversas), um pouco por
todo o País que, afinal, impregnam de um maravilhoso
místico e prodigioso.

Delegações
Delegação de Leiria

Projeto Mapear – Monitorização
da qualidade do ar, na Marinha
Grande
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente
TEXTO Paula Roque - Coordenadora do Projeto

O Projeto Mapear é um projeto
que visa monitorizar a qualidade
do ar, na Marinha Grande. Os seus
objetivos são a introdução de
metodologias de investigação,
ação e de ciência cidadã nas escolas, na área de qualidade do ar.
Pretende-se que alunos e professores participem ativamente na
elaboração de políticas públicas
para a materialização de cidades
inteligentes, promovendo a literacia sócio ambiental nas escolas e
no seu meio envolvente.
Através de um sensor, montado na
Escola Secundária Pinhal do Rei, e
de um sistema de mapeamento
georreferenciado
colaborativo,
obtemos informações sobre a

temperatura, humidade, pressão e
as partículas inaláveis PM10
(diâmetro de 10 μm) e PM2.5
(diâmetro de 2,5 μm). É feita uma
articulação entre alunos de várias
turmas, quer na interpretação dos
dados, quer na construção de
software.
É um projeto de literacia científica,
mas também de educação social
que permite a qualquer cidadão
do mundo conhecer a qualidade
do ar, através do uso de uma
aplicação, instalada no telemóvel,
Particulate Matter, que em breve
estará disponível numa hiperligação, na página do Agrupamento.
As partículas PM10 e as PM2,5 são
inaláveis, podendo atingir os

pulmões, vasos sanguíneos e o
cérebro. Segundo a OMS, as
consequências são sobretudo
doenças respiratórias e cardiovasculares.
Os principais poluentes atmosféricos são a indústria metalúrgica,
cimenteira, cerâmica, refinarias,
mas também algumas situações
de uso doméstico, como o aquecimento de caldeiras a gasóleo,
lareiras, queimadas ou mesmo os
incêndios florestais.

Delegação da Madeira

O Banco dos Afetos Estabelece mais
uma nova parceria com a Associação
de Solidariedade Social de Professores da Madeira
TEXTO Sandra Freitas/Cristina Pestana - Banco dos Afetos

O BANCO DE AFETOS, um projeto que tem a sua
origem em 2016, resultante da aliança de dois Projetos
Escolares, o LIS (Laboratório de Investigação Social) e o
GPS (Gerar Percursos de Sucesso), tem por missão
angariar voluntários na ESFF (Escola Secundária Francisco Franco) para colaborar localmente em instituições credíveis, sediadas na RAM. O Banco nasce com
duas esferas de atuação, uma interna, com voluntários
na estrutura física do Banco de Afetos a prestar informações sobre as missões e os propósitos do Banco de
Afetos e outra externa à escola, enviando voluntários
para as instituições com quem o Banco de Afetos
estabeleceu parceria.
No passado dia 21 de abril de 2021, a coordenação
do Banco dos Afetos, juntamente com alguns dos
seus Voluntários, foi conhecer a ASSP (Associação
de Solidariedade Social de Professores), junto à rua
de Santa Maria, uma instituição de apoio aos professores, sendo esta uma casa de passagem e de alojamento de professores deslocados da sua área de
residência, que promove a solidariedade intergeracional e o combate à solidão, com atividades ocupacionais lúdico-didáticas.

Esta parceria da ASSP com o Banco dos Afetos visa
integrar os Voluntários, em atividades de acompanhamento dos Professores Associados, nos eventos
promovidos pela ASSP. Os Voluntários estão igualmente aptos a auxiliar os sócios, no contexto das suas
residências particulares, na realização de pequenas
tarefas relacionadas com a rotina doméstica, deslocação às consultas médicas, à simples presença para
conversar e fazer companhia.
O Banco dos Afetos viveu com entusiasmo este
momento, onde se definiu mais uma parceria com um
projeto de cooperação e resposta às necessidades de
uma classe, após o términus de uma longa carreira
profissional, de quem dedicou a vida à missão de
educar e formar as gerações futuras.
Sendo agora estas novas gerações a retribuir, com
tempo, amor, carinho, dedicação, disponibilidade,
cuidado e presença, através de projetos de Voluntariado, o investimento feito pela classe docente nesta
geração cheia de sonhos e esperança, que trabalha
por uma Sociedade mais HUMANA.
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Ser Professor
é aprender a Vida

Seminário de Apresentação
do Centro de Formação Alice Maia Magalhães (CFAMM)

Excerto da intervenção da Sra. Presidente da DN
no Seminário “Ser Professor é Aprender a Vida”
(...)
Em 2021, ano em que festejámos os 40 anos, a ASSP acreditou junto do Conselho Cientíﬁco para a Formação Contínua o
Centro de Formação Alice Maia Magalhães.
E já que falamos em aprender a vida deixem-me que vos diga
algumas palavras sobre a nossa colega Alice Maia Magalhães
que homenageamos, dando o seu nome ao Centro de Formação.
A Dra. Alice Maia Magalhães foi uma das fundadoras da ASSP.
Foi a sua primeira Presidente da Direção Nacional. Foi professora de Ciências Físico Químicas, tendo também lecionado a
disciplina de Química na Faculdade de Ciências de Lisboa.
Foi uma mulher extraordinária, culta, com a paixão de servir os
outros e com uma humildade que transmitia não só aos seus
alunos como aos seus colegas, como a todos com quem
convivia.
Após a sua morte em 1989 soube-se que tinha legado à Associação o seu património, numa atitude generosa e solidária.
Foi a maior benemérita da Associação.
É por tudo isto justíssimo a atribuição do seu nome ao Centro
de Formação Contínua da ASSP.
Fui colega da Dra. Alice no liceu Maria Amália Vaz de Carvalho.
Tive o privilégio que fosse minha amiga.
Ensinou-me a aprender a vida.
Na sua casa no largo do Monte, onde é hoje a sede da ASSP,
faziam-se os lanches de ﬁm do ano do grupo de professores
de Físico Químicas.

Foi com enorme satisfação que recebemos 183 inscrições no Seminário “Ser
Professor é Aprender a Vida” que marcou
a inauguração do Centro de Formação
da ASSP – Centro de Formação Alice
Maia Magalhães (CFAMM).
Tratou-se de uma atividade com a participação da Professora Ivete Azevedo,
que foi de uma enorme riqueza para a
reﬂexão sobre a prática pedagógica
das/dos Professores.
Ivete Azevedo, Pós-doutorada em Creative Problem Solving, Doutorada em
Criatividade Aplicada, Master em Programação Neurolinguística, Formadora
certiﬁcada em Inteligência Emocional,
Mestrada em Inteligência Emocional,
Docente do ensino Superior e do Secundário deu-nos uma palestra viva, com
uma capacidade comunicativa recheada
de empatia, solicitando a participação
da assistência a cada momento da sua
comunicação.
“O que é um professor criativo? - No teu
dia-a-dia, observa-te e aos que te
rodeiam... há inﬁnitas oportunidades
para expressares a tua Criatividade!
12

Mostro-vos duas fotos tiradas em 1975 no jardim dessa casa
que, repito, é hoje a sede da nossa Associação.
Uma das fotos foi tirada por mim, vê-se a Dra. Alice; a outra
foi tirada por ela e eu, sempre a aprender a vida, apareço
atrás.

Pode ser qualquer iniciativa, desde as
mais pequenas às mais grandiosas...”
Foi esta a mensagem que nos deixou
Ivete Azevedo, numa comunicação
dinâmica, que cativou toda a assistência, levando a que os presentes ﬁzessem inúmeras perguntas e participassem ativamente nas propostas que nos
fez, de modo a conhecermo-nos
melhor sobre a nossa atuação na vida e
proﬁssão.
A criatividade é um processo
árduo e trabalhoso. É uma
atividade racional, pensante e
que pode ser trabalhada em
nós professores e estimulada
nos alunos. Ser criativo na
sala de aula requer trabalho
e preparação.
Ser um professor criativo é
reﬂetir sobre a atividade
pedagógica,
usar
os
conteúdos que se pretende
que os alunos aprendam e

levá-los a construir um pensamento
crítico, contribuindo para o seu
desenvolvimento
intelectual
e
emocional.
Com este Seminário sentimos que
fomos ao encontro das espectativas
do público alvo do nosso Centro de
Formação – o corpo docente do País.
Esperamos, no futuro, com a vossa
adesão e colaboração, realizar outros
eventos de interesse para as/os
Professores.

O Centro de Formação Alice Maia Magalhães constitui-se como um novo serviço da ASSP
e entende o Professor como agente de mudança, que compreende e utiliza conhecimentos historicamente construídos, para ser um condutor das aprendizagens dos seus
alunos, participando na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
O nosso Plano de Formação apresenta diversas modalidades de formação que Incidem
em domínios cientíﬁcos, educacionais e metodológicos diversiﬁcados nas várias áreas
do saber, respeitando as atuais orientações curriculares.
Convidamos todos os docentes a participarem no nosso Plano através de sugestões de
novos temas ou através da colaboração enquanto formandos e formadores.
Esperamos a colaboração de todos na divulgação do CFAMM bem como do seu plano de
formação. Muito obrigada pela vossa adesão a este novo projeto da ASSP.
WWW.ASSP.PT/PT/CFAMM

Próximas Ações

Ação de Curta Duração
ACD08-22-1
Teoria e Prática do Desenho
Universal para a Aprendizagem
Nº Horas: 6
Início: 12 março
Formadora: Joaquim Colôa
Preço
Associado/a: 12,5€
Não Associado/a: 25€

Ação de Curta Duração
ACD07-22-1
Criatividade ao Serviço do
Perﬁl dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória
Nº Horas: 3
Início: 24 março
Formadora: Ana Manuela Faria
Salgado
Preço
Associado/a: 10€
Não Associado/a: 20€

Ação de Curta Duração
ACD04-22-1
Sensibilização para a Cidadania
/ Educação Inclusiva
Nº Horas: 6
Início: 27 abril
Formadora: Ana Maria Marquis
Garcia Rodrigues
Preço
Associado/a: 12,5€
Não Associado/a: 25€

Ação de Curta Duração
ACD03-22-1
A Marioneta gosta de aprender
Nº Horas: 6
Início: 30 de abril
Formadora: Ana Maria Cláudio
Preço
Associado/a: 12.5€
Não Associado/a: 25 €

Curso de Formação
CF04-22-1
História e Cultura Ciganas – O
Conhecimento como
Facilitador das Práticas
Educativas
Nº Horas: 15
Início: 2 de maio
Formadora: Nuno Miguel
Moreira Teixeira
Preço
Associado/a: 20 €
Não Associado/a: 40€

Curso de Formação
CF03-22-1
Relação Humana e
Neurodesenvolvimento:
Construção de Ambientes
Pedagógicos
Nº Horas: 25
Início: 3 de maio
Formadora: Carina Lobato
Faria
Preço
Associado/a: 35€
Não Associado/a: 70€

Curso de Formação
CF10-22-1
A Arte Terapia na Educação –
Uma Mais-Valia no
Desenvolvimento da
Criatividade na Sala de Aula
Nº Horas: 25
Início: 4 de maio
Formadora: Ana Maria Cláudio
Preço
Associado/a: 35€
Não Associado/a: 70€

Curso de Formação
CF05-22-1
A Inclusão das Crianças com
PEA – Perturbação do Espetro
do Autismo
Nº Horas: 25
Início: 12 de maio
Formadora: Ana Manuela Faria
Salgado
Preço
Associado/a: 35€
Não Associado/a: 70€

218 246 020
CFAMM@ASSP.PT
WWW.ASSP.PT/PT/CFAMM

LARGO DO MONTE Nº 1
1170-253 LISBOA
PORTUGAL

@CFAMM.ASSP
@CFAMM.ASSP
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FRENTE
RIBEIRINHA
DE LISBOA
RIO TEJO
DEVOLVIDO
AOS LISBOETAS
Algo no quotidiano dos nossos
citadinos, principalmente nos
fins de semana, passou a ser
rotineiro. Era um amor esmorecido que voltou a ser paixão nos
últimos anos. A cidade voltou a
olhar para o rio. Há namoro
entre Lisboa e o seu amado
Tejo. Que seja um casamento
que nunca termine. A FRENTE
RIBEIRINHA estava a fazer
muita falta aos que cá vivem.
Reza a História que com o
maremoto de 1755, Lisboa
virou costas ao rio. O caso não
foi para menos! A cidade
trepou pelas colinas e o Tejo
serviu para os transportes marítimos até aos anos 80. Com a
queda abrupta das relações
comerciais com as ex-colónias e
a entrada de Portugal na CEE,
parte do porto de Lisboa
tornou-se obsoleto. Era imperioso um inteligente planeamento da área.
O 1º passo foi dado com a
Exposição Mundial (EXPO’98)
que alterou e bem, a zona
oriental de Lisboa, devolvendo
aos lisboetas uma belíssima
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frente ribeirinha. A Câmara
Municipal com o apoio Governamental, da CEE e doutros
parceiros, não mais parou na
sua reabilitação e hoje, a
ocidente, há obra feita com 19
quilómetros.
Tudo está funcional de muito
bom gosto, com áreas verdes
para lazer, bancos de design,
quiosques e reaproveitamento
de palacetes convertidos em
museus e restaurantes.
A preocupação de devolver o
Tejo aos lisboetas e embelezar
essa parte da velha cidade
portuária com obras de recuperação, já deu fruto. Podemos
ver a histórica Santa Apolónia
(a) de vestido novo; está
concluído o Terminal de Cruzeiros que já é uma referência no
mercado internacional e digno
de ser visitado. A frente marítima compreende ainda, o reabilitado Cais Fluvial (b) que faz a
ligação entre as duas margens,
com as remodeladas Praça e
Estação Sul e Sueste. Nesta
estação o Centro Tejo dedicado
ao rio é digno de ser visitado.

Encontramos também restaurantes e outras estruturas. Na
renovada Doca da Marinha está
ancorado o Creoula, construído
em 1937, para as campanhas de
pesca do bacalhau na Terra
Nova, aberto para visitas.
Barcos tradicionais aguardam
-nos para passeios no rio.
Para quem gosta de passear ao
crepúsculo foi recuperado o
necessário ar romântico, com a
recolocação do Muro das
Namoradeiras (b) e dos
candeeiros originais até ao Cais
das Colunas.
Num dos torreões do Terreiro
do Paço, em homenagem à
gastronomia portuguesa e aos
bacalhoeiros, existe agora o
Centro de Interpretação do
Bacalhau que recomendamos.
O outrora Campo das Cebolas
que era um amontoado de
carros é agora um novo e
grande jardim, com vista para o
rio, parque infantil e parqueamento subterrâneo.

Delegação de Lisboa

Imagem cedida pela tripadvisor.pt

A)

B)

C)
Com as novas obras, o belo Cais das
Colunas, que já foi entrada de honra
para convidados especiais, enriquece
ainda mais a Praça do Comércio
(foto1), magnífica na sua grandiosidade. Com o toque final das esplanadas
e restaurantes de “chefs” famosos, a
nossa Praça em nada fica a dever às
suas afamadas congéneres europeias.
Um grande largo ajardinado, agora
sem carros, dá alegria e majestade ao
tristonho Cais do Sodré (c). No Corpo
Santo e Ribeira das Naus é possível
fazer ciclismo e outros desportos
pedestres, numa agradável estrada à
beira rio (ver mapa).

Chegamos ao fim deste roteiro, mas
não estamos cansados; estamos
maravilhados!
Caros associados, venham apreciar o
Tejo, sentados nas “namoradeiras”,
de bicicleta ou fazendo “jogging” à
beira-rio desde o Cais Sodré até o
Terminal dos Cruzeiros, almocem nas
Docas, visitem os novos museus e
finalmente apreciem o pôr do sol no
Cais das Colunas (d) com os pés na
água ou em bancos confortáveis
espalhados pela FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA.

D)

Não tem onde
ﬁcar?
Faça a sua reserva
na Casa Albarraque
Costa onde temos
quartos de várias
tipologias a preços
convidativos.
Os contactos
constam deste BI.

Créditos: Map Data 2022 Google , Inst. Geogr. Nacional
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Ilusões
de Natal…
e não só!
TEXTO Rodrigo Trancoso
Associado nº 14317

O último Natal ainda será um
tema vivo na memória dos
nossos leitores quando este
número do BI chegar às suas
mãos. Deste modo aproveitarei esta singela crónica para
partilhar com o caro colega e
leitor uma doce e bela ilusão
vivenciada por mim na infância com origem no Natal.
Trata-se, como já deve ter
calculado, da crença na existência do Pai Natal. Foi uma
crença que me foi incutida
nos meus primeiros seis anos
de vida. Foi alimentada a
preceito, com determinados
“acontecimentos” que contribuíram decisivamente para
sustentar na minha mente a
veracidade da existência
daquele velhinho de barbas
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brancas, no seu tradicional
fato e gorro vermelho e
branco. Tudo começava com
um telefonema para o Pai
Natal (no qual o real interlocutor era o meu avô ou uma
tia-avó, que disfarçando a voz
interpretavam fielmente a
figura natalícia) onde apresentava ao mesmo a lista dos
presentes desejados e ouvia
da parte dele perguntas e
conselhos sobre o meu comportamento. Seguia-se a
noite de natal, onde antes de
me deitar fazia questão de
garantir que junto à chaminé
da cozinha (local onde supostamente o Pai Natal iria
durante a noite entrar) estaria
uma sandes mista e uma
chávena de café com leite

para que o mesmo pudesse
reconfortar o seu estômago e
ganhar assim energia para
poder nessa única noite fazer
a distribuição dos presentes a
todas as crianças do mundo.
Deitava-me então, com um
misto de curiosidade e receio.
Queria durante a noite acordar e ver se conseguia ver o
Pai Natal, mas simultaneamente tinha receio e medo
dessa confrontação. Ficava
assim deitado, atento a todos
os estranhos barulhos noturnos que pudessem indiciar a
presença do Pai Natal no interior da casa. Inevitavelmente
acabava por adormecer e só
acordava na manhã seguinte
sem ter tido a oportunidade
de o ter visto e falar com ele.

Opinião
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 conseguirem estabelecer alguma
polémica, o seu objectivo terá sido atingido.

Esta minha ilusão foi reforçada com
a oferta em 1973, por parte dos
meus pais, de uma banda desenhada (foto anexa a esta crónica) da
autoria de Raymond Briggs, intitulada “O Pai Natal” (que deu origem à
animação constante no link seguinte:
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-FI2zGsAs ),
na qual de forma magistral são retratadas a
véspera e a noite de natal vivenciada pelo
próprio Pai Natal. Desde o acordar, passando
pelo alimentar das renas, pela preparação do
pequeno-almoço, pelo vestir o seu tradicional
fato, por preparar o trenó com os presentes,
pela viagem noturna pelos diversos cantos do
mundo enfrentando diversas situações climáticas e tipos de residências, culminando no
regresso matinal a casa e no justo e inteiramente merecido descanso acompanhado de uma
saborosa refeição natalícia. O teor desta banda
desenhada (que ainda hoje guardo religiosamente) consolidou na minha mente a ilusão e a
crença naquela figura universalmente querida e
conhecida. Naturalmente, quando mais tarde
sou confrontado com a cruel e terrível verdade,
traduzida na não existência do mesmo, a sensação de desilusão, perda e tristeza foi enorme.
Sensação similar à que sinto hoje ao também
verificar e constatar que determinadas expetativas e ilusões criadas no sistema e regime
democrático que nos regem são de forma crescente defraudadas.

Sendo esta época do ano uma altura propícia
para a reflexão, aproveito assim esta oportunidade para sugerir a seguinte leitura: “Contra a
Democracia” de Jason Brennan da Editora
Gradiva, (foto anexa a esta crónica)no qual é
feita uma muito interessante reflexão sobre a
dissonância existente entre as suas boas e
justas intenções em oposição aos seus resultados. Será a Democracia, também ela, uma
doce e bela ilusão como a do Pai Natal? E
assim se transforma o Natal numa provocação,
numa pergunta, para a qual é urgente que
cada um encontre a sua resposta. O livro de
Jason Brennan pode ainda ser uma muito útil
prenda de Natal e um bom contributo para
essa resposta.
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UMA ASSOCIAÇÃO UNIDA
RUMO AO FUTURO

ENCONTRO
DE DELEGAÇÕES
ASSP
ANIVERSÁRIO
ASSP

20, 21 e 22 de Maio

PROGRAMA

Provisório

Todos os meses são especiais. Mas, maio é diferente! Traz esperança, prenúncio de dias melhores, de frutos promissores, de prosperidade. Neste mês festivo e luminoso, em que a Natureza se renova, celebra-se o aniversário da ASSP.
Em 2022, o Quadragésimo Primeiro Aniversário!
Foi, também este, o mês escolhido para se realizar o 6º Encontro de Delegações: MAIO!
As delegações de Beja e Évora uniram esforços para celebrar o Aniversário e
organizar o Encontro, para que possamos juntar-nos e refletir sobre as questões que a todos preocupam. Nós, professores, trabalhamos para o futuro, o
progresso, a renovação. Unidos, encontraremos soluções para o futuro da
nossa Associação.

Dia 20 de Maio - 6ª feira
• 15h - Abertura do Encontro;
• Comunicação/comunicações, com debate entre os presentes;
• Alentejo de Honra (para os participantes no Encontro e os inscritos no
Aniversário);
• Jantar (para os participantes no Encontro e os inscritos no Aniversário).

Dia 21 de Maio - sábado de manhã
para o Encontro
para o Aniversário
• 9h30 - Comunicação/comunicações,
debate em grupos e conclusões;

• Visita(s) guiada(s) em Évora;

• Almoço

Dia 21 de Maio - sábado de tarde, para o Encontro / Aniversário
para o Encontro
para o Aniversário
• 14h30 - Apresentação das conclusões dos debates. Encerramento do
Encontro.

• Tempo livre (possibilidade de assistir às conclusões de encerramento
do Encontro)

• 17h - Visita guiada para todos os participantes
• Jantar de comemoração do 41º Aniversário da ASSP, em Évora.

Dia 22 de Maio - domingo
• Visita guiada a local de interesse (a designar).
• Almoço (local a designar entre Beja e Évora)
• Encerramento das comemorações do 41º Aniversário da ASSP.
Nota- Os horários apresentados são susceptíveis de alterações

Para mais informações e inscrições
Email - d.evora@assp.pt | Tel. 266709477 | Tlm. 967804246

Delegações
Delegação de Portalegre

Há livros
que todos citam,
mas ninguém lê…
Colóquios dos simples e drogas e cousas medicinais da India e assi
dalgumas frutas achadas nella, onde se tratam algumas cousas tocantes a medicina prática, e outras coisas boas, para saber, compostos
pelo doutor Garcia d´ Orta, físico del-rey nosso senhor
1ª edição, Goa, abril de 1536

Há livros que ninguém lê. Há livros que foram lidos,
mas já não são. Há livros que são evocados pelo
título, ou pelo autor de quem nada se sabe - mas faz
de conta…
Toda a gente culta em tempos o citava; todos os
“físicos” e botânicos o seguiram e estudaram;
depois, durante séculos, deixou-se adormecer: Há
mais de cem anos, o conde de Ficalho, sabiamente,
ressuscitou-o desse longo sono a que a ciência o
relegara. Por via dele, nos tempos modernos dá-se o
nome do seu autor, com trejeitos de sabedoria, a
escolas, ruas, hospitais, museus, hotéis, estatuetas e
jardins.
Onde nasceu Garcia de Orta?

Porque rumou à Índia?
Terá alguma vez vindo a Portugal, depois de emigrado?
Porque terá sido sepultado na Sé de Goa e vinte
anos depois os seus ossos incinerados e lançados ao
Mandovi?
Apenas conjeturas respondem a estas perguntas!
Mas sabemos que foi médico em Castelo de Vide,
que ouvia as diferentes religiões e que, tal como os
médicos que hoje nos salvam, no Colóquio 17º
afirmou:
“Eu não tenho ódio senão aos erros; nem tenho
amor senão à verdade.”

Delegação do Porto
A visita guiada à renovada Igreja de Sta Clara, com
que pretendíamos iniciar as nossas atividades
neste novo ano, deveria ter ocorrido a 2 de janeiro de 2022. Infelizmente, a situação sanitária impediu-nos de realizá-la, com grande pena nossa e de
muitos dos nossos associados que desejavam
conhecer com mais pormenor e rigor histórico o
passado desta, que é uma das mais belas igrejas
barrocas de Portugal e que foi, recentemente,
objeto de um tão rigoroso como esplendoroso
restauro.
No sentido de darmos a conhecer este tesouro da
nossa cidade do Porto , vimos desvendar um
pouco da sua história.
A igreja de Santa Clara, assim como o mosteiro,
nasce de um voto feito por D.Filipa de Lencastre. Em
1416, D. João I veio ao Porto presidir ao lançamento
da primeira pedra da construção gótica, cumprindo o
desejo da esposa, falecida no ano anterior.
A remodelação da igreja, com o esplendor da talha
barroca, teve lugar entre 1730 e 1747 no reinado de
D. João V numa altura em que o ouro do Brasil jorrava
a rodos permitindo construções magnificentes, de
opulenta cenografia que conduzia ao êxtase dos
crentes e ao fervor religioso.
Agora, após dois anos de uma profunda intervenção
multidisciplinar, a talha da Igreja de Santa Clara renas-

ceu e volta a extasiar com o seu dourado vivo que
preenche abóbadas e altares, as suas colunas torsas,
as sanefas e caixotões, uma profusão de anjos, num
efeito verdadeiramente cenografico. Santa Clara é um
palco onde Cristo, a Virgem e os Santos desempenham o papel de atores principais numa festa dos
sentidos.
Vale a pena uma visita!
Logo que a situação sanitária o permita, realizaremos
a visita anteriormente programada com o apoio
imprescindível do senhor Padre Pais , actual pároco
desta maravilhosa igreja e que simpaticamente se
disponibilizou a acompanhar-nos e a desvendar e
explicar o esplendor deste monumento religioso.
TEXTO Maria da Conceição Silva
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Até onde o gesto alcança

Delegação de Santarém

A Delegação no
“pós-pandemia”
Na tentativa de manter
a ligação mais próxima
com os associados e
amigos já realizamos,
em tempo de alívio da
pandemia, uma viagem
à zona de Góis para
acompanhar o funcionamento de um Lagar
de Varas, iniciámos um
programa de caminhaO Lagar em Cabreira
das que, progressivamente, vai tendo mais adesão e esperamos que a
primavera venha a acentuar esse incremento, há
mais um grupo de Ginástica de Postura Corporal e
Corretiva e as aulas de pintura vão em bom ritmo.
Na última tarde cultural, presencial e via zoom "Do Islamismo à Geopolítica – África” pelo Dr. Vitor
Barreto, foi feita uma abordagem aos inúmeros
conflitos que surgiram nas últimas décadas no
Norte de África e no Sahel por serem indispensáveis para conhecermos a sua história, tendo

Paragem na Capela
da Senhora do Monte

Na aula de Correção Postural

Aula de Pintura

presente que a expansão do Islamismo no Norte
de África se iniciou no século VII e até aos dias de
hoje transmitiu um conjunto de marcas e relações
que são importantíssimas para a compreensão da
Geopolítica da Região.

Delegação de Setúbal

Promover a Solidariedade
Ativa entre Professores
Agenda Cultural 2022
A programação da Agenda cultural da Delegação Distrital de Setúbal pretende dar resposta às expetativas dos
Associados, apresentado como tema para 2022,
Promover a Solidariedade Ativa entre Professores.
Enquanto estruturas organizativas regionais da ASSP,
as Delegações ao contribuírem para o estabelecimento de uma ligação de proximidade com os Associados,
Professores e as escolas, detêm um capital importante
através do desenvolvimento de atividades que contribuem para a promoção da Missão da Associação.

A Agenda Cultural da Delegação de Setúbal para
2022, ao eleger como tema a Promoção da Solidariedade Ativa entre Professores, acredita que o fortalecimento das relações entre Delegações, obtido através
da promoção do património cultural da região de
Setúbal, contribui para a realização dos objetivos
sociais, humanitários e culturais propostos pela ASSP.
As visitas temáticas guiadas “Conhecer Setúbal”
permitem a promoção do intercâmbio cultural entre
as Delegações da ASSP, procurando oferecer aos
Associados um guia das Mais Belas Baías do Mundo,
valorizado pela oferta gastronómica regional em
perfeita sintonia com a natureza.
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Conhecer Setúbal Medieval

Conhecer a Arrábida

Conhecer a Carta de Vinho de Setúbal

Mais informações
937 760 907 ou d.setubal@assp.pt

Delegações
Delegação de Viseu

Sé
de Viseu
A Sé de Viseu é um verdadeiro
manual de história da arte. O seu
conteúdo foi composto ao longo
de mais de 900 anos e os seus
autores foram figuras distintas da
nossa história.
Com efeito, no longínquo século XII,
os Condes D. Henrique e D. Teresa
renovaram a colina da Sé com a
construção da catedral, do paço
e do castelo. Neste período
despontou a figura de S. Teotónio, o primeiro Santo português e
padroeiro da diocese de Viseu. A
partir de então, o espaço renovar-se-ia século após século. Em
plena Idade Média, a construção
gótica conferiu ao templo a
fisionomia que hoje podemos
contemplar.
No século XVI, despontaram
nomes como João de Castilho,
Vasco Fernandes ou Francesco

ASSP
O MELHOR DA
CROÁCIA,
ESLOVÉNIA E
MONTENEGRO
De 21 a 27 de
Julho de 2022

da Cremona, artistas que, sob o
patrocínio de proeminentes
bispos como D. Diogo Ortiz ou
D. Miguel da Silva, introduziram
novas linguagem e temáticas na
Sé como foi o caso da abóbada de
nós e do claustro Renascentista.
O Barroco encarregar-se-ia de
dotar o templo de extraordinários retábulos de talha dourada e
de esplendorosas esculturas.
Por fim, a catedral de Viseu no
período contemporâneo redescobriu o seu passado através das
intervenções de restauro da
DGEMN e abriu-se ao público
através do seu extraordinário
museu de arte sacra onde é
possível encontrar um valioso
espólio que retrata uma história
com quase mil anos.
Estão reunidas, portanto, todas
as condições para visitar uma
catedral sem paralelo no nosso
país e deixar-se envolver na sua
história.

TEXTO Carlos Alves
Historiador da Arte
EON, Indústrias Criativas, Lda.
IEM – Instituto de Estudos Medievais
FCSH-UNL.

Viaje com a ASSP

ALOJAMENTOS

ASSP

SUL
DE ITÁLIA
De 5 a 11 de
Outubro de 2022

ASSP
ALVOR

CASA
DA
TORRE

Algarve

Paredes

d.algarve@assp.pt

casadatorre@assp.pt

289 824 822

ASSOCIADO ASSP

1.745€

ASSOCIADO ASSP

CASA

1.985€

ALBARRAQUE

COSTA

NÃO ASSOCIADO

NÃO ASSOCIADO

Mínimo 25 participantes
SUPLEMENTOS
Quarto individual - 365€

Mínimo 25 participantes
SUPLEMENTOS
Quarto individual - 265€

1.805€

2.055€

Consulte os Programas em assp.pt

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

Parceiro:

Lisboa

213 700 330
937 354 776
casaalbarraquecosta@assp.pt

255 963 538
931 736 357

ASSP
MADEIRA

Madeira

291 229 963

d.madeira@assp.pt

Projeto ASSP
PROJETO

Rede de Suporte
para Professores Isolados
Um novo Projeto ASSP

“Sinto-me como se
tivesse sido abandonada. Estou sozinha
aqui em casa, sem
ninguém com quem
falar e às vezes até
perco a vontade de
viver”.
“Com esta coisa do vírus
e com as notícias todas
que vejo na televisão
preciso de ajuda porque
não me sinto bem e não
sei com quem falar”.

“Vocês
conhecem
alguém aqui por
perto que me possa
ajudar? Estou com
muita dificuldade até
para ir às compras e
não quero pedir a
ajuda dos vizinhos”.

“Acho que estou a ser
um peso para a família.
Não sei como é que
hei-de fazer para ir para
um lar de idosos”.

“Tenho ADSE mas não
consigo encontrar nenhum
cardiologista com acordo.
Como é que eu posso
saber se há algum aqui por
perto?”.

“Gostava de encomendar um livro mas
não sei como hei-de
fazer. Podem sugerir
um título que não me
deixe mal disposto e
dizer-me como posso
encomendá-lo?”.

Estas e tantas outras perguntas semelhantes têm
muito pouco de imaginário e fazem parte do quadro
de preocupações que na ASSP sentimos no dia a dia
e para as quais, de uma forma modesta mas determinada procuramos encontrar respostas.
Referimo-nos aos professores isolados, particularmente os mais idosos mas não só eles.
A criação de uma Rede de Suporte para Professores
Isolados é a nossa tentativa de resposta para este
problema, rede que estará em funcionamento
quando este BI chegar às mãos dos Associados.
Fala-se muitas vezes da utilização de novas tecnologias de comunicação para mitigar estas situações
mas a realidade é que a grande maioria das pessoas
que referimos pertence a uma geração que não
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adquiriu nem está disponível para adquirir este tipo
de competências. No projeto que agora se pretende implementar, exige-se apenas que estas pessoas
tenham capacidade para utilizar um telefone.
Perante este quadro, podem sintetizar-se do seguinte modo os objetivos do Projeto, enunciando-se o
que se espera que os seus destinatários venham a
conseguir:
1. Tomar conhecimento de que há uma rede de
interlocutores à qual podem aceder por via telefónica ou outra.
2. Reconhecer que os interlocutores têm competências que podem ser úteis no quadro das soluções
para os seus problemas.
3. Reconhecer que a primeira abordagem que for
feita ao serviço prestado terá sempre como primeiro
interlocutor um profissional da área social, devidamente identificado, o qual poderá eventualmente
encaminhar as questões que forem levantadas para
outros interlocutores, mediante a devida autorização do utilizador do serviço.
4. Reconhecer que a única condição para utilização
do serviço, no que respeita a todo o processo de
acompanhamento é ser Associado da ASSP.
5. Reconhecer a garantia de que, nos termos do
acordo de prestação do serviço, estão salvaguardados os direitos de confidencialidade do mesmo.
Os desafios que temos pela frente serão, certamente, complexos. No entanto, se o seu volume se
tornar significativo, isso apenas significará que o
serviço fazia falta, e que se justificará o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento.
Registe este número telefónico 218297101. Haverá
alguém para falar consigo do outro lado da linha.
Mesmo que seja só para falar.
Nota: o serviço estará disponível para os Associados
no horário laboral usual.

Convocatórias
Convocatória da Assembleia Geral
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 26 de Março de 2022, pelas 14h30, na 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 Relatório de Gestão e Contas de 2021 da ASSP.
4. Deliberação sobre a alienação da fração autónoma designada pela letra “A” do prédio constituído em
propriedade horizontal e inscrito na matriz predial urbana da União de freguesias de Coimbra (Sé
Nova, Santa Cruz Almedina e São Bartolomeu) sob o artigo n.º 3959, destinado a habitação, sito na
Rua dos Combatentes da Grande Guerra n.º 78-A, descrito na conservatória do registo predial sob o
n.º 1037 da referida freguesia.
5. Autorização para incluir uma nova alínea no ponto 2 do art.º 4 dos Estatutos da ASSP: “alínea j)
Prestação de serviços médicos e de fisioterapia aos Residentes das Estruturas Residenciais para
Idosos, aos Associados e Familiares.”
Passando a atual alínea j) para alínea k).
Se, à hora marcada, não estiverem presentes ou representados mais de metade dos Associados, fica a
mesma marcada para meia hora depois, com qualquer número de presentes.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Irene Veloso

Convocatória das Assembleias Regionais
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 24 de Março de 2022, em hora e local que serão atempadamente indicados pelos
Presidentes das Mesas, caso não seja possível terem lugar às 14h30 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 Relatório de Gestão e Contas de 2021 da ASSP.
4. Deliberação sobre a alienação da fração autónoma designada pela letra “A” do prédio constituído em
propriedade horizontal e inscrito na matriz predial urbana da União de freguesias de Coimbra (Sé
Nova, Santa Cruz Almedina e São Bartolomeu) sob o artigo n.º 3959, destinado a habitação, sito na
Rua dos Combatentes da Grande Guerra n.º 78-A, descrito na conservatória do registo predial sob o
n.º 1037 da referida freguesia.
5. Autorização para incluir uma nova alínea no ponto 2 do art.º 4 dos Estatutos da ASSP: “alínea j)
Prestação de serviços médicos e de fisioterapia aos Residentes das Estruturas Residenciais para
Idosos, aos Associados e Familiares.”
Passando a atual alínea j) para alínea k).
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

Consignação
de IRS

501 406 336

AJUDAR
ESTÁ NAS
SUAS MÃOS
Ao preencher a sua declaração de IRS, aceda ao Quadro 11, no
Campo 1101 selecione Instituições Particulares de Solidariedade
Social e insira o número de contribuinte da ASSP

501 406 336

0.5% do valor do seu IRS cobrado pelo Estado será

entregue à ASSP

T: 218 155 466 · info@assp.pt · www.assp.pt
Largo do Monte, 1 - 1170-253 Lisboa
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