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isso a muitos, aos que partem e aos que 
ficam e, celebrar a vida com entusiasmo 
e convicção é a melhor homenagem que 
podemos prestar a todos. 

Nós somos, nós existimos, porque 
outros nos querem e nos reconhecem. 
Nesta edição da Eu Amai Ati, em gesto 
comemorativo dos nossos 20 anos de 
ação, alguns nos dirigem a sua “voz” e o 
seu sentir, através de conversas, opiniões, 
testemunhos, desafios e esperanças.…

Gratidão a todos, gratidão à vida por esta 
experiência humana que nos é dado viver, 
com luz e sombra, porque uma coisa não 
existe sem a outra.

dezembro, 2020

Maria José

e na atenuação de danos mas, só por 
si, não possui todas as respostas, ou as 
mais eficazes e cabais, para os desafios 
intrincados, abrangentes e transversais que 
a vida nos coloca. Cabe a cada um de nós, 
neste cenário de incertezas, um papel de 
grande responsabilidade. Assim possamos, 
todos nós, ser amparados e instigados, 
positivamente, pela responsabilidade  
atuante e inteligente, que se deseja e 
espera, por parte dos poderes decisórios.

Nós por aqui escolhemos continuar, 
enfrentar desafios, transformar zonas de 
conforto, acreditar que nestes 20 anos de 
caminho apesar das dores, dos transtornos 
e dos erros, aprendemos a reinventar, a 
confiar que a nossa existência tem um 
sentido que queremos perceber e perseguir. 
Temos a sorte de encontrarmo-nos na ASTA, 
neste lugar recolhido, com um grupo de 
pessoas muito especiais na sua resiliência, 
na sua humildade e na sua gratidão por 
estarem nesta vida. A cada desafio são 
os primeiros a dizer, com palavras, com 
gestos ou com olhares: vamos! são eles, 
os nossos Companheiros, com quem 
fazemos caminho. 

Entre o passado e o futuro há a ponte 
do agora. Queremos, desejamos, 
em cada agora, construir essa ponte 
entusiasticamente, com o material 
possível e com todos aqueles que nos vão 
aportando tijolos de estímulo. Devemos 

 EDITORIAL

Apesar deste tempo que aparentemente 
não nos deixa escolha, nós podemos 
escolher : ter esperança ou não ter ; 
acreditar ou não acreditar ; desistir ou 
persistir ; construir ou destruir ; estagnar 
ou reinventar ; ignorar ou conhecer ; amar 
ou odiar…. e, dependendo da escolha, o 
caminho será feito com mais ou menos 
dificuldade, mais ou menos energia; 
numa luta “boa” ou numa luta “má” ou 
em luta nenhuma, em desistência. Temos 
a liberdade de escolher (seja qual for o 
cenário) porque esta é uma escolha nossa, 
interna, aquela que busca e constrói um 
sentido ou, aquela que nega e destrói 
qualquer sentido – esta faculdade ou 
possibilidade, diria privilégio, livre arbítrio, 
são inerentes apenas ao ser humano. 

Estamos, o mundo está, num tempo 
histórico em que parecia tudo estar 
adquirido, pronto e em aceleração 
para o sucesso da humanidade. Quem 
culpabilizaremos por este impasse 
predador, por este hiato desmoralizante, 
que põem em causa as nossas ambições, 
as nossas aquisições, as nossas crenças? 
Quem culparemos? Todos e ninguém. 

A zanga, o medo, a revolta, sendo tão 
humanos e legítimos, tiram-nos lucidez 
e energia para atentar no que realmente 
interessa, no que é essencial. Demos 
graças ao extraordinário papel da ciência, 
fundamental, na descoberta de soluções 

A ESCOLHA

Maria José Dinis
Fundadora e Presidente da ASTA



Deixa caDa um tornar-se tuDo 
o que for capaz De ser;
expanDir-se, se possivel,
até ao seu florescer;
suportar toDas as limitaçoes

e mostrar-se em toDa a granDeza

Da sua Dimensao e estatura,
ser aquilo que puDer!

Karl König

nao temos nas nossas maos

as soluçoes para toDos os 
problemas Do munDo

mas, Diante De toDos os 
problemas Do munDo, 
temos as nossas 
maos!!!

Johann schiller
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A Constituição da República 
consagra explicitamente a 
existência de um setor cooperativo 
e social, a par do setor público e 
privado.

Embora ausente da lei 
fundamental, o termo “economia 
social” está implicitamente inscrito 
no comando constitucional que 
reconhece a existência do setor 
cooperativo e social.

Só muito mais tarde, em 2013, 
e através da Lei de Bases da 
Economia Social, veio a ganhar 
reconhecimento na ordem jurídica 
nacional a chamada “economia 
social”, enquanto espaço 
socioeconómico que integra, por 
um lado, um conjunto variegado 
de organizações e, por outro, um 
acervo de práticas com maior ou 
menor grau de organização, umas 
e outras caracterizadas por não 
fazerem parte do Estado nem 
serem por este controladas e, 
ainda, por se encontraram todas 
elas subtraídas à lógica mercantil.

As organizações e práticas de 
economia social têm ademais 
fundas raízes na nossa tradição, quer 
através do movimento cooperativo, 
quer por via do mutualismo e do 
associativismo, convocando todas 
estas expressões organizativas a 
ideia de formas de colaboração 

entre pessoas ou a elas dirigidas, 
à margem do puro interesse 
individual.

Para além de outras entidades 
jurídicas, como as cooperativas e 
mutualidades, as organizações de 
perfil associativo, em particular 
as de cariz solidário, encontram 
o seu espaço de afirmação no 
apoio aos outros sem a busca de 
contrapartidas e como projeção 
de um ideal e de um sentimento 
de fraternidade em movimento.

O setor da economia social tem 
vindo a ganhar peso e influência 
crescentes na sociedade e na 
economia nacionais, congregando 
mais de 60.000 entidades, 
representando 6% do emprego 
remunerado em Portugal e um valor 
acrescentado bruto na economia 
nacional que se aproxima dos 3%.

Serve, globalmente, centenas 
de milhares de cidadãos que 
beneficiam dos produtos e serviços 
por si gerados.

No Portugal coevo as organizações 
da economia social enfrentam 
importantes desafios para 
poderem projetar o seu futuro de 
forma confiante e sustentável.

Impõe-se por isso que saibam 
ao que vão e se propõem fazer 
para exercerem o seu papel 

OPINIÃO

Rui Pedroto é Presidente 
da Comissão Executiva da 
Fundação Manuel António da 
Mota. 

Um homem “do social”, 
humanista, empenhado e 
entusiasta. Foi advogado, 
docente, director do Centro 
Distrital da Segurança Social 
do Porto, entre outros 
cargos. É membro honorífico 
em várias organizações 
ligadas ao Setor Social, 
ao cooperativismo e ao 
desenvolvimento sustentável.

futuro e Desafios 
Das organizaçoes Da 

economia social 
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verdadeiras exigências a que urge sem demora dar 
resposta.

Entre estas avulta a participação dos beneficiários, 
o ingente imperativo de ouvir as pessoas, tornando-as 
partícipes e parte integrante das respostas e 
soluções que lhes dizem respeito. 

A incorporação de voluntários e o seu 
enquadramento. O voluntariado não se substitui 
ao trabalho diário, profissional e exigente dos 
trabalhadores das organizações e não deve 
substituir funções permanentes ou de elevado grau 
de complexidade; contudo, se bem enquadrado, 
o voluntariado deve ser um recurso a aproveitar, 
mobilizando as energias e a solidariedade dos 
cidadãos dispostos a ajudar.

É ainda fundamental apostar na qualidade das 
respostas sociais e na sua permanente avaliação.

Trata-se, por um lado, de um compromisso 
fundamental que liga harmoniosamente pessoas, 
processos e tecnologias, e, por outro, de instituir 
uma cultura de medição e de avaliação do impacto 
das respostas.

A flexibilização das exigências regulamentares ao 
funcionamento das valências deve, por seu turno, 
ser motivo de reflexão, escapando a uma lógica 
de padronização forçada e que tenha em conta as 
idiossincrasias locais e esteja atenta às dinâmicas 
sociais em constante mutação.

A formação e qualificação dos recursos humanos 
afigura-se também como incontornável. Não 
há qualidade sem gente qualificada, motivada, 
justamente remunerada e, sempre que possível, 
com perspetivas de progressão na carreira.

As exigências de qualificação estendem-se ao 
dirigismo associativo, fortalecendo igualmente a 
ligação entre o corpo dirigente das instituições e 
os seus profissionais. 

Simplificar processos e descentralizar poderes é 
vital para robustecer e agilizar o funcionamento das 
organizações.

Muito importante se afigura também gerir por 
objetivos, traçando perspetivas realistas, mas ao 
mesmo tempo desafiantes, contrárias a uma atitude 
apática e acomodatícia.

transformador na sociedade em que vivem, 
definindo com clareza a sua missão.

Esta deve resultar da convergência e alinhamento 
das necessidades, oportunidades e competências 
existentes na organização, sendo indissociáveis do 
compromisso entre o que querem fazer e o que 
têm condições para fazer.

Esse esforço de alinhamento e convergência 
deve por sua vez assentar num conhecimento 
aprofundado do seu território, das problemáticas 
sociais em concreto, das políticas públicas, das 
lógicas e idiossincrasias do desenvolvimento local e 
dinâmicas comunitárias.

Deste modo, podem assim converter-se em agentes 
de mudança, do comportamento e condições 
de vida das pessoas, afirmando-se como fator de 
esperança.

As pessoas são por isso o alfa e ómega da sua ação, 
em nome de uma ética de serviço avessa a qualquer 
lógica burocrática ou de mera autoperpetuação 
corporativa.

Por outro lado, existe um conjunto de condições 
essenciais com que as organizações da economia 
social se deparam, em particular as instituições 
particulares de solidariedade social, destinadas a 
salvaguardar o seu bom funcionamento.

Entre estas militam a sua democraticidade interna, 
a rotatividade na ocupação dos cargos eletivos - 
para que todos se sintam parte da organização e 
em condições de a servir em qualquer momento -, 
uma liderança efetiva e inspiradora - necessária para 
catapultar a vontade e as energias da organização 
-, a partilha de recursos, saberes e competências 
dentro da organização e com outras organizações, 
a adoção de uma cultura de trabalho em rede e de 
promoção das relações interinstitucionais, evitando 
ainda a sobreposição de respostas sociais em áreas já 
adequadamente cobertas por outras organizações 
e, finalmente, a assunção plena da subsidiariedade 
e complementaridade como marcas distintivas das 
organizações da economia social no contexto do 
sistema de proteção social, de que o Estado deve 
continuar a ser o primeiro e indispensável pilar.

A estas condições acrescem vários outros 
atributos fundamentais, que por sua vez constituem 

OPINIÃO
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OPINIÃO

Um dia na ASTA plantando marmeleiros com o grupo da Fundação MAM.  

No mundo moderno, as novas tecnologias de 
informação e comunicação fazem apelo a formas 
de comunicação assertivas e bem construídas, 
para que as organizações se deem a conhecer, 
captando a atenção de particulares e empresas e 
potenciando assim o acesso a fontes alternativas 
de financiamento que vão para além do apoio 
público, das contribuições dos seus associados e 
quotizações dos beneficiários.

Em matéria de financiamento e face à dificuldade 
com que muitas instituições se defrontam 
em alcançar o seu equilíbrio de exploração, é 
crescentemente necessário apostar em formas 
alternativas de geração de receitas, fomentando, 
por exemplo, o autoaprovisionamento alimentar, 
a produção e distribuição de bens transacionáveis 

e a abertura a modernas formas de captação de 
recursos, de que são exemplo o crowdfunding ou 
o estabelecimento de parcerias duradouras com o 
mundo empresarial.

Por último, no quadro dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para além 
dos contributos vertidos na sua missão para a 
concretização das suas metas, as organizações da 
economia social não podem alhear-se das questões 
ambientais, tendo um papel muito importante 
a desempenhar em matérias como a eficiência 
energética, mobilidade sustentável, gestão da água 
e dos resíduos, integrando em toda a sua cadeia 
de valor comportamentos e práticas de gestão 
ambientalmente sustentáveis.

Rui Pedroto
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A inclusão, assente em princípios 
como o respeito e a aceitação da 
diferença e na colaboração entre 
indivíduos, grupos e instituições, 
choca com os valores vigentes 
na sociedade atual. Prevalece o 
modelo de sucesso individual, 
baseado na competição e 
independência, o que dificulta a 
concretização dos ideais inclusivos.

O nosso sistema educativo assume 
o compromisso com uma “escola 
inclusiva onde todos e cada um 
dos alunos, independentemente 
da sua situação pessoal e social, 
encontram respostas que lhes 
possibilitam a aquisição de um 
nível de educação e formação 
facilitadoras da sua plena inclusão 
social” (DL n.º 54/2018). 

Ao analisarmos a letra da lei 
e a sua implementação nas 
escolas e na sociedade como um 
todo, constatamos a existência 
de uma grande contradição 
entre o discurso e a prática. 
Paradoxalmente, quanto mais se 
fala em inclusão, mais cresce a 
exclusão.

É inegável a importância da 
socialização da pessoa com 
deficiência e o contacto dos 
restantes alunos e demais 
elementos da comunidade 
educativa com esta. 

A escola acompanha os alunos 
com necessidades educativas 
especiais possibilitando percursos 
adaptados e até contactos, na 
maior parte dos casos muito 
débeis, com o mundo do trabalho. 
Mas tudo isto acontece durante 
o período de escolarização. Até 
o aluno completar 18 anos. Nos 
casos mais acentuados, a sua 
inclusão termina aqui.

A inclusão da pessoa com 
deficiência ultrapassa o seu período 
de escolarização. Necessita de um 
olhar que considere toda a sua 
existência. 

É esta a resposta que a ASTA 
oferece, substituindo o estado e 
muitas vezes a própria família.

Ao conhecermos a ASTA, 
encontramos uma instituição 
com um projeto credível que 
possibilita uma existência com 
significado a pessoas com um 
grau de deficiência que as impede 
de desenvolverem um percurso 
totalmente autónomo. Apesar 
das limitações, são estimuladas 
a desenvolverem competências 
sociais e profissionais. 

A possibilidade de viverem, quando 
viável, em habitações unifamiliares 
dispersas na localidade oferece 
uma oportunidade de inclusão 

asta - um proJeto 
creDivel De inclusao´

OPINIÃO

3 -legenda....

Maria de Lurdes Zeferino  
Amaral leciona Biologia e 
Geologia no Agrupamento de 
Escolas de Trancoso – Escola 
Gonçalo Anes Bandarra. É 
licenciada em Geologia e 
mestre em Comunicação, 
Educação e Ciência. É uma 
professora para quem 
os alunos são o estímulo 
primordial do dia a dia. Mulher 
de silêncios e escuta atenta; 
mulher que crê no que ensina 
e no que aprende ensinando, 
entusiasticamente.
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para todos. A participação em 
ateliers, a prática de agricultura 
biológica, o cuidado dos animais 
e o envolvimento nas atividades 
domésticas diárias estimulam 
o desenvolvimento das várias 
dimensões do ser humano. 
Contrariamente ao que acontece 
em muitas instituições, na ASTA 
criam-se rotinas calendarizadas, 
geralmente compartilhadas com os 

restantes utentes/companheiros, 
promovendo o contacto com o 
exterior. 

De acordo com os princípios da 
ASTA, os cidadãos com deficiência 
fazem parte da sociedade e esta 
deve fornecer-lhes estímulos e 
apoios, colocando-os, sempre que 
possível, em situações iguais às dos 
restantes cidadãos. 

Não deveria ser necessário falar em 
inclusão uma vez que a sociedade 
tanto deve incluir as pessoas com 
deficiência como as outras. Todos 
fazem parte da sociedade. Todos 
têm um lugar nela. 

Na tomada de posse como membro do C. Fiscal da ASTA, no dia de Reis-2020

OPINIÃO

Maria de Lurdes Z. Amaral



anos

marcas
marcose

as expectativas

a chegaDa Da incomoDa visitante ´
as inusitaDas partiDas – homenagem

prémios crearearte e criDem

um tempo De lazer e férias, Diferente 

proJeto - contigo, há Descoberta...
aniversário, celebraçao Dos 20 anos 

proJeto - A Fonte

Renovaçao Da nossa imagem gráfica
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Iniciámos o ano de 2020 cheios de expectativas e vontades. Ano de aniversário; 
20 anos de ação que queríamos marcar de uma forma especial e celebrativa. O 
nosso programa para 2020 englobava dinâmicas e encontros que pretendíamos  
contemplassem uma retrospetiva da aprendizagem feita e uma perspetiva dos 
passos desejados para o futuro. Era o ano do encontro com todos (os possíveis) 
que nos tinham acompanhado e impulsionado, na nossa infância e adolescência até 
agora, na nossa adultez.

 as expectativas
anos

marcas
marcose

DOSSIER ANO 2020

Iniciou março; como sempre a antevisão  e a 
preparação do desabrochar da primavera, com a 
poesia, as árvores a vestirem-se de novo, o equinócio 
e o encontro anual – Um Dia na ASTA - com as crianças 
do Concelho de Almeida. Depois seguir-se-ia  o momento 
do Aleluia com ressurgimento das nossas vontades 
e depois, em junho seria a grande marcha “De 
Mãos dadas Chegaremos” com todos os amigos 
percorrendo os caminhos da natureza que em 
20 anos nos apaziguaram. Depois os momentos 
de pausa, pelo verão, junto ao mar. Tempo tão 
esperado por todos os companheiros. Mas não, 
nada prosseguiu como desejado. Em 16 de março 
uma presença viral e enigmática, chamada Covid-19, 
empurrou-nos para o  confinamento social 
e  as consequentes mudanças de regras sociais 
impuseram-se!

O desafio patente passou a ser a transformação das 
realidades existentes, a adaptação ao novo status quo. 
Sentiu-se, no primeiro impacto, a estupefacção e a 
experienciação da nossa pequenez e impotência 
perante o desconhecido. Reinventar o nosso viver 
sem perder o norte, continuar a caminhada com 
novas nuances, resistir sem deixar de criar e crer, 
passou a ser o nosso lema.

 a chegaDa Da 
incomoDa visitante´

Felizmente, a nossa aldeia, os nossos campos, os 
nossos caminhos de terra e grandes pedras, a 
nossa ribeira,  destacaram-se, amigavelmente, como 
guardiões dos nossos passos e das nossas vidas. 
Manifestaram-se como redutos de esperança e 
promessas. 

Uma menina pastora, a cabreira, desfilou então na 
nossa imaginação, acompanhou-nos nos afazeres do 
dia a dia. Passou a ser um tema a acarinhar e a 
trabalhar.

Novos ritmos, com caminhadas diárias, logo pela 
manhã, pela longa e pura natureza que nos rodeia. 
Alguns companheiros, das proximidades, ficaram 
com as famílias em casa, os outros, a maioria,  que 
pôde manter-se na nossa comunidade, descobriram 
novos tesouros escondidos na paisagem. A 
descoberta da alegria, dinamismo e saúde que 
esta prática suscitou, como ritmo diário, durante 
a manhã, para todos, em diversos grupos com 
percursos adequados a cada um, foi uma aquisição 
que persiste e queremos manter no futuro como 
fonte terapêutica e animativa.
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DOSSIER ANO 2020

partiDas – homenagem
         as inusitaDas anos

Há os inconformados: aqueles para quem a vida não pode ser vivida a 
meio tempo,  aqueles cujo coração esmorece na falta do encontro; nas 
promessas adiadas; nos muros intransponíveis e  na solidão imposta. 
A asas abrem-se então para um outro voo, para outras paisagens.

*Em março partiu uma amiga, Adelaide  
Calheiros.

Integrava o grupo de amigos da ASTA. O 
primeiro encontro, comigo e com o meu filho 
Marco, foi em 2007, numa viagem de férias. 
Durante alguns dias, tivemos a oportunidade de 
conviver e, como seria inevitável, falar da ASTA. 
Ela gostou, ficou tocada pelo nosso projeto de 
vida e, a partir daí, foi acompanhando o nosso 
percurso e enviando anualmente notícias e 
alguns dos seus livros. A Adelaide Calheiros 
nasceu em Moçambique, casou com alguém 
de Santo Tirso e fez dessa terra, que amou, a 
sua terra. Era professora e gostava de escrever 
histórias. Uma mulher de afetos discretos, com 
uma simplicidade distinta, com alegria de viver 
e com uma generosidade tocante. Também ela escolheu este ano para partir. Tocou-nos profundamente a 
notícia de que nós constávamos do seu testamento entre algumas dezenas de pessoas que ela quis contemplar 
com o seu legado. Pretendeu assim deixar-nos uma mensagem de consideração e amizade, um estímulo, para 
continuarmos o nosso projeto de vida.  São estes encontros, estes acontecimentos que, como tijolos de afeto, 
têm construído e dado vigor à ASTA.

marcas
marcose

Adelaide Calheiros
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DOSSIER ANO 2020

*Em 8 de maio confinada na solidão entre quatro paredes, um 
ataque cardíaco silenciou o grande coração de Ana Firmino, 
nossa amiga de longa data. Afável, corajosa, guerreira, era 
professora de Geografia na Universidade Nova em Lisboa. 
Encabeçava e estimulava projetos de agricultura social; 
calcorreava caminhos, em Portugal e um pouco por todo o 
mundo, à procura de adeptos na defesa de ecossistemas; na 
defesa do cuidado e da sustentabilidade da terra. Foi 
co-fundadora empenhada, em 2017, da Federação Portuguesa 
de Agricultura Social entre tantas outras iniciativas a que deu 
corpo. Foi assim que conheceu a ASTA e se apaixonou pelo 
nosso projeto. Em 2011 visitou-nos com o seu amigo Thomas 
Van Helsen da universidade de Kassel-Alemanha. Nesta visita 
a Ana contagiou o Professor Thomas que integrava, e integra, 
a Academia Europeia da Cultura da Paisagem - PETRARCA. 
Conspiraram para que a próxima Semana Europeia da 
Paisagem fosse na ASTA/Cabreira/Concelho de Almeida. O 
objetivo era estudar fenomenologicamente este lugar, ainda 
puro, e perceber a vivacidade e influência do grupo ASTA 
nesta paisagem. Cumpriu-se o objetivo e em maio de 2014 
aconteceu por aqui a Semana Europeia da Paisagem – 
PETRARCA, com cerca de 80 participantes de muitos sítios 
da Europa. A Ana rejubilou e, desdobrou-se em manifestações 
várias, através de palestras e exposições de fotografias tiradas 
aos muros e pedras desta região. A partir dessa data ela fez 
parte integrante da Academia PETRARCA. Sem tréguas, 
renhidamente, lutou pelas causas em prol de uma Terra 
melhor e mais saudável. As suas marcas estão presentes em 
nós e continuarão, assim o esperamos, a dar os seus frutos na 
paisagem que habitamos.

Descobrindo os nossos caminhos

No primeiro encontro com a Cabreira

Numa dinâmica de grupo - estudando a paisagem

Na semana Europeia da Paisagem 
mostrando os caminhos da Cabreira a 
participantes alemães

Querida Ana Firmino,
construtora de pontes,
indomável derrubadora de muros!
Guerreira da esperança, sem tréguas;
iluminadora de caminhos feitos de terra, 
de pedra, de veredas agrestes
com tesouros escondidos!
Albergaste-os no teu coração, até ao fim, este fim…
Abriste cortinas e empurraste portas
impelindo-te nelas até à exaustão.
Uma nova porta se abriu para ti, agora,
entra então nessa outra paisagem, 
descansa e banha-te na luz da sua mansidão.

                                            MJ   
                                        Maio/2020
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*No dia 10 de Maio, a nossa companheira Márcia Coelho, no 
Hospital da Guarda,  seguiu o voo da Ana Firmino. Tinha um 
olhar que, no seu melhor, emanava uma alegria luminosa e doce. 
Também ela não aguentou as restrições, a limitação das suas 
vontades sempre tão urgentes. As limitações impostas e não 
entendidas, toldavam-lhe os sentidos e agravavam a sua ânsia 
de ter um mundo à sua medida que lhe desse um inesgotável 
colo. Fomos durante alguns anos a família que procurava; fez parte 
das nossas vidas e aprendemos com ela; continuará em nós o 
brilho do seu olhar. 

Márcia Coelho,
que viveste 33 anos à procura de colo, de amor e de paz;
possas agora, no novo caminho,
encontrar a luz, o calor e a harmonia.
Que a grande Mãe que ansiaste e sempre chamaste,
te acolha e embale no seu manto branco e luminoso
inundando-te de um amor divino.

                      MJ   
                                                               Maio/2020

Momentos com a Márcia

Françoise Recht

*Partiu em setembro a nossa amiga Françoise Recht. Era a mãe do Patrick  
que fez parte da ASTA,  durante alguns anos, como companheiro (voltou 
depois à Bélgica porque a mãe já não podia deslocar-se para o visitar) . E 
porque o fi lho amava a ASTA também ela nos amou e adotou. A Françoise 
oscilava nas suas idas e vindas até nós. Chegou a pensar viver connosco, 
na Cabreira. Passava por aqui grandes temporadas partilhando o seu 
saber sobre a natureza e sobre uma alimentação saudável. Era uma atenta 
estudiosa da vida e  da saúde natural. Ela e seu marido Emile Recht (que 
também já partiu) alegravam-se connosco em cada desafi o e ajudaram-nos 
a cumprir alguns deles. Foi um prazer, e um presente da vida, conhecermos 
pessoas como eles. Partiu agora este ser, suave como uma pétala,  quase 
etéreo, mas incisivo e marcante nas suas ações. Mais um marco especial nas 
nossas vidas, que prevalecerá, carinhosamente.

*No Dia da Ascensão, 21 de maio de 2020, Jochen 
Bockemühl cruzou a soleira. Desde 1956 trabalhou no 
instituto de pesquisas da Seção de Ciências Naturais do 
Goetheanum - Dornach - Suíça, e de 1971 a 1996, como 
seu diretor, teve um impacto duradouro nas ciências 
naturais antroposófi co-goethianas.

Graças a ele nasceu o Grupo PETRARCA para o estudo 
da Paisagem. O seu fi lho Laurens Bockemühl esteve na 
ASTA na Semana Europeia da Paisagem, também como 
organizador, e aportou-nos muitos dos ensinamentos do 
seu pai.Jochen Bockemühl
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         prémiosanos

crearearte e criDem
As notícias de fim de verão alegraram-nos a alma!  A nossa Menina Cabreira, que foi tema 
para vários trabalhos nos ateliers, foi contemplada com dois  prémios: - o do concurso 
CreareArte -  promovido anualmente pela Fundação Vox Populi,  que este ano teve  como 
tema “Fazer bonecos e bonecas com arte e uma história”. A menina cabreira feita com a 
nossa lã de ovelha, trabalhada com várias técnicas, pela nossa companheira Lurdes do Atelier 
3 Ofícios, foi contemplada com o Primeiro Prémio.

marcas
marcose

DOSSIER ANO 2020

Lurdes Azevedo na criação da Menina Cabreira - CreareArte 
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Congratulamo-nos com o Primeiro Grande 
Prémio da 16ª edição do Cridem, também 
com a nossa obra intitulada a Menina Cabreira. 
Esta obra foi inserida na secção de têxteis 
e tapeçaria, com um painel de lã feltrada, 
representando a pastora com as suas cabras 
dentro desta nossa paisagem. Foi um trabalho 
da Dulce Pereira com participação dos 
colegas Odete Matias e Telmo Martinho. Este 
ano, devido às circunstâncias, não pode este 
prémio ser entregue, como habitualmente, 
numa cerimónia pública, apadrinhada pelo 
Presidente da República, patenteando a 
exposição de todas as obras concorrentes. 

Assim, tivemos aqui na ASTA a presença 
da Dra. Teresa Guimarães promotora do 
Cridem e presidente da APPADDM do 
Porto que veio para nos entregar o galardão 
e o prémio, numa cerimónia interna, calorosa 
e muito emocionada.

O Cridem é um concurso nacional de expressão 
plástica (abrangendo várias áreas e modalidades) 
para pessoas com deficiência intelectual, de 
tema livre, aberto exclusivamente a pessoas que 
estejam a ser apoiadas ou frequentem qualquer 
instituição vocacionada para o efeito.

O financiamento do Cridem 2020 ficou a 
cargo da Fundação Manuel António da Mota e  
Fundação Montepio, com base num orçamento 
aprovado pelas duas instituições, com a 
colaboração da APPCDM do Porto.

DOSSIER ANO 2020

Dulce Pereira executando o Painel

Cridem - Painel premiado, a Menina Cabreira

A entrega do Prémio por Teresa Guimarães
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O contentamento e a festa pelo galardão recebido
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 um tempo De 
lazer e férias, Diferente

anos

marcas
marcose

Não, este ano os companheiros não 
puderam fazer a habitual colónia de 
férias na praia. Tempo tão gratificante 
todos os verões. Mas reinventámos 
outras formas de lazer e de contacto 
com a água, o que redundou em 
novas descobertas e muita alegria.
Percorremos os vários recantos 
aprazíveis do rio Côa, e de algumas 
ribeiras da região, com acolhedoras 
praias fluviais. Foi diferente mas foi 
bom, assim o confirmaram todos. 
Acrescentámos assim o nosso 
conhecimento sobre a geografia local.

DOSSIER ANO 2020

Momentos deste verão nas praias fluviais
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         aniversário, anos

celebraçao Dos 20 anos

A história da Menina Cabreira fala-nos, à 
laia de lenda, de uma guardadora de cabras 
que, há muito tempo, habitou por terras da 
beira interior e que impregnou essas terras 
e a suas gentes  de um halo de alegria, de 
mistério e de esperança. Um dia, quando 
a pastora cabreira desapareceu deixou, 
na comunidade onde habitava, saudades 
e expectativas. Em sua homenagem, essa 
comunidade, deu o nome de Cabreira ao 
lugar que habitavam.

a menina
cabreira

Foi o aniversário possível, mas caloroso. 
Limitado ao grupo da ASTA, com o 
cumprimento das devidas distâncias e um 
grupo restrito de visitantes. Começámos 
a semana com encontros formativos e 
motivacionais, entre colaboradores. Depois, 
no dia 2 de outubro, o grupo musical Samasati  
veio até nós e quis presentear-nos com a sua 
música diferenciadora e tocante. Também a 
Menina Cabreira veio à luz através do livro 
que foi apresentado e nos sugeriu trilhos a 
seguir.

marcas
marcose

Maria José e Alice partilhando o segredo do “sonho” ASTA
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E, foi chegado o momento tão esperado e tão adiado de 
inaugurar o projeto desafi ante, Contigo, Há descoberta… 
através de uma experiência piloto com 11 pessoas. Foi uma 
marca na celebração do nosso aniversário, perspetivando 
o futuro. 

Esta iniciativa pretende afi rmar-se como um projeto de 
turismo social e de natureza onde os companheiros da 
ASTA são condutores e mestres. 

São proporcionados fi ns de semana de aprendizagem 
nos ateliers de lã, de agricultura de olaria, de tecelagem...
entremeados de passeios pela natureza na própria aldeia 
ou pelas aldeias históricas da proximidade – desta vez 
foram percorridos os trilhos da pastora - a menina cabreira. 

A nossa Cozinha S. Francisco foi e será o sítio dos sabores, na 
aldeia da Cabreira. Deliciou todos com refeições suculentas 
onde os nossos produtos agrícolas tinham a primazia. Este 
projeto constituirá  um espaço onde a simplicidade, o saber, 
os sabores, o silêncio e a saúde, andam, sustentavelmente 
de mãos dadas. 

Desejamos replicar esta experiência em muitos fi ns de 
semana do ano 2021, e por aí fora, a partir do próximo 
março/abril, quando os sobressaltos que nos assolam 
estejam atenuados. Assim o expectamos. Os nossos 
parceiros que acreditam e apoiam este projeto, graças ao 
que ousamos avançar, são: a Câmara Municipal da Almeida, 
a Fundação Vox Populi e a Fundação Manuel António da 
Mota. Gratidão a eles!

DOSSIER ANO 2020

proJeto...anos

marcas
marcose
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momentos 
Do contigo, 
  há Descoberta...
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proJeto - a fonte
anos

Em novembro foi anunciada a tão esperada abertura do PARES 3.0  - Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais- 3ª Geração. Este é um Programa ansiado pelas organizações - IPSS do nosso país para 
melhoramentos, requalifi cação ou alargamento de respostas sociais.

marcas
marcose

DOSSIER ANO 2020
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a 
fonte

A FONTE - Projeto da Arquiteta 

Elisabete Saldanha (imagem virtual)

O projeto A FONTE que ao longo dos últimos 8 anos 
tem sido sonhado, acarinhado  e arquitetado, foi agora 
candidatado ao Programa PARES - 3G. Nos últimos 
anos, através desta revista, tivemos oportunidade 
de divulgar esta nossa intenção: construir um novo 
equipamento de raiz, junto aos outros equipamentos 
sociais já existentes, no Alto da Fonte Salgueira. 
Porquê? Porque a lotação dos espaços/respostas na 
ASTA esgotaram; porque os pedidos, tanto da região 
como do país, para acolhimento de pessoas com 
deficiência, nas respostas LAR Residencial e CAO, têm 
aumentado significativamente; porque, e razão maior, 
uma camada da nossa população foi envelhecendo e 
fragilizando ao longo destes 20 anos e, precisa agora 
de uma resposta mais adequada à nova condição, 

aquela resposta que lhes prometemos até ao final 
de vida. Temos a convicção de que a implantação de 
respostas/equipamentos sociais, em zonas do nosso 
interior com uma natureza ainda pura  como pano de 
fundo, terão um futuro mais sustentável, prometedor 
e ecológico no cuidado da saúde biopsicossocial e 
espiritual do ser humano.

Resta-nos a esperança de que esta candidatura 
seja aprovada e que os valores inerentes ao 
autofinanciamento, que nos compete, possam 
ser conseguidos através de crowdfunding e em 
outras campanhas de angariação de fundos que 
promoveremos junto da sociedade civil e de 
organizações  que praticam a responsabilidade social.
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RENOVAÇAO
DA NOSSA IMAGEM GRÁFICA

DOSSIER ANO 2020

anos

marcas
marcose

Renovámos e acrescentámos a nossa marca imagética, reavivando o 
design gráfi co. Será assim a partir de 2021.

Salientamos a árvore que cresce no meio da natureza; uma árvore com 
a sua copa abrangente simbolizando o acolhimento, a casa, o abrigo. 
Uma casa com raízes,  implantada nas vagas graníticas, ondulantes, que 
nos dão chão e caminho. As aves voam num céu ainda puro, onde se 
respira liberdade e onde o sonho e a esperança ainda persistem.

E porque 

há muito para descobr
ir...
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RENOVAÇAO

Aunque gusto de denominarme 
ciudadano del mundo, esto no 
seria posible de no ser por la tierra 
que me acogió hace 58 años. Al 
igual que Don Quijote, nací en La 
Mancha, en un pequeño pueblo de 
la provincia de Cuenca que lleva por 
nombre Casas de Haro. Mis padres 
me inculcaron el servicio a los 
demás y es que, todos los vecinos 
acudían a nuestra casa buscando el 
pan de cada día ya que soy hijo de 
humildes panaderos. En temprana 
edad, 14 años, una vez terminada 
la escolarización primaria, al igual 
que Don Quijote, comencé mis 
andanzas por el mundo. Mi tercer 
septenio en Alicante junto a mis 
segundos padres, donde aprendí la 
perseverancia e ilusión por alcanzar 
metas a través del trabajo propio, 
el cuidar los pequeños detalles 
que sin duda son la esencia de la 
existencia y también, que cuando 
nos equivocamos siempre queda 

QUEM É FIDEL ORTEGA?

QUANDO E COMO 
CONHECEU A ASTA?

la oportunidad de recomenzar 
para acoger los regalos que nos 
ofrece la vida. La misma vida que, 
en el año 1986, me condujo a la 
Fundación Perceval, una comunidad 
Camphill en Saint Prex –Suiza, que 
englobaba lo Instituto/Seminario de 
Pedagogía Curativa e Terapia Social. 
Allí encontré por primera vez la 
Antroposofía y esa manera diferente 
de compartir la vida con personas 
necesitadas de cuidados especiales, 
nuestros compañeros; un camino 
que ponía luz en mis pasos y que, 
hasta ahora, acompañan mi vida. 
Fueron estos años, de profundo 
aprendizaje y formación para poder 
afrontar lo que más tarde habría de 
llegar. En el año 1992, junto a mi 
esposa Sabine Hermann cogimos 
rumbo a Tenerife donde un grupo 
de familias nos solicitó para impulsar 
una comunidad terapéutica entorno 
a personas necesitadas de cuidados 
especiales. Después de unos años de 
gestación, en 1994, nació el Centro 
de Pedagogía Curativa y Terapia 

En el año 2000, comenzando el recién 
estrenado milenio, preparábamos el 
segundo Congreso de Compañeros 
y Feria de Artesanía San Juan en 
Tenerife. 
Desde la Fundación Perceval en 
Suiza, lugar donde viví y realicé mi 
formación de Pedagogo Curativo, 
me hablaron de María José Diníz 
da Fonseca, una madre coraje 
portuguesa que después de 
haber realizado su formación en 
la fundación, unos años después 
que yo, regreso a su pueblo natal, 
Cabreira, con el firme propósito de 

Social San Juan del cual somos 
cofundadores y cuya dirección 
es nuestra tarea principal des 
hace ya 26 años. Años más tarde, 
coincidiendo con el nacimiento de 
nuestra única hija, llegó el encuentro 
con la recién creada familia ASTA, 
año 2000. Veinte años transcurridos 
desde entonces, veinte años para 
celebrar, veinte años de recorrido, 
motivo de estas palabras que 
pretenden conmemorar el 20 
aniversario de su nacimiento. 
Asociación Socioterapéutica de 
Almeida, institución amiga, hermana 
y compañera en la tarea de convertir 
los sueños en realidad.

À conversa 
com fiDel ortega

À CONVERSA COM...

Fidel Ortega no Encontro Hispano-Português de Companheiros, decorrido 
na ASTA em 2018
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À CONVERSA COM...

COMO ACOMPANHOU A ASTA 
AO LONGO DESTES ANOS DE 
CAMINHADA?

¿Quien acompaña a quien? la hermandad lleva implícito 
apoyo y reconocimiento mutuo. A lo largo de estos 
20 años han sido muchos los momentos y ocasiones 
de compartir y construir, los nuestros son caminos 
paralelos y convergentes. El desarrollo de la Socioterapia 
Antroposófi ca nos da la posibilidad de trascender 
el asistencialismo. A través de la construcción de la 
comunidad terapéutica entendida como comunidad 
viva, comunidad activa, se hace posible generar la 
verdadera inclusión, una inclusión a la inversa donde cada 
individualidad es invitada a participar de forma activa en 
la sociedad.

Durante todos estos años hemos podido compartir 
sueños y anhelos, hemos realizado intercambios 
enriquecedores y, sobre todo, hemos aprendido 
mutuamente de las vivencias compartidas, alegrándonos 
de los logros y apoyándonos en los momentos difíciles. 
La tarea de pioneros no es tarea fácil, sin embargo, el 
sabernos cerca, acompañados en la misma misión, 
empodera el impulso y facilita el camino. 

Aquellos primeros encuentros y otros que se fueron 
sucediendo nos animaron, junto a otras instituciones 
hermanas, Casa de Santa Isabel en San Româo y 
Asociación Tobías en Madrid, a crear la Federación 
Hispano-Portuguesa de Pedagogía Curativa y Terapia 
Social. Juntos, conformamos una constelación que 
hace presente en nuestros territorios este movimiento 
internacional, nacido en Centroeuropa en el año 
1924 y presente en los cinco continentes con más de 
800 instituciones terapéuticas, escuelas de formación, 
centros de educación especial y lugares de vida entorno 
a personas necesitadas de cuidados especiales que en 
breve cumplirá su centenario.

crear una comunidad terapéutica de vida y trabajo en 
torno a las personas mas desfavorecidas y vulnerables. 
Acababa de dar los primeros pasos en su propósito 
y no dudo en aceptar la invitación para desplazarse 
con su equipo de compañeros hasta Tenerife, donde 
participaron en aquel encuentro de diciembre del año 
2000. Nació allí una hermandad que se intensifi ca con los 
años y que perdura hasta nuestros días.

Os primeiros azulejos da ASTA oferecidos à Ass. S. Juan 
que ainda hoje continuam nas mesas das suas casas



EU AMAI ATI Ù Edição nº 7 - 2020 29

de cada individualidad, incluso los 
más vulnerables, verdaderos artistas 
en lo social. 

Verde, sostenible e inclusivo son 
aspectos que encontramos en cada 
uno de estos lugares. ASTA, en 
su trayectoria, es ejemplo de este 
hacer.

À CONVERSA COM...

Las instituciones como ASTA 
forman parte del futuro ya que es 
de allí de donde proceden. Son 
lugares que, en la mayoría de las 
ocasiones, adelantándose a su época 
se construyen como laboratorios 
experimentales de convivencia 
entre personas, de igual a igual, 
donde el reconocimiento profundo 
de la verdadera humanidad aflora 
y permite recuperar valores de los 
que tan adolecida esta la humanidad 
en nuestro tiempo. El arraigo con 
la tierra, el buen y bien hacer de 
los oficios tradicionales, el respeto 
con el entorno y la cultura, pero, 
sobre todo, el no convertirse en 
meros consumidores de servicios 
sino, al contrario, ser creadores y 
generadores de cultura, haciendo 

COMO VÊ O FUTURO 
DE ORGANIZAÇÕES 
COMO A ASTA; 
SENTE QUE ELAS SÃO 
IMPORTANTES NA 
RESTAURAÇÃO DO 
TECIDO SOCIAL E 
HUMANO?

No se puede coger responsabilidad 
si nos quedamos solamente en 
lo superficial. Las experiencias 
de sabiduría y amor subyacen del 
interés, de la implicación, de la 
relación, de la atención y la acción 
consciente. Lo que es verdadero se 
mantiene y continúa, lo que no lo es 
se diluye y disuelve.

Las instituciones de Pedagogía 
Curativa y Terapia Social están 
llamadas a acoger al mundo que 
viene hacia ellas, potenciando 
su individualidad, reforzando su 
identidad. Hoy más que nunca 
podemos, si queremos, convertirnos 
en creadores de futuro, un futuro 
esperanzador impregnado de 
humanidad.

NESTE TEMPO DE 
AGITAÇÃO HUMANA 
E DE NOVOS 
PARADIGMAS, 
QUER DEIXAR-NOS 
UMA PALAVRA DE 
ESPERANÇA?

Fidel e Alice na Olaria

Fidel com  os seus companheiros na Ribeira das Cabras

Vivimos en una época de desafíos 
que demandan responsabilidad. 
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Boa pergunta. A verdade verdadinha 
é que não costumo pensar sobre 
o assunto. Simplesmente sou uma 
pessoa simples e, digamos, talvez 
uma pessoa de boa vontade. 
Alguém para quem o bem comum 
ocupa o lugar de destaque. 
Alguém, amante das pessoas e 
dos momentos simples. Alguém 
que adora desafios e nunca lhes 
volta as costas. Finalmente e, para 
concluir, alguém com uma memória 
e gratidão infindáveis.

Os meus pais são oriundos de 
uma aldeia próxima da Cabreira. 
O vosso amor e dedicação foi 
circulando entre o povo. Esse passa-
palavra acabou por chegar aos meus 
ouvidos e, aguçou a minha natural 
curiosidade. Da palavra à ação foi 
um fósforo. Telefonei, e agendei 
um encontro com a Maria José. 
Ao entrar na sala, sempre a tentar 
auscultar a atmosfera emocional, 
fiquei escassos minutos a aguardar 
e a conversar com a Filomena. Aí, 
comecei logo a sentir o carinho e 
comecei a tentar perceber de onde 
vinha a fonte inspiradora. Não 
tardaria a obter a resposta.

O entusiasmo e a força irreverente 
da Maria José, trazia consigo a alma 
da ASTA.

Conversamos e abordei o motivo 
da minha visita: perceber a 
possibilidade da minha vida futura 
enquanto residente da ASTA.

Conversa franca e elucidativa, 
embora não fosse ao encontro da 
minha esperança.

A ASTA dedica-se a outro tipo de 
pessoas.

Resultou dessa tarde a minha 
admiração por toda a dedicação 
da Maria José e de toda a 
sua maravilhosa equipa para 
proporcionar aos companheiros 
uma vida feliz.

QUEM É MIGUEL 
MONTEIRO?

QUANDO E COMO 
CONHECEU A ASTA?

O QUE O DESPERTOU 
NESTA INSTITUIÇÃO?

Como ficou notório na resposta 
anterior, o marcante da ASTA é 
o carinho bem simbolicamente 
presente no modo como todas as 
pessoas da ASTA são chamadas 
“Companheiros”.

Como adoro contar histórias, aqui 
partilho um breve episódio: estive 
presente na Feira da Solidariedade 
no ano de 2016 (um evento anual 
que a ASTA levou a cabo desde 
2005. Festa deveras animada, cheia 
de gente, de atividades e entusiasmo.

A festa começou, na aldeia, logo pela 
manhã. O convívio sempre fraterno 
e espírito de partilha presente. Foi-se 
prolongando tarde fora e todos 
aguardávamos a atuação do grupo 
“Pé Coxinho”. A música, belíssima 
e, os companheiros cantando e 

À conversa

com miguel monteiro
dançando sem descanso.

As 20 horas ficaram para trás e o 
relógio já batia talvez 21h30 pois, 
na minha memória, o sol de julho 
estava a dar a despedida.

O meu corpo um pouco cansado 
pedia-me para me ir embora. 
Nisto, escutei, não me lembro 
quem de entre os visitantes da 
festa, perguntar ao Luís Fonseca 
se não ia para casa. A resposta, 
elucidou-me as dúvidas que não 

À CONVERSA COM...
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FACE À SUA 
EXPERIÊNCIA 
PESSOAL E AO SEU 
CONHECIMENTO 
ACADÉMICO, COMO VÊ 
O FUNCIONAMENTO 
DAS ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS NO NOSSO 
PAÍS?

Organizações Sociais, percebo cada 
vez mais uma profissionalização na 
gestão das organizações sociais.

Fazer o bem é, fazer o bem bem 
feito.

Gerar recursos económicos e 
financeiros com sustentabilidade, 
nas IPSS, deve ser uma premissa  
omnipresente nas direções destas 
instituições.

O objetivo não pode nem deve 
ser, lucro pelo lucro. Primeiramente 
devemos ter o foco na missão mas, 
nunca podemos negligenciar o longo 
prazo na prossecução dessa missão, 
conscientes da enorme incumbência, 
responsabilidade e sustentabilidade, 
nas mãos dos dirigentes.

A área social é uma área demasiado 
importante para amadorismo. 
Amor sim. Amadorismo nunca!

Dá emprego a muitas pessoas e dá 
soluções de vida a muitas mais.

tinha sobre a dedicação e carinho 
dos companheiros trabalhadores da 
ASTA: “A festa principal é deles. Só 
vou quando eles forem.”

Está tudo dito, não está!

COMO ANTEVÊ O 
FUTURO TENDO EM 
CONTA ESTE MOMENTO 
DIFÍCIL, COMPLEXO E 
TRANSFORMATIVO QUE 
TODOS VIVENCIAMOS?

A minha bola de cristal, talvez como 
a de todos nós, está algo turva.

A situação atual afastou-nos do 
convívio social e trouxe-nos um 
campo fértil de incertezas. Mas, 
nunca pode justificar a desesperança 
ou seja, matar esta esperança que 
mantém-nos vivos e ligados às 
pessoas.

Vejo por isso um mundo 
onde os genuínos sentimentos 
prevalecerão pois, todos sabemos 
dar mais importância às coisas 
verdadeiramente importantes. 
É como aquela cereja que não 
comemos há muito ou, como aquela 

O panorama é bastante diverso 
mas, da minha análise e do 
estudo académico em Gestão das 

À CONVERSA COM...

Miguel, seus pais e editores, na Feira da Solidariedade na Cabreira em 2016
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Levantei os pés frescos que no barco balançavam
Senti a brisa e os pássaros que por ali passavam
Os pelos arrepiados anunciavam uma explosão....
O palpitar acelerado quase parava o coração...

Verde verde manto que chamas por mim...
Enredas-me no teu canto de alecrim...
Aromas do campo que em mim querem fl orescer...
É a chama da vida que anseio acender...

Brisa leve que os pés estão a sonhar...
A brisa que vem todo o corpo para uma dança 
convidar...
É tempo dos bálsamos da natureza produzir...
O tempo não perdoa e continua a fugir...

Verde verde esperança que não esqueço na lembrança...
É a doçura do mel nos lábios de uma abelha 
trabalhadora...
É o brilho dos olhos de uma criança....
É a palavra que conforta o trabalho da lavoura....

Deixo o caminho para quem o caminhar...
A vida bucólica do campo corre sem parar....
Onde o Tempo se sente leve leve sem pesar...
Os olhos que se fecham estão prontos para sonhar

Lara Antunes

QUER DEIXAR UMA MENSAGEM 
DE ESPERANÇA?

Vou simplesmente usar uma imagem. Embora 
possa parecer lírica, traduz o lugar da esperança 
na vida de todos nós. Colhi esta ideia num 
documentário sobre Agustina Bessa-Luís: “tenho 
a esperança ou a certeza de existir Deus como 
existe café por baixo da espuma”.

Ou, dito de um modo sublime por Lara Antunes:

cada momento como único e cada pessoa como 
especial. Fomos aprendendo a ser criteriosos nos 
encontros e imensamente dedicados às nossas 
escolhas.

Agora pensemos sobre outro prisma, menos 
psicoemocional e mais pragmático. Vejo o futuro 
cheio de oportunidades para o nosso mundo 
rural, assim nós saibamos conquistar as pessoas 
para os nossos encantos.

Viver na aldeia, apresenta para muitas pessoas 
cansadas do bulício da cidade grande, uma 
paz contagiante. As aldeias como a Cabreira 
oferecem propostas cativantes. Tendo: mercearia 
ambulante, pão quente, paz e tranquilidade, um 
curso de água no sopé da aldeia e ofertas culturais 
na própria ASTA ou a 10 ou 20 quilómetros de 
distância na cidade. Saibamos convocar as pessoas 
para estas pérolas escondidas.

Miguel apresentando o seu livro "Dicionário Beirão", na Cabreira

cereja antes da última que 
saboreamos profundamente 
como se fosse a última. 
Complicado? Talvez! A ideia 
que fomos desenvolvendo com 
estes tempos é a de  valorizar 

À CONVERSA COM...
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O António José Monteiro Machado 
é um homem de família, com três 
fi lhos, que escolheu viver na sua 
terra de infância, Vilar Formoso, 
freguesia pertencente ao concelho 
de Almeida, na extremidade 
oposta à da localidade de Cabreira, 
remando contra uma maré de 
vasão que o interior do País está 
a sofrer em termos de perda 
acelerada de população a que uns 
gostam de chamar desertifi cação, 
mas que eu prefi ro afi rmar como 
despovoamento.

Humanista nas causas, conservador 
nos costumes enraizados no 
território, progressista na visão 
de um mundo global, aceitando 
as diferenças, não se deixando 
infl uenciar por modas ou interesses 
de grupos ou individuais, preserva o 
pensamento próprio.

QUEM É ANTÓNIO JOSÉ 
MONTEIRO MACHADO?

À conversa 
com antonio machaDo´

COMO ACOMPANHA E 
SENTE ESTE PROJETO 
AO LONGO DESTES 20 
ANOS? 

QUANDO E COMO 
CONHECEU A ASTA?

Conheci pessoal e profi ssionalmente 
este projeto ASTA, desde o 
princípio, há cerca de 22 anos, com 
o seu nascimento jurídico. Conheço 
pessoalmente, as pessoas que 
foram a origem (conheci o Marco 
quando éramos crianças) e deram 
os primeiros passos para a sua 
criação. Profi ssionalmente, assisti à 
sua implementação e construção, 
embora não conhecesse a ASTA 
por dentro, com a sua fi losofi a de 
vida, só mais tarde, já em funções 
autárquicas, tive o primeiro contacto 
com o seu interior. Coincidência 
ou não, foi na ASTA que realizei 
a primeira visita institucional, em 
representação, que  recordarei para 
sempre  - o Dia Mundial da Árvore 
de 21 de março de 2006.

Cada vez que visito a ASTA, 
renovo espiritualmente e sinto 
uma paz dentro de mim, que só 
consigo comparar à que também 
sinto em Fátima, embora esta de 
natureza diferente. É um projeto 
inspirador com a humanidade que 
tem intrinsecamente na resposta 
que dá a um grupo muito especial 
da sociedade, mas também na 
dinamização que provocou, pela 
sua ação, na localidade de Cabreira 
e arredores, proporcionando o 
contacto intergeracional e um 
povoamento integrado de uma 
localidade que estava vazia e passou 
a ter vida.

Uma visita institucional à ASTA
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NA QUALIDADE DE AUTARCA, 
COMO VÊ O PAPEL DAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E IPSS DO 
CONCELHO DE ALMEIDA?

As instituições privadas de solidariedade social 
existentes no concelho, afirmam-se como entidades 
que garantem a proteção social aos grupos mais 

Acompanho a ASTA, de uma forma mais consistente, 
como disse, há 15 anos, com interações várias como 
autarca e como cidadão. Sou consciente da dimensão 
do seu papel  na sociedade e vejo como, desde o início, 
os 20/22 anos foram de crescimento e consolidação 
da visão inicial  projetando o futuro para as respostas 
aos problemas que foram surgindo, com a maturação 
da instituição e dos seus principais agraciados, os 
meninos que foram passando de meninos adultos 
a meninos idosos, com novas necessidades para as 
quais a resposta ainda é insipiente no País e que, 
esta instituição tenta mitigar conforme as premissas 
patentes na sua missão.

À CONVERSA COM...

desfavorecidos, nomeadamente crianças e jovens, 
idosos e pessoas com deficiência, bem como a outras 
pessoas em situação de carência económica ou social, 
dado que nem sempre as situações de carência 
são superadas através dos regimes  tipificados da 
segurança social.

O seu contributo tornou-se ainda mais necessário 
neste contexto de mudanças estruturais profundas 
provocadas pela grave crise económica e social que o 
nosso país atravessa, e vai atravessar.

Os desafios aumentam a cada dia, não só na resposta 
às necessidades sociais crescentes, mas também na 
capacidade de trabalhar localmente na dinamização 
dos territórios mais deprimidos e que necessitam de 
um acompanhamento no terreno visitando aqueles 
que muitas vezes passam a maior parte das suas 
vidas sozinhos, e carentes de afetividade,  mas têm 
que ser dados passos seguros no seu modelo de 
financiamento, uma vez que a escassez de recursos 
públicos e a dimensão populacional pode colocar em 
risco a sua subsistência.

Numa atividade lúdica com o grupo da ASTA
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NESTE TEMPO DE INCERTEZAS E 
DESAFIOS TRANSFORMADORES, 
COMO PRETENDE IMPULSIONAR 
AS GENTES E OS POTENCIAIS 
CONCELHIOS, COM VISTA A UMA 
SUSTENTABILIDADE  FUTURA?

QUER DEIXAR UMA 
MENSAGEM DE ESPERANÇA 
PARA O FUTURO?
A mensagem que eu quero deixar é de 
perseverança, para que o sonho nunca 
possa esmorecer, porque a vida, tal como 
nos projetos, tem altos e baixos. Compete 
aos “sonhadores” escrever ou projetar 
os seus sonhos, para que aqueles que 
são inspirados por eles sejam impelidos 
a remar, remar, remar… A azinheira era 
minúscula mas continua a crescer.

O Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, 
deveria concretizar a transferência de 
competências para os órgãos municipais e 
para as entidades intermunicipais no domínio 
da ação social. Concordo que as autarquias 
locais têm um papel fundamental para a 
gestão de serviços públicos de proximidade, 
dado conhecerem melhor os territórios e os 
problemas neles existentes. Os Municípios 
podem ter uma maior adequação dos serviços 
prestados à população, o que se traduz num 
melhor atendimento e numa resposta mais 
efi caz aos cidadãos, em especial aos mais 
vulneráveis socialmente. Ainda não foi possível 

No aniversário - solidariedade

A Azinheira em minha casa, que trouxe da ASTA

consolidar estas competências dadas as incertezas que se têm perpetuado no tempo, sem que haja ainda uma 
defi nição cabal e concreta da dimensão fi nanceira que esta delegação vai proporcionar. Mas passará sempre por 
um acompanhamento de proximidade das associações concelhias que conseguem dinamizar os territórios com a 
sua ação, seja ela de caráter social, económica ou recreativa.

À CONVERSA COM...
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Cavaleiro, ao abrirmos as portas do 
Solar São João - Casa Memória, 
em Almeida, para fins turísticos 
e culturais, onde se pugna pela 
autenticidade do nosso património 
artístico e arquitetónico. 

Adelaide Nabais é Licenciada em 
Direito, pela Universidade Católica 
de Lisboa, como Delegada do 
Ministério Público exerceu em 
Almeida e no Fundão, abrindo 
depois um escritório de advocacia 
em Almeida, até nascer a Ana Luísa. 
Após lhe terem sido detetados 
problemas de desenvolvimento/
saúde, dedicou-se, de alma e 
coração, como cuidadora informal, 
à sua valorização e crescimento 
integral. Tem participado em muitos 
dos livros e congressos de Augusto, 
não só ao nível de co-autoria como 
autora de fotografia e ilustração. No 
presente está, como, já referimos, 
integrada, como mentora, no 
projeto Solar São João – Casa 
Memória, em Almeida.

Somos os pais de uma menina 
especial, Ana Luísa, que nasceu 
em Almeida a 25 de Dezembro 
de 1996. Residimos no centro 
histórico de Almeida e estamos 
muito ligados à fortaleza, pois como 
cidadãos sentimos que podemos 
dar o nosso contributo social, para 
valorizar o nosso património e 
identidade, não só no programa das 
Aldeias Históricas de Portugal mas 
também como participantes ativos 
nas candidaturas patrimoniais no 
território. A nossa família encontra-se 
em Riba Côa desde o século XVII 
e em Almeida no século XVIII, 
mantendo laços ao território como 
um todo. 

Augusto é Doutor em Ciências 
da Vida, na Especialidade em 
História das Ciências da Saúde, 
pela Universidade Nova de Lisboa, 
com Mestrado em Património e 
Turismo, pela Universidade do 
Minho, e Licenciado em Ciências 
Históricas, pela Universidade 
Portucalense. Desempenhou 
funções profissionais nas áreas do 
turismo, museologia, docente do 
ensino superior e investigador em 

diferentes áreas do saber. É autor de 
algumas dezenas de livros e artigos 
científicos, participante em diversos 
congressos e conferências em 
Portugal e no estrangeiro. Integra 
diversas instituições científicas 
como Académico da Academia 
Portuguesa da História, da Comissão 
Portuguesa de História Militar. No 
presente abraçamos um projeto 
em Almeida, a quatro; Augusto e 
Adelaide, Carlos Miguel e Maria José 

QUEM SÃO AUGUSTO E 
ADELAIDE MOUTINHO 
BORGES?

À conversa com 
augusto e aDelaiDe

moutinho borges

QUANDO E COMO 
CONHECERAM A ASTA?
Conhecemos os primórdios da 
ASTA em 1998, logo nos primeiros 
tempos da sua singela aparição. 
Ainda era um conceito, que depois 

Augusto e Adelaide com a Ana Luísa

À CONVERSA COM...
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pois nossos pais e avôs também a eles estiveram 
ligados, quer em Almeida, Vila Nova de Gaia e em 
Lisboa. Este era mais uma dinamização fundamental 
para servir os outros. Sempre acreditámos na ASTA e 
no que se propunha desenvolver, dando-a a conhecer 
a familiares e amigos, que se foram juntando a esta 
grande família. Relembro que uma vez meu primo, 
Luís e Paula Queirós, nos perguntaram que instituição 
social poderiam apoiar no concelho, ao que indicámos 
e falámos da ASTA. Ainda hoje estão ligados e 
interagem com este projeto porque acreditam na sua 
cultura. 

Sobre a localização dizíamos que até nas longínquas 
estrelas há quem nos olhe, constituindo o espaço 
escolhido como o epicentro da “alma do lugar”; campo, 
natureza, o voltar à liberdade sem confi namento de 
quatro paredes, melhor escolha não seria.

O QUE MAIS OS DESPERTA NA ASTA?

A maturidade organizativa para com os companheiros, 
os desprotegidos da sociedade, de uma forma 
altruísta, onde a sua plenitude é consequência da 
refl exão maturada da linha programática da génese da 
ASTA. O material e o imaterial, o físico e o espiritual 
interligados numa observação constante para o bem 
estar individual. E nós sentimos e testemunhamos 
estas sensações pela forma de estar, no dia a dia, da 
Ana Luísa.

passou a projeto e fi nalmente à concretização. Foram 
anos de maturado esforço pessoal da Maria José Dinis 
da Fonseca, de muitos contactos e coragem para 
realizar/concretizar o destino. 

Nessa altura, pelas minhas funções de coordenador 
do Turismo em Almeida, a amiga Alva Sanches da CM 
Almeida apresentou-nos à Maria José estabelecendo-se, 
de imediato, uma interligação pela sua força anímica e 
áurea (i)material.

Nesse período, as nossas conversas e refl exões foram-se
concretizando numa programação artística, do qual a 
sala do turismo poderia receber uma exposição feita 
pelos companheiros da ASTA. Ao fi m de um ano, 
em 2001, as portas do Posto de Turismo abriram-se 
amplamente para receber a 1.ª exposição - a Festa 
das Cores - que se prolongou como ritmo, todos os 
junhos. Foi um êxito, deu-se a conhecer amplamente 
a ASTA em Almeida e nos meios de comunicação. 
Adquirimos, nessa altura, quadros que a Ana Luísa 
ainda tem no seu quarto, dos artistas Marco, Cláudia 
e João, entre outros. Por vezes olhamos para estas 
obras de arte e ainda fi camos sensibilizados com o 
início da ASTA, mal sabíamos que viríamos a estar 
profundamente integrados na sua (e nossa) vida.

COMO PREVIRAM ESTE PROJETO, 
COMO PAI-MÃE E CIDADÃOS, QUE 
CONHECERAM DESDE O INÍCIO, 
NUM TEMPO DE CETICISMO E 
INCREDIBILIDADE EM RELAÇÃO À 
SUA LOCALIZAÇÃO E PROPÓSITOS?

Um jantar de solidariedade para com a ASTA em Almeida

As primeiras obras adquiridas, dos companheiros da ASTA, que dão vida ao quarto da Ana Luísa

Sempre vimos os projetos envolventes como um 
grande caminhar que começaram por um pequeno 
passo. Na altura vimos, de imediato, a importância que 
a ASTA tinha e que poderia vir a ter na região. No geral, 
sempre estivemos atentos a projetos de solidariedade, 
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Augusto Moutinho Borges conduzindo o Grupo Petrarca, na Semana Europeia da Paisagem, em Almeida

À CONVERSA COM...

COMO GOSTARIA DE VER  O 
PROJETO ASTA, NUM FUTURO 
QUE SE AVIZINHA DESAFIANTE E 
INCERTO?

Toda a vida e humanidade são uma incerteza, 
por mais programadas que se pretendam. A 
ASTA não é exceção, mas tem o seu rumo 
bem definido, inconformado pelos paradigmas 
estabelecidos. Manter a sua cultura é um propósito 
e desígnio, assim como alargar possibilidade do 
alojamento de longa duração para companheiros 
e pais. Em virtude da ASTA ter em Almeida 
três casas para alojamento, poderia potenciar, 
pela sua experiência, um Centro Cultural para 
companheiros com dificuldades cognitivas, 
tornando a fortaleza ímpar na sua rota cultural. 
Seria, no panorama internacional, um exemplo 
paralelo com outras iniciativas de valorização, 
tornando Almeida acessível a todos pelas suas 
valências identitárias com apoios da comunidade 
e de instituições internacionais.

QUER DEIXAR UMA MENSAGEM, 
OU UMA REFLEXÃO, PARA AS 
ORGANIZAÇÕES DE CARIZ SOCIAL, 
DO 3.º SETOR?

Muito haveria para dizer em forma de reflexão. Muitos 
temas e sugestões a apresentar. Reiteramos, como 
conclusão, que os políticos, os gestores, as Fundações 
e as Organizações Sociais cumpram o preconizado 
no “contrato social”, que é o fundamento base para o 
alicerçar das igualdades entre os governantes e o povo. 
Que sintam o ato de serem eleitos, como gestores e 
agentes da causa pública, uma função de cidadania para 
com os seus vizinhos. Que não se sintam na obrigação 
de apoiar mas sim de participar no bem comum 
coletivo, pois sentimos que os valores batalhados 
pelos antepassados do referido “contrato social” está 
amplamente esquecido e, genericamente, relegado. Em 
Espanha, por exemplo, vemos a obrigação social da 
banca dos seguros, das empresas e outras de apoiarem 
a cultura e a solidariedade social, modelo que poderia 
ser praticado em Portugal.
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de 2012. Senti-me logo inspirado 
pela natureza do projeto, pelo 
espírito que habita a paisagem onde 
se insere e, sobretudo, pela presença 
tocante dos companheiros e de 
todos os que estão ao serviço desta 
“comunidade” sócio-terapêutica.

A partir desse momento senti 
vontade de contribuir com o melhor 
de mim mesmo, como forma de 
dizer que queria estar presente neste 
espaço. Iniciei um grupo de trabalho 
terapêutico que se mantém vivo 
até hoje, realizei ações de formação 
destinadas a todos os colaboradores 
da ASTA, realizei concertos de 
música, com o grupo Samasati, ao 
qual pertenço. Participei ainda em 
iniciativas inesquecíveis e simbólicas 
como a da “Semana da Paisagem” 
em 2014 e no presente ano na 
celebração dos 20 anos da ASTA 
que aprofundaram a minha relação 
com toda a comunidade e com a 
visão que orienta este projeto.

À CONVERSA COM...

QUEM É O JOSÉ ABREU?

QUANDO 
CONHECEU A ASTA 
E QUAL O INTERESSE 
DESPERTADO POR ESTA 
ORGANIZAÇÃO?

NA QUALIDADE DE 
CIDADÃO/TERAPEUTA/
ARTISTA COMO 
ENCARA O PAPEL DE 
ORGANIZAÇÕES COMO 
A ASTA NO TECIDO 
SOCIAL?

À conversa

com José abreu

Sabendo que somos muito mais do 
que os papéis que vamos assumindo 
ao longo da nossa vida reconheço, 
em primeiro lugar, o peregrino em 
mim. Aquele que procura através 
de vários caminhos respostas para 
a grande interrogação existencial: 
QUEM SOU EU?  A resposta a 
esta indagação permitiu-me abrir 
o imaginário e os territórios da 
criatividade, inicialmente na Escola 
Superior de Teatro onde aprendi 
que ser ator não tem nada a ver com 
máscaras, nem representação de 
papéis, mas antes com a demanda 
de uma autenticidade, que também 
pode ser considerada sagrada. 

Este anseio permitiu-me escutar 
outras necessidades, entre as quais 
a de dar resposta àquilo que impede 
o acesso ao nosso núcleo essencial. 

Por essa razão, iniciei a “viagem” nos 
caminhos da psicoterapia corporal, 
que contribuiu para resgatar a 
relação com o que informa a 
dimensão anímica e espiritual que 
também sou. 

Reconheço ainda o músico em mim, 
que desde sempre ritmou os meus 
passos e me conduziu ao templo 
da Escuta Sensível onde ressoa a 
música mais alta que nele habita: o 
Silêncio.

O encontro com a Maria José e o 
seu entusiasmo contagiante levou-me 
a querer conhecer a ASTA no Verão 

A ASTA é um espaço de cura, 
onde é possível plantar a “Tenda 
do Encontro” com as diferentes 
dimensões que nos constituem: 
física, afectiva/emocional e espiritual. 

José Abreu e Raul Abreu cantando e tocando por calçadas cheias de vida
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CONSIDERA QUE 
ESTES ESPAÇOS DE 
RURALIDADE CONTÊM 
GERMES DE FUTURO 
PARA ORGANIZAÇÕES 
DE CARIZ HUMANO E 
SOCIAL?

AGORA NUM SENTIDO 
LATO, PARTINDO DO 
MOMENTO ESPECIAL 
QUE VIVEMOS QUE NOS 
PEDE TRANSFORMAÇÃO 
E UMA RENOVAÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA, COMO 
GOSTARIA DE VER O 
FUTURO?

QUER DEIXAR UMA 
MENSAGEM DE 
ESPERANÇA?

Apetece responder com as palavras 
de um poema que escrevi: 

Procurar para além dos medos a fonte/ 
não abdicar do sabor das romãs, 
sentir que pertence ao desconhecido 
a última palavra… 

Regressar ao nosso eixo, reabrir 
o templo da escuta e do cuidado, 
permear cada gesto com mais 
consciência, oferecer atenção 

Como lembra a tradição Sufi 
“tornamo-nos naquilo para que 
olhamos, naquilo que amamos”.

O nosso coração é um espelho 
livre, que reflete a luz quando se 
orienta para a luz e que reflete o 
caos quando se orienta para o 
caos..... este é o exercício da nossa 
liberdade.

Para onde escolheremos orientar o 
nosso olhar?

Graças à “Semana da Paisagem” 
pude constatar, como este lugar, 
habitado por presenças ancestrais, 
pedras que são portais entreabertos 
para mistérios insondáveis, por 
lendas como a da “Menina Pastora 
da Cabreira”, pode dar-nos acesso a 
um mundo imaginal que enriquece e 
revivifica a relação entre o indivíduo 
e a comunidade da qual faz parte. O 
contacto com a profundidade destas 
imagens, que estruturam a nossa 
interioridade, cria condições para o 
resgate da inteireza humana, é fonte 
de cura e propicia o reencontro com 
outras dimensões essenciais que 
foram sendo esquecidas. Para quem 
vive nos espaços urbanos, visitar e 

amorosa, criar tempos de silêncio, 
de contemplação da Natureza, 
relembrar a Estrela que mora no 
nosso peito, são práticas necessárias 
nesta época de incertezas 
permanentes. O ato justo, eficaz, 
nascerá do reencontro com o nosso 
centro, com esse espaço habitado 
pelo claro, calmo e doce silêncio 
que está além dos medos e das 
ansiedades em relação ao futuro.

Integrando o grupo Samasati, na ASTA

Dinâmica de um encontro na ASTA

À CONVERSA COM...

Quem visita este espaço sente-se 
tocado, também, pelas forças 
invisíveis que o trabalham. Trata-se 
de facto, de um projeto exemplar e 
inspirador, cujo impacto transborda 
para além do espaço físico e que 
irradia noutros organismos sociais 
com os quais dialoga.

participar nas actividades oferecidas 
pela ASTA poderá ser considerado 
um verdadeiro bálsamo para “almas 
cansadas e abandonados pelo 
espanto”.
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TESTEMUNHOS   

Jorge pires

Recordo com saudade os meus primeiros dias na 
ASTA, de quando conheci a Maria José e a Filomena 
numa tarde quente de Verão junto ao hall de entrada 
dos ateliers.

Naquele dia estava longe de imaginar como aquele 
momento seria marcante para a minha vida familiar e 
profissional, como se veio a revelar.

Durante os anos que se seguiram senti-me cativado 
pelos desafios diários de crescimento da instituição. 
Senti e ouvi os colegas falar repetidamente sobre o 
fascínio inexplicável do ambiente familiar marcante 
da ASTA. Cada pessoa nova que chegava reconhecia 
imediatamente a solidariedade, o respeito e o bom 
ambiente profissional, sendo estas razões mais do que 
suficientes para me fazer querer continuar.

Esse “encanto” que encontramos na ASTA permite-nos a todos, colaboradores e companheiros, fugir da rotina 
desenfreada da sociedade formatada que existe “lá fora”. Orienta-nos por um caminho de vida “terapêutico” e 
desafia-nos constantemente, cada um à sua medida, a acreditar e a crescer para o nível seguinte de crescimento 
pessoal.

Devo um enorme agradecimento à ASTA, muito sincero, pela oportunidade e pela responsabilidade que me 
continua a ser confiada com os companheiros, pelas inúmeras experiências humanas adquiridas e por tanta “gente 
especial e única” que conheci. Sinto-me particularmente satisfeito pelo meu percurso e pleno de força e vontade

para continuar a ajudar e a acompanhar o 
ritmo de caminhada deste grupo.

Aproveito para dar os parabéns à ASTA 
pelos seus, já, 20 anos de existência e 
à Maria José, pela coragem que teve de 
nunca desistir do seu sonho e que permitiu 
se tornasse o sonho de muitas famílias.

Jorge Pires

Colaborador

Alindando o pinhal com a Milene

Um encontro desportivo com o grupo ASTA
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NADA ACONTECE POR ACASO...

anémone e tony

Eu costumo acreditar que nada nunca acontece por 
acaso na vida...

Tony e eu somos um casal belga-português de 30 e 33 
anos que vivia em Bruxelas (Bélgica). Em 2019, decidimos 
passar um ano na Nova-Zelândia, graças ao sistema de 
wwoofing, para aprender sobre sua cultura partilhando, 
vivendo, dormindo e comendo em casas de famílias 
neozelandesas acolhedoras, em troca de horas de 
trabalho em áreas completamente diferentes das nossas 
como foi o caso da agricultura biológica e regenerativa, 
permacultura, ou da construção de casas alternativas.

Depois dessa experiência, voltámos à Europa com uma 
grande vontade de mudança, de não voltar à mesma vida 
que tínhamos antes de sair. Apesar da nossa formação 
académica - Tony em Engenharia Informática e eu em 
Turismo, instalou-se em nós uma vontade de prosseguir 
por outros caminhos, mais longe de grandes cidades, 
mais saudável, mais perto da natureza. Na Miuzela do 
Côa, aldeia próxima da Cabreira, onde a família de 
Tony tem as raízes, foi onde se materializou essa nossa 
vontade de mudança. Encontrámos ali o cantinho de 
paraíso que procurávamos. Mas também precisávamos 
de abraçar um novo projeto que queríamos social,  eco-
sustentável, ético. Um projeto de vida que, para nós, faz 

Anémone no atelier de lã

Tony cuidando os animais da quinta

TESTEMUNHOS
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TESTEMUNHOS

todo o sentido e a ASTA foi a luz que tornou 
tudo possível.

Em Fevereiro de 2020, fomos convidados 
pela ASTA para ter uma primeira experiência 
de voluntariado. Tivemos o nosso primeiro 
contacto com a instituição e com os 
companheiros. Ao fim dessa experiência, 
a  ASTA  convidou-nos a ficar como 
colaboradores para integrar o atelier da 
agricultura mas também para dar início ao 
“CONTIGO, HÁ DESCOBERTA“ – um 
projeto de Turismo Social e de Natureza 
que a ASTA começou a implementar, onde 
os companheiros são os principais atores. 
Ao longo do seu desenvolvimento, falamos 
sobre o conceito dos 5 “S”: sustentabilidade, 
saberes, silêncio, sabores, simplicidade.

Desde aí, a nossa caminhada com a ASTA 
tem sido fonte de aprendizagem quotidiana. 
O primeiro contacto com os companheiros 
depressa se transformou em verdadeira 
ligação carinhosa. A simplicidade, a curiosidade 
e a alegria que os acompanharam quando 
nos acolheram foram para nós a prova 
que estávamos a iniciar um capítulo muito 
importante das nossas vidas. Eles são incríveis 
em todos os aspetos, e além de muito 
amor, grandes sorrisos e olhares que nunca 
esqueceremos, também partilham connosco 
talentos insuspeitados.

O nosso grande desafio é o de tentar dar-lhes 
tanto como eles nos dão e ajudar-nos, uns 
aos outros,  para chegar o mais longe possível 
com a alegria que define tão bem à ASTA. 

Como nos disse a Maria-José, as terras como 
a da Cabreira precisam de gente nova com 

promessas de futuro. Esperamos cada vez mais contar com 
pessoas para abraçar projetos similares. A ASTA foi para nós a 
prova que a mudança que queríamos na nossa vida é possível 
e incentiva-nos a continuar a dar o nosso melhor no que, 
para nós, não é um trabalho mas um projeto de vida que 
nos estimula. E entretanto, como sinal de vida viva e de 
continuidade, uma criança faz-se anunciar. 

Eu costumo acreditar que nada acontece por acaso... e a 
forma como o nosso caminho encontrou o da ASTA foi só 
mais uma prova disso. A nossa esperança no futuro é que 
esse caminho nos leve a desenvolver novos projetos sempre 
de mãos dadas nesta lindíssima família que é a ASTA.

Anémone e Tony

Colaboradores

Integrando o elenco do Auto dos Pastores no natal 2020



Deixa caDa um tornar-se tuDo 
o que for capaz De ser;
expanDir-se, se possivel,
até ao seu florescer;
suportar toDas as limitaçoes

e mostrar-se em toDa a granDeza

Da sua Dimensao e estatura,
ser aquilo que puDer!

Karl König
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Dos companheiros

TESTEMUNHOS

Quando vim pra ASTA  o que eu gostei foi de 
encontrar uma casa como a das famílias. Gostava 
que nunca chegasse à ASTA o bichinho Covid que 
anda por aí. Também gostava de continuar a 
trabalhar na nossa terra para nos dar ainda mais 
alimentos.

Margarida Sousa

Um dia venho para a ASTA para sempre, é a 
minha casa. Agora ainda não, vou sexta para o 
meu pai e minha mãe, e venho na segunda.
Aqui eu gosto de trabalhar, fazer bolas e abrir a 
lã. Na casa com a Claudete eu gosto de estender 
a cama e também gosto de conversar com as 
minhas amigas Fernanda e Sara e da Lurdes 
também gosto…

Maria Tracana
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Marco e Fátima

O que eu gosto aqui, é de sair de manhã para o meu trabalhinho a 
fazer coisas na lã, todos os dias aprendo a fazer melhor, e as pessoas 
gostam e ficam contentes. Depois disso às 5 horas vou para a nossa 
casa e descanso e ajudo nas coisas da casa. Que é bom! Ah! E 
encontrei aqui um amor na ASTA, o Marco. Tenho tudo o que é preciso.

Fátima Gonçalves

O que é bom na  ASTA é:  a casa, ir a pé pra cima e pra baixo,  a 
terra, ir à praia, a madeira e o banco que estou a fazer, eu gosto. E a 
Fátima. A Fátima é minha do coração!

Marco Dinis

TESTEMUNHOS



EU AMAI ATI Ù Edição nº 7 - 2020 47

Neste tempo todo que cá estou, há 11 anos, só 
agora sinto que estou melhor, porque agora eu 
sei fazer as coisas. Às vezes é bem difícil lidar 
comigo, mas estou a tentar mudar porque acho 
que as pessoas estão cansadas das minhas 
birras e mau feitio e quero mudar porque é aqui 
que quero acabar os meus dias. Às vezes sou 
falsa. Não é justo. Tenho que mudar. Aqui temos 
liberdade, podemos dizer o que sentimos, passear 
pela Cabreira, não estamos fechados, que é uma 
sorte.

Lurdes Azevedo

Eu venho para a ASTA e venho muito bem, para 
as amigas da casa S. Miguel. Gosto também dos 
3 Ofícios. Trabalhamos, fazemos coisas bonitas. 
Damo-nos bem, somos amigas e vou também 
para a agricultura, arrancar erva, mexer na terra 
(grande gargalhada). Fazemos coisas bonitas, é 
bom!

Marta Cordeiro

TESTEMUNHOS
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Dou graças a Deus pela força que ele me deu ao 
longo desta minha vida e por ter encontrado a 
ASTA que me tem ajudado muito ao longo deste 
tempo. Eu quero agradecer a todos que me têm 
ajudado a crescer durante estes anos. Agora 
temos que seguir em frente e não nos podemos 
deixar vencer por este vírus, todos juntos seremos 
mais fortes porque a fé nos faz acreditar.

Telmo Martinho

Gosto muito de vós! Gosto de trabalhar com o 
barro, com a lã, fazer uma bola, anjos, fadinhas! 
Gosto muito de estar aqui porque tenho muitos 
amigos. Eu sou muito feliz!

Inês Saraiva
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a partiDa

De luis e filipe

Depois de um ano de resiliência, vencendo obstáculos, 
cumprindo normas, transformando vivências e 
continuando a cuidar atenta e amorosamente; o vírus 
marcou-nos e fez-nos doer. Os companheiros Luís e 
Filipe partiram! O Luís estava connosco há 20 anos 
- foi um dos grandes impulsores da nossa ASTA. 
Um entusiasta emocional até às lágrimas; um crítico 
acérrimo nas suas zangas com a vida; um convicto 
inabalável, um mestre.  O Filipe chegou há 15 anos; 
sentia-se em casa com os seus ritmos muito próprios. 
A sua imponente e luminosa existência era um marco 
orientativo para nós, em cada dia. 

Estas são as inusitadas partidas que a vida nos prega; 
os sinais urgentes, veiculados, mais intensamente, por 
este tempo. Agora somos, amanhã não sabemos.

Vivamos, cada hora, cada dia fazendo e sentindo o 
bem. Não adiemos para amanhã.

Partiram os nossos queridos companheiros LUÍS e FILIPE
Estoicos seres na caminhada da vida
Marcos de força e resistência que ajudaram a erguer os mastros desta  ASTA
Partiram nesta voragem que nos assolou e assinalou
É com eles na Alma que continuaremos a navegar para o horizonte de esperança 
Que sempre lhes iluminou o olhar

27/01/2021
MJ

Luís Fernandes

Filipe Lopes

ÚLTIMA HORA
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*recorDemos  
páginas Do livro "olhares outros" eDitaDo em 2006:
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PROGRAMA DE ATIVIDADES 
SOCIOCULTURAIS E PEDAGOGICAS´

Março
22 - Comemoração do Dia da Árvore, da poesia 
e do Equinócio da Primavera;

Janeiro
6 - Comemoração dos Reis: Dramatização na 
ASTA e canto das janeiras no Centro de Saúde de 
Almeida, em homenagem aos profissionais de saúde. 

Fevereiro
15 - Comemoração do Carnaval com o tema: a 
beleza da diferença;

Data por definir -  Participação na Feira do Fumeiro, 
em Almeida e na Feira das Tradições, em Pinhel;

Abril
4 - Celebração da Páscoa;

Data a definir - “Um dia na ASTA”, com as 
crianças do Concelho de Almeida, em parceria com 
o Município;

Data a definir - Participação na Feira Medieval, 
em Castelo Mendo;

Maio
Data a definir - "Semana dos Pais/Familiares" 
- Encontro e partilha de vivências com os seus filhos 
na ASTA;

Junho
1 a 30 - “Arte Metamorfose" - Exposição e 
partilha de vivências com os seus filhos na ASTA; 

6 - "20ª Marcha "De mãos dadas Chegaremos" 
- Dedicada às crianças de todo o Mundo (percorrendo 
os caminhos que nos viram crescer - Cabreira e 
arredores);

Julho
19 a 25 - “Campo de férias”  em Almograve com 
o apoio do INR (Instituto Nacional de Reabilitação);

Novembro
11 - Dia de São Martinho: Cortejo de lanternas 
ao anoitecer e representação da lenda na praça da 
Cabreira;

29 - Roda da luz para celebrar Advento;

Dezembro
10 a 23 - “Auto dos Pastores”  Várias representações 
na ASTA e noutros locais da nossa Rede Social.

25 - Celebração do Natal;

Setembro
15 - AQUASTA - Com o apoio do INR (Instituto 
Nacional de Reabilitação);

29 - Celebração do Dia de São Miguel - 
superando barreiras, cultivando a coragem;

Data a definir: Apresentação do projeto musical - 
CD "Queremos Mudar o Mundo" em colaboração 
com a Academia o Município de Pinhel;

Outubro
1 - Festa das Colheitas;

2 - Celebração do 21º Aniversário da ASTA;

OutrOs  eventOs circunstanciais e nãO previsíveis a lOngO 
prazO pOderãO acOntecer. serãO divulgadOs pelOs meiOs: 
facebOOk, site e e-mail.

O anO 2021 será pautadO pOr uma fOrmaçãO 
cOntínua  nO âmbitO dO programa de mudança 
e desenvolvimento organizacional, iniciadO 
em OutubrO de 2020.

2021

PROGRAMA 2021

(QUE GOSTARIAMOS VER REALIZADAS)´



Gratidão a tantos AMIGOS anónimos que nos 
escolheram como beneficiários dos 0.5% do 

seu IRS.
Hoje acabamos de saber que o valor que 

nos foi atribuído referente ao ano 2019 é de 
18.034€! 

Congratulamo-nos sensibilizados por gestos 
como estes, de tantos que não conhecemos e 
que fazem a diferença na nossa caminhada e 

no nosso futuro.

A TODOS E A CADA UM, QUE 
GOSTARÍAMOS DE ABRAÇAR, 

 
BEM HAJAM...!

mais um 
milagre soliDário 

na asta



Continue a lembrar-se de nós quando fi zer a sua declaração anual de 
rendimentos escolhendo a ASTA como benefi ciária dos 0,5% do seu IRS. 

Um gesto fácil para si e que para nós faz milagres!

***

IBANs para donativos:
CGD - PT50 0035 0057 0000 9387 9301 3

MONTEPIO - PT50 0036 0053 9910 0171 3389 6
BPI - PT50 0010 0000 4814 8740 0013 9

ASTA
Associação Sócio Terapêutica de Almeida

Alto da Fonte Salgueira, 6355-030 Cabreira
Tlf: 271 581 562 / Fax: 271 581 756 / Tlm: 962 148 143

NIPC: 504 260 936
Email: info@assterapeutica.com
Site: www.assterapeutica.com

Facebook: www.facebook.com/ASTAlmeida

A rev i s ta

tem o apoio de : 


