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- Mário CaMpos - 
Em nome da ASSOL, da sua direção, 

dos trabalhadores e de todas as pesso-
as apoiadas quero deixar aqui a nossa 
homenagem ao Sr. Mário Campos, neste 
momento em que ele deixa o nosso con-
vívio.

O Sr. Mário como era tratado por todos 
foi um elemento central na consolidação 
da ASSOL e no seu desenvolvimento. 
não esteve no primeiro dia em Fevereiro 
de 1989, mas começou a colaborar em 
Maio desse ano e manteve-se ao serviço 
até à reforma e depois disso continuou 
na direção até que a doença o impediu de 
continuar.

O Sr. Mário distinguiu-se pela sua 
capacidade de diálogo com todos, mas 
também pela sua integridade e dedica-
ção. Todas as direções da ASSOL lhe en-
tregaram as chaves do cofre e os códigos 
para movimentar as contas bancárias.

Vamos sentir falta da presença dele, 
mas também das suas cantigas e dos 
seus livros.

Associamo-nos à D. Fernanda, aos 
seus filhos Vera e Daniel e aos seus ne-
tos, neste momento de dor, mas quere-
mos deixar-vos o nosso testemunho de 
que o Sr. Mário deixa em todos nós a 
memória de um amigo e de um homem 
bom.

Sempre que alguém desaparece a 
nossa comunidade fica mais pobre, mas 
o nosso amigo Mário Campos pode partir 
com a consciência de ter trabalhado para 
deixar às novas gerações um mundo 
melhor.

(TExTO LIDO PELO DIRETOR ExECUTIVO
EM NOME DA ASSOL NO SEU FUNERAL)

OS ARTIGOS DO JORnAL DA ASSOL
SÃO DA AUTORIA DAS PESSOAS APOIADAS,

DOS COLABORADORES E DA DIREÇÃO DA ASSOL
•

A ASSOL AGRADECE TODAS AS SUAS CRíTICAS
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SERVIÇOS OU ENVIANDO UM EMAIL PARA

ASSOL@ASSOL.PT

JORNAL DA ASSOL • FEVEREIRO 2022

passEio À sErra
Do LaDário

no dia 24 de janeiro, o grupo 
de atividade psicomotora fez 
uma visita à Serra do Ladário. 
Fizemos uma caminhada desde 
a Vessada do Salgueiro até ao 
posto de vigia. Estava um lindo 
dia de sol e, por isso, aproveitá-
mos para fazer o nosso lanche 
com esta paisagem onde con-
seguimos ver o mar em Aveiro. 

O grupo gostou muito desta 
saída e iremos fazer mais, sem-
pre que for possível!

TIAGO FONTES, RICARDO MARqUES, CARLA 
MARTINhO, FRANCISCO FERREIRA,

ISAbEL FERNANDES, MóNICA DUARTE, 
EUGéNIA RIbEIRO E ESTER CASTANhEIRA 

Quinta Equestre de Aveiro
O grupo 7 da formação profissional de Albergaria-a-Velha esteve na 

quinta Pedagógica, quinta Equestre de Aveiro, onde fizeram uma visita 
guiada à quinta e conheceram os animais que lá habitam, como exemplo 
o pónei Faísca, o burro Jo, os porcos vietnamitas, cabras, diferentes aves e 
vários cavalos de competição e de hipoterapia. Na visita, tiveram oportuni-
dade de realizar um peddy paper e montar a cavalo.  Um dia alegre e com 
muitos conhecimentos sobre a fauna e a flora.

DESPORTO 
PARA TODOS

Este mês, iniciámos  uma ativida-
de nova - DESPORTO - com o pro-
fessor de ginástica  Gonçalo hubert, 
no Mercado Municipal de S. Pedro do 
Sul.

Foi muito bom  podermos ter esta 
atividade pois já tínhamos muitas 
saudades do professor e da ativi-
dade de piscina, que não tem havi-
do devido à pandemia e às obras na 
piscina. 

Fazemos ginástica sentada com 
bolas, arcos e outros materiais. E to-
das as sessões começam e  encer-
ram com alongamentos.

O professor é muito simpático e 
muito animado e motiva-nos a fazer 
mais e melhor. Assim combinámos 
que no próximo natal estamos todos 
de barriguinha lisinha. 

Está a ser muito divertido!

GRUPO DO DESPORTO

EU SOU
Nos meses de confinamento, feverei-

ro e março de 2021, um grupo de pes-
soas apoiadas da ASSOL pôde voltar 
presencialmente e assim começámos 
o projeto de autoretratos Eu Sou.

Este grupo, em que cada pessoa tem 
as suas características, idades, vivên-
cias, gostos e desgostos aceitou o de-

safio de falar de nós e sobre quem somos. Em frente ao espelho desenhámos 
e pintámos a nossa cara. Depois em pasta de papel construímos o nosso 
autoretrato e respondemos a perguntas sobre os nossos gostos, opiniões, 
crenças, desgostos, dúvidas e etc. Cada um de nós é diferente, mas é muito 
mais o que nos liga e já foi muito bom podermos fazer coisas em conjunto.

FOTO: GRUPO DO CENTRO ALExANDRE CORREIA qUE MONTOU A ExPOSIÇÃO
NO MUSEU MUNICIPAL DE VOUZELA, JUNTO DA DIRETORA DO MUSEU, DRA TERESA

VIAGEM AO
“InTERIOR DA TERRA”
Por forma a alargar o interesse 

pela riqueza que consta no interior 
da terra, o Grupo da Partilha Criati-
va, no dia 04 de fevereiro de 2022, 
dirigiu-se ao Museu do quartzo, no 
Monte de Santa Luzia, em Viseu. 
Único no Mundo, durante 25 anos, 
foi palco de extração de quartzo pela 
“Companhia Portuguesa de Fornos 
Elétricos” de Canas de Senhorim, 
sendo um centro interativo de ex-
ploração do património geológico 
e natural da região. Paralelamen-
te à exposição que permanece no 
espaço do Museu, foi possível vis-
lumbrar algumas exposições tem-
porárias dedicadas à temática da 
mineralogia.  

GRUPO – PARTILhA CRIATIVA 

Este ano fomos convidados a participar na Jornada Regional norte do 
Campeonato SPECIAL OLYMPICS, que nos deixou muito contentes e vaido-
sos. Este campeonato foi realizado no Centro hípico do Montebelo em Viseu. 
Começámos por treinar todas as semanas na Tulipa e na Cinderela, que são 
as duas éguas com que fazemos sessões. A terapeuta Isabel e a professora 
Sónia ajudaram nestes treinos para nos prepararem para a prova. no dia 
17 de fevereiro, participámos no concurso, com outros cavaleiros que não 
conhecíamos. As bancadas estavam cheias de público, o que nos deixou um 
bocadinho nervosos e felizes ao mesmo tempo. Realizámos a nossa prova 
com muita concentração e responsabilidade. Para grande felicidade nossa, o 
João Fernandes ganhou o 1º prémio, a Eunice o 2º prémio e o Ricardo Mar-
ques o 2º prémio noutra prova. 

queremos agradecer o apoio que o grupo de colegas de Oliveira de Frades 
e o Dr. Mário nos deram com a sua presença. Estamos de parabéns!

JOÃO FERNANDES, EUNICE FIGUEIREDO E RICARDO MARqUES 

Jornada regional norte do CaMPeonato
Special Olympics
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ANIVERSÁRIO
DA bIbLIOMóVEL

no passado dia 18 de fevereiro, fo-
mos convidados pelo Município de 
São Pedro do Sul para a comemora-
ção dos 20 anos da Bibliomóvel, na 
qual tivemos a oportunidade de ouvir 
a leitura de uma história. De segui-
da, na biblioteca vimos um pequeno 
filme com os melhores momentos 
da nossa atividade “Conto” e ainda 
visitámos a exposição  que se en-
contrava no edifício da Câmara Mu-
nicipal.  Agradecemos às técnicas da 
biblioteca Elizabete e Fernanda por 
nos ajudarem a proporcionar bons 
momentos de leitura.

MARCO AURéLIO, TO Zé,
hUGO TEIxEIRA, FERNANDO MARqUES 

VISITA A ÁGUEDA
no passado dia 10 e 11 de janeiro, 

o grupo 7 e o grupo 15 da formação 
profissional de Albergaria-a-Velha 
foram visitar a cidade de Águeda. Es-
tiveram perto do Pai natal gigante de 
Águeda, símbolo do natal iluminado 
desta cidade. Foi realizado um cir-
cuito sobre as principais instituições 
públicas desta localidade, dando a 
conhecer os seus serviços. Os for-
mandos conseguiram identificar os 
símbolos que destacam Águeda pela 
sua originalidade, desde os chapéus 
de chuva à bicicleta, que se encon-
travam em vários locais. Foram duas 
tardes muito produtivas e divertidas. 

FORMAÇÃO INTERNA
no dia 7 de janeiro alguns cola-

boradores participaram na ação de 
formação “Suporte básico de Vida”, 
que foi dinamizada pelas formado-
ras Sofia Ferreira e Andreia Tojal, dos 
B. V. de Oliveira de Frades.

A Esperança 

hoje a minha vida mudou
Renasceu uma nova esperança

E agora aqui estou
Com mais confiança

Eu, sim eu
que vivia com mágoa

Minha vida era sombria
Por terras de Mortágua

Olhava para o futuro,
escuro e incerto

Sem ver o brilho do sol
Até que um dia 

na minha vida surgiu a ASSOL

Precisava de me erguer
Precisava de me levantar

Mas com o apoio da ASSOL 
Minha vida voltou a brilhar 

Por entre dúvidas e dilemas 
Vivia angustiado 

Por ter problemas de saúde
Me sentia rejeitado

Mas nunca desisti 
Com esperança no futuro 

Com a mão
que a ASSOL me deu 

Minha vida saiu do escuro 

A vida não é fácil 
Por vezes vivia tristonho 

Agora a minha vida mudou 
Com perspetiva de um futuro 

mais risonho 

Isto não é o fim 
é um ciclo com ida 

Com esperança no futuro 
Virei uma página na minha vida 

haja esperança!
haja ASSOL 

CURSO 10
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

MORTÁGUA 

ana isabEL sErôDio 
intErMarChé 
“Sinto-me bem

com as tarefas que realizo”.

tEatro “Donos Do MunDo”

Da nEgoCiação
À assinatura Dos 
aCorDos DE apoio 
Chegados a mais um novo 

ano e com a esperança de voltar 
a alguma normalidade, é tempo 
da negociação dos acordos de 
apoio para o ano de 2022.

Este é um momento aguarda-
do por muitos, pois é aqui que 
fica negociado e combinado as 
atividades e apoios que querem 
ter e fazer durante o ano.

Após as autoavaliações rea-
lizadas em Dezembro, com as 
sugestões dadas é elaborado o 
seu Acordo de Apoio, sempre na 
direção do que cada um deseja 
para a sua vida.

Na USO (Unidade Sócio Ocu-
pacional) esta reunião aconte-
ceu no dia 19 de janeiro. Após a 
negociação individual, cada um 
assinou o seu Acordo da Apoio 
com o Diretor Executivo, Dr. Má-
rio Pereira.

Já no CACI e no Lar de Apoio, 
este momento acontece essen-
cialmente, durante o mês de Fe-
vereiro. Cada pessoa, em con-
junto com as suas famílias, e 
outras pessoas significativas na 
sua vida assinam, em reunião, o 
seu acordo de apoio.

O nosso desejo é que seja um 
ano onde possamos voltar a ter 
essencialmente mais atividades 
no exterior, com mais contactos 
com pessoas da comunida-
de, para que juntos possamos 
“alargar mundos e realizar so-
nhos”.

UM FELIZ 2022
PARA TODOS

AnABELA DIAS
COORDEnADORA CEnTRO

ALExANDRE CORREIA
E LAR DE APOIO JOSé PEDRO

(foto: Pancho Azevedo – Acordos da USO 
e Anabela Dias ( assinatura Acordo Diogo 
Pinhão, com a sua familia, assinatura do 

acordo da Débora em casa, Carlos Alberto
também com a sua familia…

Visita ao maior
Pai Natal da Europa
no dia 16 de dezembro de 2021 o 

curso 8 de Mortágua deslocou-se a 
Águeda para visitar o maior Pai Natal 
da Europa. A cidade também é co-
nhecida pelas ruas cobertas de cha-
péus de chuva que atraem visitantes 
durante todo o ano. Este dia permitiu 
ter mais uma experiência em grupo e 
ao ar livre, onde se promoveu a cria-
ção de laços e de boas memórias.

CURSO 8 - MORTÁGUA

PARTICIPAÇÃO
DO GAPRIC nA PEÇA 
“DONOS DO MUNDO”

nos dias 12 e 13 de fevereiro de-
correu no auditório da ACERT, em 
Tondela, a apresentação da peça de 
teatro “Donos do Mundo”, com atores 
de várias entidades e associações. 

A ASSOL também participou, com 
atores do GAPRIC (a Cátia Mota, o 
Marcelo Marques e o Emanuel ban-
deira), do Centro Alexandre Correia 
(João bonjour e Ricardo Marques) e 
do Centro de Recursos (José Almei-
da). Deixamos alguns testemunhos:

“Eu gostei de participar na peça de 
teatro. Gostei de conhecer o Pompeu 
e a D. Irene e também os meus co-
legas. Gostei de ver a plateia cheia, 
os holofotes e o fumo. Obrigado à 
Acert!” (Marcelo Marques)

“Eu gostei de participar no teatro. 
O que mais gostei foi o Pompeu e 
quando me maquilharam. As pesso-
as foram fixes e houve bom ambien-
te. Obrigada por tudo e para a próxi-
ma contem comigo!” (Cátia Mota)

“Gostei muito da minha persona-
gem, das pessoas, de quem ence-
nava: o Pompeu. Foi uma boa ex-
periência, divertíamo-nos muito nos 
ensaios. Gostava de participar em 
mais. Era boa a convivência depois 
dos ensaios. Senti-me bem por estar 
entre pessoas com problemas físi-
cos/mentais e num ambiente aco-
lhedor e amigável.” (João bonjour)

“Gostei muito, senti-me muito 
emocionado de fazer teatro e de 
fazer aquele papel. Gostei muito da 
companhia das pessoas: do homem 
importante e do Pompeu. Também 
falei com a Ilda sobre ter feito teatro 
como Dr. José Barata e ela disse que 
foi aluna dele. Fizemos viagens mui-
to faladas principalmente pelo Ricar-
do e pelo João. O convívio foi ótimo!” 
(José Almeida)

TEATRALIZANDO
COM “OS DONOS

DO MUNDO”
no âmbito de uma atividade de la-

zer, no dia 13 de fevereiro de 2022, 
um grupo de sete pessoas apoiadas 
deslocou-se, com a maior emoção e 
diversão, rumo à Associação Cultu-
ral e Recreativa de Tondela (ACERT), 
por forma a assistir à estreia da peça 
“Os Donos do Mundo”, encenada 
pelo Grupo de teatro de Amadores 
da ACERT. neste momento de maior 
ribalta, estiveram presentes quatro 
pessoas apoiadas do Centro de Ativi-
dades e Capacitação para a Inclusão 
(CACI) e três pessoas apoiadas pelo 
Centro de Recursos para a Inclusão 
e Emprego (CRqE). 

JOANA GONÇALVES E JOANA CAMAChO 

João FiLipE FErnanDEs 
ELECtroCarCoDa 

“Gosto muito dos meus colegas 
e de fazer as tarefas
na Electrocarcoda“.

eu sou o alberto e gosto muito de 
varrer as folhas na Quinta da aSSol.

ida ao CirCo leUnaM
25 FeVereiro 2022

atiVidadeS de laZer
27 deZeMBro 2021


