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NotÍcia BomBástica… 
as GaliNhas aNdaram à solta!!!

Sim, foi no passado dia 9 de junho, na Festa de Verão da ASSOL, em que 
o tema deste ano, foram “As Profissões”, que as colaboradoras dos Ser-
viços Administrativos, apresentaram o tema Avicultura, entrando na festa 
com luxuriantes fatos, confecionados na ASSOL. Para complementar, um 
filme apresentado, na mesma linhagem, realçando a nossa metodologia 
de trabalho; “Pedagogia da Interdependência e do Companheirismo”. De 
referir ainda, que todo este projeto, contou, com muitas gargalhadas, com-
panheirismo, boa disposição e espírito de equipa. O sentimento é de enor-
me orgulho, pois julgamos ter criado tanto nos nossos colegas como nas 
nossas pessoas apoiadas uma “Boa e Feliz Memória”...

DInA, AnA ESTER, SAnDRA E CATARInA

Funika 
A Funika tem ao longo do semestre 

os ensaios habituais e convites para 
atuações na Comunidade.

Começamos com o convite do 
Centro de Promoção de Carvalhais- 
comemora o dia mundial da dança – 
gravámos um vídeo onde dançamos 
a padeirinha. A atuação durante a vi-
sita da Ministra da Segurança Social, 
a S. Pedro do Sul, na antiga Estação 
de Comboios, junto  a ecopista (onde 
também participámos na pintura do 
mural realizado pela Câmara Muni-
cipal e ASSOL). Recebemos muitos 
aplausos e elogios! A Sra. Ministra da 
Segurança Social  e a Secretária de 
Estado para a Inclusão tiraram uma 
fotografia connosco. Outra atuação 
muito importante foi em julho para 
família e amigos na nossa grande  
Festa de Verão. Atuámos com mú-
sica adequadas ao tema deste ano 
– profissões. Cantámos e dançámos 
músicas do Comboio, rendeira e pa-
deirinha. Gostámos muito !

GRUPO FUNIkA 

VISITA AO AERÓDROMO, 
SÉ E CEnTRO

HISTÓRICO DE VISEU
No dia 27 de junho, realizámos 

(grupos 5 e 13 da formação Profis-
sional de Oliveira de Frades) uma vi-
sita de estudo a Viseu.

De manhã visitámos o Aeródromo 
onde o Sr. Luís Ribeiro nos guiou para 
vermos a pista de aterragem, a torre 
de controle onde nos foi explicada 
a tecnologia usada para proteger o 
tráfego local e tivemos a oportunida-
de de ver de perto várias aeronaves 
destinadas à proteção e combate de 
incêndios florestais e tecnologia as-
sociada.

Vimos aterrar e levantar aviões de 
passageiros e aeronaves particulares 
e do centro de formação de forma-
ção de pilotos. Visitámos também o 
quartel de bombeiros a funcionar nas 
instalações do aeródromo e também 
aqui os carros e tecnologia de as-
sistência a queda de aeronaves e de 
combate a incêndios urbanos. Tive-
mos a oportunidade de entrar em al-
gumas aeronaves e de nos equipar-
mos com a farda de bombeiro.

De tarde, almoçámos no fórum 
onde fizemos compras e de seguida 
visitámos a Sé Catedral e o Centro 
Histórico da cidade. Tirámos uma 
fotografia num ecrã digital da cidade 

Gostámos muito da visita, fomos 
guiados de forma muito gentil no 
aeródromo. Houve tempo para con-
viver, partilhar e aprender.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL O.F 

VISITA à
EXPOFLORESTAL 

No passado dia 27, realizámos 
uma visita de estudo à ExpoFlorestal, 
evento que decorreu na zona indus-
trial de Albergaria-a-Velha nos dias 
27, 28 e 29 de maio.

Estava uma bonita manhã de sol, 
convidativa ao passeio e ao estudo! 
Tivemos assim oportunidade de ver 
as mais avançadas máquinas para 
a indústria da madeira e conhecer 
projetos de proteção das florestas e 
do meio ambiente. Visitámos alguns 
dos stands, conhecemos diversas 
tecnologias, assim como profissões 
ligadas a esta área profissional. 

No certame estavam ainda pre-
sentes entidades ligadas à fiscali-
zação das florestas, reflorestação 
e prevenção de incêndios como os 
Bombeiros, a GNR e a Associação 
Florestal de Portugal (Forestis) que, 
por exemplo, nos deu informação 
sobre o papel do engenheiro flores-
tal nestes contextos. O que mais nos 
impressionou foi o progresso tecno-
lógico que, hoje em dia, este sector 
apresenta. 

Recebemos ainda o importante 
desafio de elaborar a notícia deste 
momento formativo para o Jornal de 
Albergaria, algo que foi recebido com 
simpatia e entusiasmo!

Todos avaliámos unanimemente 
esta atividade com muito bom, com 
a nota de que deveríamos ter até tido 
mais tempo para aprofundar a visita.

Foi assim uma manhã rica em 
aprendizagens e em convívio!

CURSOS 7 E 15 – ALBERGARIA-A-VELHA

assol
Na Feira

de s. mateus
Uma das críticas que vamos ouvin-

do é que fazemos pouca divulgação 
do nosso trabalho, com esse objetivo 
em 2020 e 2021 estivemos na Feira 
do Livro do Porto, mas verificámos 
que esse esforço tinha pouco impac-
to na nossa região.

Este ano, optámos por fazer algo 
na nossa região, por isso vamos fa-
zer uma atividade na Feira de S. Ma-
teus em Viseu no dia 4 de setembro 
(domingo). Na tarde desse dia vamos 
ter atuações do Grupo dos Bombos e 
da Fúnika e uma venda dos nossos 
produtos.

Desde já convidamos todas as 
pessoas ligadas à ASSOL a irem à 
Feira de S. Mateus, a partir das 14:00 
horas até às 21:00, na tarde do dia 4 
de setembro.

MÁRIO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

aNtÓNio oliVeira
moreira e rodriGues 

“Gosto de estar la em baixo, no 
Matik – Moreira e Rodrigues”
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VISITA AO AERÓDROMO 
Para ficar a conhecer um pouco mais sobre os transportes , fizemos visitas ao 

aeródromo de Viseu. Fizemos visita guiada, onde pudemos ver todo o funciona-
mento de um “aeroporto”. Neste aeródromo, já se fazem voos comerciais entre 
vários sítios e vimos os aviões a chegar e a partir com um passageiro. Vimos 
também e ficamos a perceber como funciona o serviço INEM e Proteção Civil. 
Para situações de incêndios nos aviões, está lá um camião cisterna para apagar 
os fogos que possam surgir nos aviões. Foi muito interessante e gostámos mui-
to da simpatia com que fomos recebidos!

ANDRé,  FRANCISCO, MéLANIE

PASSEIO DE VERÃO 2022 USO E FORUM 2022
Saímos de Oliveira de Frades às 9.15 horas. Chegamos a Curia às 10.30 e 

fomos visitar as termas e disfrutámos da floresta magnífica que circundava o 
edifício principal. Fomos tomar café e estivemos na esplanada a saborear a be-
bida. Havia um lago gigante com pontes e observámos as carpas gigantes que 
habitavam o lago. Depois saímos da Curia e fomos para o Luso. Chegámos por 
volta de um quarto para a uma. Estivemos na fonte a beber água e visitámos a 
capela do S. João Evangelista. Depois fomos almoçar no restaurante Lourenços 
e o repasto foi batata frita com arroz e lombo de porco. Foi muito bom. Saímos 
do restaurante e fomos para o Buçaco. Chegámos lá por volta das duas e um 
quarto. Visitámos a Mata do Buçaco e estivemos a observar o Palácio que se 
encontrava naquele lugar. Depois de visitarmos o Buçaco regressámos a Oliveira 
de Frades por volta das cinco da tarde. O Passeio foi muito agradável.

MARCO TELES E NUNO ESTEVES MOTA

ALARGAR HORIZONTES
Poder ir ou estar de férias é um pri-

vilégio e um direito que, quase nunca, 
é reconhecido quando falamos de 
pessoas com deficiência e das suas 
famílias, pois a necessidade de apoio 
é de 24 horas durante todo o ano.

Pensando neste direito – quer da 
família quer das pessoas que apoia-
mos - a ASSOL candidatou-se aos 
Programas de Financiamento do 
INR Instituto Nacional para a Reabi-
litação, que nos veio a apoiar, finan-
ceiramente, na organização de duas 
semanas no Hotel Social da Tocha – 
Centro de Férias – Quinta da Fonte 
Quente.

Para além do descanso que dese-
jamos dar às Famílias, a satisfação 
das férias por parte das Pessoas 
Apoiadas que participam, cria sen-
timentos de igualdade perante as 
pessoas com deficiência e as de-
mais, contribuindo para o seu es-
tatuto social enquanto cidadãos de 
pleno direito.

ASSISTEnTE SOCIAL
LURDES FERNANDES

O NOSSO PERCURSO
Tudo começou em 2019 com 10 

formandos indecisos sobre o que 
fazer da vida e do futuro! Pessoas 
não tão confiantes que depositaram 
a sua confiança na ASSOL. 

Cada um com as suas manias e di-
ferenças, porém, graças aos forma-
dores, aos colegas da formação e do 
nosso local de estágio, conseguimos 
criar laços que jamais esquecere-
mos! 

Tanta coisa aconteceu ao longo 
deste tempo! O Covid 19 que veio 
mudar a nossa vida, o passeio por 
Viseu, a fria terra de Almofala, as 
idas ao rio de Folgosa em pleno Ve-
rão, as Festas de Verão da ASSOL 
e a inesquecível viagem a Coimbra, 
tantas lembranças boas que vamos 
levar daqui! A ASSOL deu-nos uma 
missão e tivemos imenso prazer de 
a cumprir, pois foi-nos dada a possi-
bilidade de a agarrarmos e assumir-
mos uma nova realidade. Estávamos 
cientes que o objetivo era incluir-nos 
num bom ambiente de trabalho, dar-
mos o melhor de nós e sentirmo-nos 
bem e felizes.  Depois de dois anos e 
meio a missão está cumprida e leva-
remos amizades para sempre! 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CURSO 3/CASTRO DAIRE 

“RURALIDADES”
E porque a arte, nas suas diferen-

tes formas de expressão, também 
é uma forma de comunicar, decidi-
mos, no dia 4 de julho, ir apreciar a 
exposição de fotografia “Ruralida-
des”, patente na Biblioteca Municipal 
de Albergaria-a-Velha de 8 de junho 
a 7 de julho. O autor, Jorge Bacelar, 
médico veterinário, presenteia-nos 
com um conjunto de imagens do seu 
quotidiano profissional e surpreen-
de-nos a cada tela que observamos. 
O mundo rural, a identidade de um 
povo, a dureza do campo, a força de 
trabalho dos animais, a simplicidade 
da vida… tudo numa só imagem que 
nos transporta docemente a memó-
rias de tempos idos…  Cada forman-
do identificou-se com uma fotogra-
fia e partilhou com os colegas o que 
sentiu ou como interpretou a mesma. 
Para além da valorização do trabalho 
rural, aspeto em que todos concor-
daram, as emoções assumiram o 
papel principal: “senti-me emociona-
do” ; “saudades desses tempos”; “foi 
bom”; “os tempos da minha infância”; 
“lindo”; “também senti alguma triste-
za, pois a vida era muito dura”; “senti 
que os trabalhos antigos são muito 
importantes”.  

Foi tal o interesse, que de seguida 
desfolhámos um livro completo com 
todas as obras desta coleção do au-
tor. Reunimo-nos à volta da mesa e 
apreciámos com entusiasmo tantas 
outras belas fotografias, onde os ani-
mais, os rostos, olhares e mãos das 
pessoas (aspetos salientados pelo 
autor) efetivamente nos tocaram. Foi 
extraordinário!

LILIANA ARAúJO – FP ALBERGARIA-A-VELHA

Ação de sensibilização
na Escola Profissional de Carvalhais

No dia 29 de Maio  realizou-se na Escola Profissional de Carvalhais, uma ses-
são de esclarecimento sobre acessibilidades na restauração, para alunos de Tu-
rismo Inclusivo , onde participaram a Ester, o Francisco e a Lúcia, acompanhados 
pela Dra. Otília. Quando lá chegámos fomos recebidos pelo professor do curso 
de restauração e pelo diretor da Escola. A Ester evidenciou as dificuldades que 
os invisuais se deparam e suas soluções e também levou o mapa em braile para 
mostrar aos alunos. O Francisco falou das dificuldades que as pessoas que não 
sabem ler sentem e têm que pedir ajuda.

A Lúcia leu um texto que evidenciou as dificuldades que as pessoas em cadei-
ras de rodas enfrentam com a ausência de casas de banho adaptadas, de rampas 
não só para pessoas com mobilidade reduzida mas também carrinhos de bébé. 
Reparou também que falta estacionamento para pessoas com deficiência.

LúCIA, ESTER E FRAnCISCO

MOTOR DE SONHOS
Atendendo à construção passada do 

carro “Motor de Sonhos”, edificado em 
pasta de papel, apelando à ideologia de-
fendida pela ASSOL (Associação de Soli-
dariedade Social de Lafões), que poten-
cia o aumento da liberdade de escolha 
e o alargamento do Mundo, com vista à 
realização dos sonhos das pessoas que 
apoia, foi realizado o convite a uma das 
entidades parceiras (MAGNAUTOrino - 
Reparação Auto Lda.), em contexto de 
Atividade Socialmente útil em Contexto 
de Trabalho, para que pudesse expor o 
nosso lema, de forma simbólica.  

JOAnA GOnÇALVES

VISITA DE ESTUDO
No passado dia 8 de julho o gru-

po de formação profissional de Vila 
nova de Paiva e as pessoas apoia-
das do Gapric visitaram Aveiro. De 
manhã demos um passeio pelos 
moliceiros e depois uma paragem 
para o almoço no jardim Oudinot. Da 
parte da tarde visitámos a oficina do 
doce e participámos no workshop, e 
que bem que soube aquele docinho 
ao fim do tarde para regressar a casa 
com mais energia. Foi um dia de 
muito calor, mas bem passado.

FORMANDOS
MUDARAM O TERRAÇO
Durante este semestre pusemos 

mãos à obra e renovámos o nosso 
terraço da sala de formação. Foram 
horas de pintura, bricolage e plan-
tações, mas divertimo-nos muito. 
Não podemos deixar de agradecer 
ao Parque Botânico Arbustus Demos 
que nos ofereceu algumas das nos-
sas plantas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL VILA NOVA DE PAIVA

JosÉ carlos martiNs 
cuNha e huBert lda 

“ O meu trabalho é
numa oficina a arranjar carros . 

Gosto de lá estar”

reuNiÃo uso - asus ct
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Passeio a Aveiro
No dia 8 de junho saiu um grupo 

em direção a Aveiro para fazer um 
passeio de moliceiro na Ria de Avei-
ro. A visita pelos canais da ria foi 
muito interessante, o guia explicou 
um pouco da história dos sítios e foi 
atirando água da ria para nos refres-
carmos. A água era transparente e 
muito fresquinha. Quando terminou 
a visita fomos almoçar e depois co-
mer um gelado ao parque de Santo 
André, que soube muito bem porque 
estava muito calor. No final da tarde 
regressámos à ASSOL. Correu tudo 
muito bem e aproveitámos o passeio 
com muita tranquilidade.

VISITA à MARINHA DA
NOEIRINHA - AVEIRO

No dia 27 de junho realizou-se 
uma visita de estudo à Marinha da 
Noeirinha e às salinas de Aveiro. 
Participaram nesta visita todos os 
grupos da formação profissional 
de Tondela e Mortágua, bem como 
as pessoas apoiadas do GAPRIC. 
Durante a manhã fez-se uma visita 
guiada às salinas que teve a duração 
de aproximadamente 45 minutos e 
foi acompanhada de um guia onde 
foram dadas a conhecer as fases 
de produção ainda artesanais e até 
se assistiu à safra do sal, vendo de 
perto o trabalho árduo dos próprios 
trabalhadores. Foi explicada toda a 
história, tradição e os segredos por 
trás das marinhas. Para além da li-
gação entre o passado e o presente, 
ficámos a conhecer os processos, 
métodos e ferramentas utilizadas na 
safra e todo o trabalho do persona-
gem mais importante deste espaço: 
o marnoto. No final da visita todos 
tiveram direito a sumo e a ovos mo-
les. O almoço foi realizado no parque 
Ordinet e logo a seguir fomos à Praia 
da Barra onde alguns formandos ti-
veram a oportunidade de ver o mar 
pela primeira vez e de molhar os pés.  
O balanço destas atividades foi mui-
to positivo.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TONDELA
E MORTÁGUA & GAPRIC TONDELA

COnGRESSO
LUSO BRASILEIRO

DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA 2022

No dia 14 de julho, estivemos pre-
sentes no Congresso Luso Brasileiro 
de Educação Inclusiva 2022, que se 
realizou na Universidade do Minho 
em Braga. Para além das excelentes 
comunicações que tivemos a opor-
tunidade de ver e ouvir, pudemos 
também dar o nosso contributo, com 
a apresentação da comunicação: “A 
inclusão como um processo indivi-
dual”.

Esta resumiu o trabalho realizado 
pela equipa do Centro de Recursos 
para a Inclusão (CRI), com os dados 
obtidos no ano de 2020/2021, da 
aplicação da Lista de Verificação da 
Inclusão (LVI).

O feedback que obtivemos no final 
foi bastante positivo, tendo alguns 
participantes solicitado a partilha 
da Lista, para que a possam vir a 
usá-la nas escolas onde trabalham, 
o que nos deixou muito contentes, 
pois sentimos que este documento é 
uma mais-valia para que os apoios 
nas escolas sejam mais inclusivos, 
centrados nos alunos e promotores 
da sua autodeterminação.

ANA LUíSA SARAIVA
E AIDA ARAúJO REbELO

BOMBEIROS POR UM DIA
No passado dia 14 de junho estivemos no quartel da Associação Humanitária 

dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha para realizar mais uma visita de estudo, 
desta vez enquadrada no nosso módulo de formação de higiene e segurança no 
trabalho. Assim, durante a manhã, tivemos o privilégio de conhecer este impor-
tante serviço de proteção e socorro à população. Podemos dizer, inclusivamente, 
que nos sentimos “bombeiros por um dia”. Foi extraordinária a disponibilidade 
dos Srs. Bombeiros Gilberto Silva e Sérgio Dias que nos fizeram uma visita guia-
da do quartel e nos permitiram experiências relacionadas com a ação destes 
profissionais no terreno: conhecemos a central de atendimento das chamadas 
de emergência, as camaratas, vestiários e equipamentos utilizados em contexto 
urbano e florestal e o varão de descida rápida.  Aprendemos ainda a manusear 
uma agulheta de combate a incêndio, conhecemos ao pormenor o interior de 
uma ambulância, as diferentes viaturas e o material de desencarceramento e, 
no final, fomos ainda presenteados com uma viagem num dos carros, dos mais 
bem equipados ao nível da península ibérica! Houve ainda oportunidade para 
assistir a uma simulação de auto-salvamento!

Nesta aprendizagem fomos alertados para comportamentos, ações de segu-
rança e prevenção que podemos aplicar no dia-a-dia, quer no nosso local de 
formação prática, quer nas nossas casas. Aumentámos assim o conhecimento, 
a responsabilidade e a consciência de que quanto mais informados, mais eficaz 
se pode tornar a nossa ação perante uma situação de emergência.

O contacto com a unidade canina de busca e salvamento, que tivemos co-
nhecimento ser única no distrito de Aveiro, foi outro momento alto desta visita: 
assistimos a exercícios de simulação de resgate e de treino destes também im-
portantes elementos da corporação. Ficámos impressionados e orgulhosos com 
todos os meios existentes na corporação, mas principalmente com a coragem e 
força que são necessárias para a profissão de bombeiro. Parabéns e obrigado a 
todos os bombeiros!

Em nome da nossa Instituição, a ASSOL, e em nosso nome pessoal, agradece-
mos ao Sr. Comandante desta associação, Albano Ferreira, esta experiência.

OS FORMANDOS DA ASSOL – CURSOS 7 E 15 – ALBERGARIA-A-VELHA 

ZOO DE SANTO INÁCIO
No dia 6 de julho tivemos o nos-

so passeio de verão ao Zoo Santo 
Inácio, no Porto. Saímos de manhã 
numa carrinha com destino ao Zoo. 
Quando chegámos comemos o nos-
so lanche e depois fomos visitar o 
Zoo, onde vimos várias espécies de 
animais. Almoçámos no restauran-
te e cada um escolheu o que quis 
comer, no fim comemos o nosso 
gelado. Depois fomos escolher as 
nossas lembranças e regressámos 
à carrinha. Para terminar o passeio 
passámos na praia de espinho para 
ver o mar e regressámos às ASSOL. 
Foi um passeio muito fixe.

Festa de Verão
Realizou-se no dia 9 de Junho no 

recinto da feira em Oliveira de Fra-
des, a Festa de Verão da ASSOL.  O 
tema da festa era a Feira das Profis-
sões em que cada centro trabalhou 
uma profissão relacionada com o 
tema. S. Pedro trabalhou os Meios 
de Transportes. Como estava muito 
calor, este ano a festa teve início às 
16:00h e terminou às 21:00h. Cada 
um andava com o seu próprio copo 
ao pescoço e devido ao calor havia li-
monada para nos podermos hidratar. 
O Dr. Mário Pereira e o Presidente da 
Câmara de Oliveira de Frades deram 
início à festa.  Seguiram-se os bom-
bons de Oliveira de Frades, a  Fúnkia 
de S. Pedro do Sul. Iniciámos os vá-
rios e divertidos jogos. às 18:30 h 
houve o jantar: caldo verde, pão com 
bife de frango com alface e tomate, 
água e sobremesa. às 19:30 h o ar-
tista Jorge Manuel animou a festa 
divertindo todos os presentes. Quan-
do terminou regressámos a nossas 
casas. Apesar do calor, foi uma tarde 
muito animada e divertida.

MéLANIE OLIVEIRA E LúCIA GOMES

SEMEAR AMOR ASUS-CT
Volvidos seis longos e intensos meses, resta a certeza de que a integra-

ção das pessoas apoiadas em Atividades Socialmente úteis, em Contexto 
de Trabalho (ASUS-CT), lhes tem propiciado semear amor nas entidades que 
diariamente as acolhem, assim como, nas relações sociais que procuram 
estabelecer de forma gentil e respeitosa. Semear, por si só, consagra uma 
tarefa cautelosa e árdua, onde o amor colocado nesse processo, potencia 
que a vida das pessoas apoiadas seja diariamente reconhecida e recompen-
sada pelo que de genuíno conseguem transparecer em contexto de posto de 
trabalho. 

JOAnA GOnÇALVES 

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
E SUGESTõES DE MELHORIA, O QUE PODE FAZER

PREENCHENDO AS FICHAS EXISTENTES NOS NOSSOS 
SERVIÇOS OU ENVIANDO UM EMAIL PARA

ASSOL@ASSOL.PT
Passeio a aVeiro e esPiNho
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PROJETO HILIVES
A ASSOL, conjuntamente com a Universidade de Aveiro, a Universidade 

da Islândia, a Universidade de Salamanca (Espanha), a Universidade de 
Ghent (Bélgica), a FORMEM, a AvisPT21 e a Pais em Rede, está envolvida, 
desde setembro de 2019, no projeto HiLives. Este é um projeto financiado 
pelo programa Erasmus+ e tem como principal objetivo realizar um traba-
lho colaborativo, de partilha de experiências e de conhecimento sobre boas 
práticas, no acesso ao ensino superior e à vida independente de jovens es-
tudantes com Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento (DID). 

Nesse sentido, o Dr. Mário Pereira e as colaboradoras Ana Luísa Saraiva, 
Aida Araújo Rebelo e Ana Isabel Henriques estiveram presentes entre os 
dias 27 de junho e 1 de julho, na Escola de Educação da Universidade da Is-
lândia, em Reiquejavique, numa ação formativa presencial. Ao longo desta 
semana, os participantes do projeto puderam partilhar os resultados do tra-
balho realizado até agora, bem como conhecer o funcionamento do Curso 
para alunos com DID, que decorre nesta universidade. Estas informações 
foram partilhadas pelos próprios alunos e professores, que deram a conhe-
cer as suas experiências na primeira pessoa e nos ajudaram a perceber os 
benefícios da inclusão destes alunos, não só para eles próprios, mas tam-
bém para toda a comunidade educativa. O resultado final deste projeto, em 
dezembro de 2022, será um referencial europeu para o desenvolvimento de 
um currículo de ensino superior inclusivo, flexível e centrado no estudante; 
um protótipo de uma ferramenta digital para conectar e partilhar oportuni-
dades entre jovens, universidades e empresas e um guia de boas práticas 
para instituições do ensino superior, escolas secundárias e empregadores. 

Consideramos que este projeto, através dos seus produtos finais e de 
toda a aprendizagem adquirida venha a ter um grande impacto na socieda-
de, e que venha a beneficiar, não apenas os jovens com DID, mas também 
os parceiros envolvidos e todos os interessados (famílias, cuidadores, es-
colas, professores, trabalhadores das universidades, empregadores, etc.), 
no sentido da construção de uma educação e de uma sociedade verdadei-
ramente inclusiva. 

MÁRIO PEREIRA, AIDA REBELO, ANA ISABEL HENRIQUES E ANA LUíSA SARAIVA

Loja de viagens 
No centro de São Pedro do sul   mais 

um ano realizámos a loja de viagens 
onde pudemos ver a apresentação  
das sugestões de passeios a visitar. 

A proposta dos passeios foram  
pateira de Fermentelos, piquenique 
no parque das Nogueiras, Macinhata 
do Vouga, Praia da Barra e Aveiro e 
visita a cidade  e andar de moliceiros. 
A apresentação permitiu que todos 
os presentes fizessem as suas esco-
lhas , com base na demonstração de 
cada passeio, para assim fazermos 
as escolhas que mais nos interes-
sam. Todos nós escolhemos para 
onde queremos ir este ano!

 Desejamos uns belos e agradáveis 
passeios a todos e divirtam-se!

MéLANIE E LUCIA 

VISITA AO ALBERGUE
DE PEREGRInOS

RAINHA D. TERESA 
No âmbito da preparação da Fes-

ta de Verão – Feira das Profissões e 
no sentido de contextualizar o tema 
(turismo religioso: Caminhos de San-
tiago) que está a ser preparado para 
a Feira das Profissões, pelos forman-
dos dos cursos 07 e 15 de Alberga-
ria-a-Velha, realizámos uma visita 
de estudo ao Albergue de Peregrinos 
Rainha D Teresa, nos dias 16 e 17 de 
maio. 

A visita foi extraordinária dado que 
permitiu acompanhar em tempo real 
o funcionamento da unidade: ob-
servámos a chegada de peregrinos 
e tivemos o privilégio de usufruir de 
uma visita guiada, com pormenor, 
orientada pela simpática Carina, a 
hospitaleira da unidade – profissão 
esta que ficámos a conhecer em de-
talhe. 

Foi possível conhecer as regras 
de organização e funcionamento, os 
serviços ao dispor dos peregrinos e o 
conforto que oferece a quem neces-
sita. Colocámos diversas questões 
relativas, por exemplo, ao financia-
mento da unidade, à gestão diária, ao 
número de peregrinos já registados, 
os países de origem, entre outros, – 
tendo havido ainda a oportunidade 
para praticar modos de cumprimen-
to e despedida em diversos idiomas.  
Ficámos todos impressionados com 
a qualidade do serviço prestado e 
com a disponibilidade da hospitalei-
ra que assim nos deixou um bichinho 
para um maior desafio…. uma pere-
grinação!! Quem sabe?!….

CURSOS 07 E 15 DE ALBERGARIA-A-VELHA

CAMPEONATO 
REGIONAL EQUITAÇÃO 

TERAPêUTICA 
Este semestre participámos em 

mais um campeonato regional  de 
equitação terapêutica, onde a ASSOL 
participou. Decorreu no Centro Hípi-
co das Pedras Salgadas. Gostámos 
muito de participar e ficamos orgu-
lhosos com os prémios que ganha-
mos .

Participaram o João Fernandes e 
a Eunice Rute do Centro de S. Pedro 
Sul. Visitámos também o parque das 
Pedras Salgadas, onde está a nas-
cente da água que todos provámos. 
Gostámos muito da atividade e con-
vívio!

 GRUPO HIPOTERAPIA 

TradiDanças
Neste mês de Julho, foi-nos lan-

çado o desafio de ajudarmos, em 
conjunto com as outras IPSS´s do 
concelho, na decoração do recinto 
do festival Tradidanças! Estamos 
nos preparativos e com muito entu-
siasmo.

O CENTRO DE S. PEDRO DO SUL

Visita à Anta
da Arquinha

da Moura
No dia 18 de maio um grupo da 

formação profissional de Tonde-
la visitou a Anta da Arquinha da 
Moura, situada na Freguesia de 
Lajeosa do Dão.

Para conhecer este túmulo pré-
histórico, foi contatado o Museu 
Terras de Besteiros para agendar 
uma visita guiada, de forma a fi-
carmos a conhecer este monu-
mento que assume um papel im-
portante no património histórico 
e arqueológico do distrito.

O contexto da visita começou 
pela explicação do Rubén, acer-
ca das técnicas construtivas do 
monumento, dos materiais utli-
zados, do espólio da anta, entre 
outras considerações. Em pe-
quenos grupos os formandos 
visitaram o interior da anta onde 
lhes foram explicado o tipo de 
pinturas existentes e a respetiva 
tipologia.

A escolha da Arquinha da Mou-
ra justifica-se pela importância 
que este monumento megalítico 
assume no contexto nacional, 
tratando-se de um dólmen sin-
gular, pelo bom estado de con-
servação, pelo grande número 
de objetos encontrados duran-
te os trabalhos de escavação e 
também pela manutenção de 
pinturas rupestres.

O almoço realizou-se no Par-
que de Farminhão.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TONDELA

PRéMIO DE MéRITO
A Faurecia Foudation, no âmbito da 

sua Responsabilidade Social, atribuiu 
à ASSOL um Prémio de Mérito no va-
lor de 8.400€. Este prémio resultou 
da apresentação do projeto de inclu-
são das Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade na nossa região e que 
mereceu o reconhecimento interna-
cional ao nível do Troféu Diversity & 
Inclusion.

O cheque foi simbolicamente en-
tregue pela Dr.ª Rita Fernandes, Dire-
tora dos Recursos Humanos e Paulo 
Domingues, Responsável da Produ-
ção, no passado dia 19 de maio, nas 
instalações da empresa, sediada em 
Vouzela.  

Estiveram presentes nesta cerimó-
nia de entrega, Dr. Gil Almeida, Presi-
dente da Direção e Dr. Mário Pereira, 
Diretor Executivo da ASSOL.

BLOCOS DE TELEMÓVEL
A oficina de carpintaria, do monitor 

José Manuel, fez suportes de telemóvel. 
Nas manhãs com a Profª Anja, desenhá-
mos e pintámos, com muito gosto, estes 
blocos para mais de 100 pessoas!


