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AS nOSSAS FéRIAS
NO HOTEL DE TURISMO 

SOCIAL NA QUINTA
DA FONTE QUENTE

Alguns de nós fomos a banhos 
na semana de 29 de agosto a 2 de 
setembro, estava muito bom tempo 
e tínhamos transporte até à água, 
passeámos nos passadiços e fomos 
à piscina do hotel.

Fomos passear muito nas praias 
da Tocha, Mira, Buarcos e Figueira 
da Foz, fazer piquenique e comer ge-
lados, waffles e crepes com gelado e 
chocolate.

no outro dia demos uma volta 
dentro do parque do Hotel onde vi-
mos cabras, galinhas e um cavalo. 
Visitámos o museu de Mira o qual ti-
nha um barco da pesca que na zona 
se chama Arte Xávega. nesse local 
também vimos um filme com teste-
munhos dos pescadores. 

Fomos também à discoteca ouvir 
música, dançar e divertir-nos muito.

Para o próximo ano queremos vol-
tar.

GRUPO 1
ROSA, ÂNGELO, MANEL, ALBERTO S., TIAGO F., 

RICARDO M., ANDRé, EUNICE, TOZé,
AnJA, LEOnEL, CAROLInA, TânIA, FRAnCISCA

GRUPO 2
JOÃO BONJOUR, FERNANDO CORREIA, MARCELO, 

Zé MANEL, ANA ISABEL, LUíS MIGUEL, MóNICA 
ANTóNIO LUíS, HUGO, GABRIELA, CAROLINA, 

MADALENA E JOANA PINTO 

Esta atividade contou com
o apoio do InR no âmbito do Projeto 

Nº 17/2022 Alargar Horizontes.

PRéMIO BPI CAPACITAR
no âmbito da candidatura ao Pré-

mio BPI Capacitar, a ASSOL apresen-
tou o trabalho desenvolvido nas Ati-
vidades Socialmente Úteis no Centro 
de S. Pedro do Sul e a relevância que 
os transportes têm na deslocação 
diária das pessoas que apoiamos 
para a realização de atividades no 
exterior. Assim, o nosso projeto e a 
nossa metodologia de trabalho fo-
ram considerados relevantes no âm-
bito dos objetivos deste programa 
e o BPI apoiou a aquisição de uma 
carrinha de 9 lugares adaptada.

Programa de Ação para 2023
Está em curso a elaboração 

do Programa de Ação da ASSOL 
para o ano de 2023.  Por isso pe-
dimos a quem tiver sugestões 
que as façam chegar nos próxi-
mos dias, para que possam ser 
consideradas e fiquem atentos à 
data da próxima Assembleia Ge-
ral em que esse documento será 
analisado.

CERCIAG
em Movimento

no dia 16 de setembro um grupo 
do CAO do Centro de São do Sul, par-
ticipou no evento CERCIAG em Mo-
vimento. O grupo foi composto por 
nove elementos, sendo eles o André, 
o Valentim, o António José, a Mada-
lena, a Helena Tavares, o Fernando 
Marques e o Vítor, acompanhados 
pela  monitora Ana e psicomotricista 
Carolina.

neste dia realizámos várias ativida-
des em que todos participámos com 
entusiasmo, sendo estas: trampolim, 
kart com pedais, dança e ações de 
sensibilização com dinâmicas.

Assistimos também a uma de-
monstração de perícia por parte dos 
cães da GnR, assim como assisti-
mos ao desfile dos transportes alter-
nativos.

 Cruzamo-nos com a Luísa que 
outrora frequentou o nosso Centro, o 
que nos deixou de coração cheio. 

Passamos um dia muito agradável 
de muitos sorrisos e boa disposição, 
que vai ficar na memória!

O GRUPO QUE PARTICIPOU NA ATIVIDADE

Alguns sucessos
A ASSOL conseguiu recentemente 

alguns sucessos que importa dar nota 
pública. Em julho a DGERT fez uma au-
ditoria à ASSOL para renovação da cer-
tificação como entidade formadora, o 
que foi conseguido com sucesso, con-
tinuando a ASSOL a ser certificada para 
fazer formação de pessoas com defi-
ciência e incapacidade, mas também 
para técnicos.

Também o Ministério da Educação 
renovou a acreditação da ASSOL como 
CRI – Centro de Recursos para a In-
clusão. O reconhecimento destas duas 
entidades é essencial para podermos 
prosseguir a nossa atividade na forma-
ção profissional e no apoio às escolas.

Em termos de bens materiais temos 
aprovada uma candidatura ao Prémio 
Capacitar 2022 BPI e Fundação LaCaixa 
que vai financiar com 22 000€ a compra 
de uma carrinha nova para o Centro de 
S. Pedro do Sul.

Como tem acontecido noutras locali-
dades, a ASSOL foi convidada para rea-
lizar cursos de formação profissional no 
Satão e em Mangualde, os quais foram 
previstos na candidatura que se iniciou 
em junho e foram aprovados, estando a 
agora em curso o seu arranque.

não deixa de ser um reconhecimento 
do nosso trabalho, mas é também uma 
grande responsabilidade.

Em junho iniciámos uma parceria 
com a Câmara Municipal de Oliveira de 
Frades para criação do Gabinete das 
Comunidades que apoia pessoas imi-
grantes a residir no concelho de Oliveira 
e que estão com dificuldades em orga-
nizar a sua vida. 

Em agosto a ASSOL foi convidada 
para organizar em 2023 a Gentle Tea-
ching International Conference, que terá 
lugar nos dias 4, 5e 6 de setembro nas 
Termas de S. Pedro do Sul.

MÁRIO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Tarde Desportiva
no passado dia 17 de outubro, um 

grupo participou na atividade dinami-
zada no âmbito da Tarde Desportiva, 
com a colaboração de um profes-
sor do CLDS de Oliveira de Frades, a 
quem agradece desde já a colabora-
ção. Este evento ocorreu no pavilhão 
do GDOF, onde o grupo teve oportu-
nidade de disputar um renhido jogo 
de Futsal e aprender um pouco mais 
sobre as regras desta modalidade. 

18ª SEMANA CULTURAL • AS PROFISSÕES
Nos dias 3, 4 e 6 de outubro realizámos a 18ª Semana Cultural da ASSOL, 

com o tema “As Profissões”. A abertura foi feita pelo Grupo de Bombos da 
ASSOL, em seguida pelo Dr. Mário Pereira e pela vereadora da cultura do Mu-
nicípio de Oliveira de Frades, Dra. Elisa. no dia 3 participámos num Pedy Pa-
per na vila e na parte da tarde estiveram conosco, a falar das suas profissões, 
o Padre Manuel, o bibliotecário Manuel Tojal, o historiador Filipe Soares, o 
bombeiro Hugo Lopes, a cabeleireira Cíntia, a terapeuta da fala Ana Luísa 
Saraiva e a representar a profissão de pastelaria a Ana Patrícia. No dia 4 
fizemos visitas de estudo a São Pedro do Sul, Tondela, Mortágua, Viseu e Al-
bergaria-a-Velha para conhecermos outras profissões. No dia 6 experimen-
támos muitos jogos diferentes, dinamizados pelo professor nuno Robalo, no 
parque do GDOF e na parte da tarde tivemos muita animação no Cine Teatro 
com a Funika de São Pedro do Sul. No final do dia houve a inauguração da 
exposição de fotografia “Inclusão é Diversidade” no Salão da ASSOL.

A ASSOL agradece a todas as pessoas que estiveram envolvidas e que 
tornaram esta Semana Cultural melhor e mais memorável para todos.
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VISITA àS TERMAS
DE S. PEDRO DO SUL

No dia 14 de outubro de 2022 os 
formandos da formação profissional 
de Tondela, dos cursos 1 e 9, visita-
ram o Balneário Rainha D. Amélia. 
Iniciaram com a visualização de um 
filme sobre a origem da água termal 
e da sua importância, desde a sua 
nascente até à distribuição pelas 
termas. Através de uma visita guiada 
conheceram a zona da nascente e 
depois o museu onde se encontram 
utensílios usados desde o início das 
termas. No final puderam molhar as 
mãos na Fonte da Pedra onde existe 
a água termal a cerca de 68 graus. 

Os grupos ainda conviveram no 
momento do almoço num piqueni-
que realizado num dos jardins das 
termas. 

CURSOS 1 E 9 - FP TONDELA

o PAsseIo Ao BAcAlHAu
Foi num dia de calor

Que fomos até ao Stº André
E foi com muito amor
Que não fomos a pé!

E fomos ver o bacalhau
E outras coisas do mar

E não foi nada mau
E serviu para refrescar

Conchas, búzios e estrelas  
Até a linda vieira 

Ondas, nem vê-las
Foi um dia à maneira!

Estavam todos animados
Alegres e sorridentes
No final já cansados

Mas todos muito contentes!

(POEMA ELABORADO A PROPóSITO DA VISITA
DE ESTUDO AO MUSEU MARíTIMO DE íLHAVO

E NAVIO MUSEU SANTO ANDRé)

umA BelA sAídA
Foi boa a nossa visita
Ao barco Santo André
Pois foi muito bonita
Andámos muito a pé

Também fomos
ao museu do bacalhau
e vimos barcos à vela
não havia lá carapau

mas a Bárbara era muito bela

Gostámos muito deste dia
Pois estava muito calor
Almoçámos ao pé da ria
Onde havia muito amor!

(POEMA ELABORADO
A PROPóSITO DA VISITA

DE ESTUDO AO MUSEU MARíTIMO
DE íLHAVO E NAVIO MUSEU SANTO ANDRé)

AUTORES: CURSO 07
FP ALBERGARIA-A-VELHA

O Reiki na formação 
Realizou-se no passado dia 19 

de setembro de 2022 uma sessão 
de reiki na formação teórica com 
os grupos da formadora Stefanie e 
formadora Cecília. Encontrámo-nos 
todos no Parque das nogueiras às 
09:30h.

Sentámo-nos todos em roda ou-
vindo uma profissional de reiki, Ra-
quel Brandão, que nos deu algumas 
explicações e dicas acerca do mes-
mo, demonstrando como funcionam 
as sessões com os seus pacientes.

Dito isto, e ao som da música com 
incenso à mistura, colocámos em 
prática as dicas do reiki. A sessão 
durou mais ou menos 15 minutos, 
sentimo-nos leves, relaxados e con-
seguimos viajar com a mente.

No fim da sessão fizemos um con-
vívio entre os formandos e a seguir 
fizemos um almoço partilhado. No 
final do almoço fizemos o jogo da 
garrafa que consiste em formar uma 
roda na qual se coloca uma garrafa 
de plástico no meio, cada um rodava 
a garrafa e para quem ficasse virada 
respondia a perguntas variadas onde 
nos divertimos muito e onde perce-
bemos que tínhamos muitas coisas 
em comum.

Assim terminámos um dia cultural 
e divertido.

VISITA à “ANIMAL 24”
Na manhã do dia 4 de outubro de 

2022 encontrámo-nos junto à Câ-
mara Municipal de Mortágua onde 
esperámos um grupo de Oliveira De 
Frades. Todos juntos visitámos a 
clínica veterinária “Animal 24”, onde 
conhecemos a sala de tratamento 
dos animais, a sala de operações e 
a sala de recobro e internamento. 
na sala de tratamentos de animais 
vimos uma profissional a realizar a 
higiene a um gato porque o mesmo 
tinha ao mesmo tempo problema de 
pele e na sala de recobro e interna-
mento estavam também as gaiolas 
individuais para os animais ficarem 
internados individualmente. Após a 
visita reunimo-nos com o veterinário 
que nos esclareceu as nossas dúvi-
das sobre a saúde dos animais, hi-
giene e alimentação. De seguida os 
dois grupos, o grupo de Mortágua e 
o grupo de Oliveira de Frades junta-
mente com as respetivas técnicas 
de acompanhamento, realizaram um 
jogo com um cão feito pelo grupo 10 
de Mortágua no âmbito da “Festa da 
Assol” com o tema “As Profissões”. 

No final do jogo almoçámos todos 
juntos e continuámos o convívio en-
tre os formandos de Mortágua e os 
formandos de Oliveira de Frades.

Visita às Termas
de Sangemil

no dia 26 de Setembro de 2022 os 
dois grupos de Mortágua realizaram 
uma visita às termas de Sangemil, 
no concelho de Tondela.

Já no interior das termas, com 
uma guia que nos explicou um pou-
co o seu funcionamento (está aberto 
de Abril até Novembro), vimos vá-
rias secções e salas de tratamentos 
como a piscina interior, banhos de 
jato, banheiras de relaxamento, sa-
las de tratamento para problemas 
respiratórios, circulatórios e ósseos, 
massagens Vichy, escalda-pés e tra-
tamentos em grupo. No fim da visita, 
ofereceram-nos sacos e um folheto 
informativo.

De seguida fomos conhecer a praia 
fluvial do rio Dão, explorámos o local 
onde sai a água termal e molhámos 
os pés.

Almoçámos todos na esplanada 
do hotel juntos à praia fluvial e de-
pois do almoço fomos tirar fotos em 
grupo e regressámos a Mortágua.

Foi um dia maravilhoso no meio da 
natureza. 

António José cardoso
AlBInox 

“Gosto de trabalhar na Albinox.
Sinto-me bem.”

José carlos lopes 
grAnAlto  

“Gosto do meu trabalho
e de ajudar os meus

colegas a fazer lareiras.”

O GRUPO DE BOMBOS 
O grupo de bombos da ASSOL no 

dia 4 de Setembro, fez uma arruada 
pelas principais artérias da centená-
ria Feira de São Mateus em Viseu. A 
organização recebeu-nos com mui-
ta simpatia e acompanhou-nos du-
rante a arruada. O grupo de bombos 
teve a oferta de 2 caixas de farturas 
oferecidas espontaneamente, pelas 
Farturas Oliveira. O grupo de bombos 
também foi convidado para a abertu-
ra do Encontro de Confrarias, fazen-
do uma arruada, que se realizou no 
dia 25 de Setembro, O encontro teve 
lugar no parque urbano de Oliveira de 
Frades, organizado pela Confraria do 
Frango do Campo.

PARTILHE
COM O CORAÇÃO…

Neste Natal,
ofereça LIVROS

e ARTIGOS
da ASSOL.

Você fica Feliz
e Nós agradecemos.
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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

II EnCOnTRO
DE FAMíLIAS 2022

O Serviço de Apoio às Famílias (SAF) 
organizou, no dia 6 de outubro, o Se-
gundo Encontro de Famílias, desta vez 
na sede, em Oliveira de Frades.

Há sempre vários objetivos para nos 
encontrarmos: partilhar informações, 
conhecimentos, dificuldades, e refor-
çar a existência do Serviço de Apoio às 
Famílias para apoiar sempre que uma 
família tem alguma necessidade. O 
Encontro foi muito participado – ape-
sar das dificuldades aumentadas, pela 
distância, das Famílias que residem 
em São Pedro do Sul- e a avaliação é a 
de que precisamos muito uns dos ou-
tros e que estes encontros se devem 
repetir. O Encontro terminou com um 
pequeno lanche e visita à exposição 
“Inclusão é Diversidade”, patente no 
Salão da ASSOL.

ASSISTEnTE SOCIAL DO SAF
LURDES FERNANDES

INCLUSÃO é DIVERSIDADE 
No passado dia 6 de outubro foi inaugurada a exposição de fotografia “Inclusão 

é Diversidade”, onde estão retratadas algumas das pessoas apoiadas no âmbito 
do Emprego, com o intuito de apresentar ao público a grande diversidade de tra-
balhos acessíveis às pessoas com especiais dificuldades no acesso de trabalho. 
Uma exposição distinta e acessível a todos, onde é possível demonstrar a grande 
colaboração das Entidades Empregadoras na região.

O evento contou com a participação das Pessoas Apoiadas, Colaboradores da 
ASSOL, Representantes das Entidades Empregadoras, IEFP – Instituto de Emprego 
e Formação Profissional e Presidente da Câmara de Oliveira de Frades. 

Foram partilhados testemunhos e práticas que têm promovido a inclusão pro-
fissional e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A exposição encontra-se 
aberta ao público em geral, mediante marcação, até ao dia 6 de janeiro de 2023.

A EQUIPA DO CRQE

EMPREGO E INCLUSÃO 
A convite da FNERDM, o Centro de 

Recursos para a Qualificação e Empre-
go da ASSOL, participou como entidade 
formadora, na ação de formação “Mais 
Emprego Apoiado, Mais Inclusão”, com 
duas sessões online e uma em contexto 
prático, com visita à ASSOL. Assim no 
passado dia 13 de outubro, no âmbito 
da vertente prática, vieram ao terreno 
um grupo de oito técnicos, seis de en-
tidades congéneres e dois dos serviços 
centrais do IEFP, em que foi possível, no 
período da manhã, fazer um momento 
de articulação, partilha e discussão de 
práticas e no período da tarde foram 
realizadas visitas a duas Entidades Em-
pregadoras, nomeadamente à PREVI-
CON e ao Município de Oliveira de Fra-
des. O almoço foi num dos restaurantes 
de Oliveira de Frades, onde temos uma 
pessoa contratada em EAMA há já al-
guns anos. O balanço deste dia é sem 
dúvida muito positivo.

A EQUIPA DO CRQE 

GIOFRATER nA ASSOL
no dia 8 de agosto a ASSOL rece-

beu a visita de um grupo de jovens, 
inseridos no movimento GioFrater 
que, estando acampados em Oliveira 
de Frades no âmbito do seu encon-
tro nacional, quiseram vir conhecer 
a nossa instituição. Estes jovens 
deslocaram-se ao Centro Alexandre 
Correia, onde podemos dar a conhe-
cer as várias respostas que neste 
momento a ASSOL disponibiliza às 
pessoas que apoia e qual a nossa fi-
losofia e modo de atuação, transfor-
mando assim a tarde num momento 
de partilha e de crescimento para 
todos. Tal como nós, que atuamos 
numa vasta área geográfica, tam-
bém os jovens vinham de diferentes 
pontos do país e puderam dar-nos a 
conhecer o modo de funcionamento 
do movimento a que pertencem.

Foi uma tarde bem passada e com 
direito a música para terminar melo-
diosamente o dia de todos.

 
SARA, MAGDA, EUGéNIA, ERCíLIA E EDUARDA

Atuações da Funika
O grupo Funika iniciou o semes-

tre com uma atuação na Feira de S, 
Mateus, sendo a nossa estreia neste 
evento tão importante da nossa re-
gião. A expetativa era tanta, que nos 
deixou um pouco nervosos (quería-
mos fazer bonito), correu bem, com 
muito público, aplausos, elogios e 
muitas fotos. Foi um pouco diferen-
te do que estamos habituados, pois 
tivemos direito a um camarim como 
os artistas e um lanche com o famo-
so pão com chouriço.

Outra atuação foi a participação 
na Feira Social em Carregal do Sal. 
neste dia o nosso almoço foi num 
Parque da cidade muito agradável, 
“Alzira Claúdio”. Tivemos também 
direito a transporte e a motorista 
disponibilizado pela câmara muni-
cipal. neste mês participámos na 
Semana Cultural de Oliveira de Fra-
des com uma atuação em que todas 
as músicas/danças eram alusivas a 
profissões. O grupo fez uma reco-
lha de todos os instrumentos relati-
vos as profissões a apresentar, que 
foram:  ferreiro, margarida moleira, 
Padeirinha e rendeira. Para finalizar 
esta atuação/dramatização tivemos 
o André e a Melanie no seu melhor 
que cantaram uma linda serenata 
dos estudantes. 

GRUPO FUNIkA

A MINHA ASUS 
Estou a trabalhar na escola bá-

sica em Vouzela, mais ao menos 
há duas semanas, no refeitório, a 
enrolar os talheres e a embalar. 
Estou acompanhada pelo senhor 
Hermínio, pela Ana, pela Licínia 
e pela dona Idalina. Depois vou 
para a biblioteca ajudar a profes-
sora Silvina a fazer vários traba-
lhos e acabo o meu trabalho to-
dos os dias às 16:00 horas.  

CLÁUDIA RIBEIRO 

VISITA A GUIMARÃES
No dia 14 de setembro fomos a 

Guimarães numa visita de estudo. 
Foram os cursos de Albergaria e os 
de Oliveira de Frades. Estava um dia 
de chuva, mas foi possível visitar o 
Castelo, o Palácio do Paço dos Du-
ques de Bragança, a capela de S. Mi-
guel e finalmente o shopping. 

O Palácio do Paço dos Duques de 
Bragança tem uma enorme quan-
tidade de divisões, e aqui a guia tu-
rística levou-nos a uma viagem no 
tempo. Existe, uma sala de banque-
tes com uma mesa gigante onde no 
passado distante, todos comiam da 
mesma travessa e cortavam a carne 
com o punhal qe também servia para 
cortar o cabelo, a barba e para lutar. 
Uma sala de armas (espadas, lan-
ças, uma besta, pistolas e espingar-
das), quartos e uma capela com uns 
vitrais muito bonitos. nas paredes de 
pedra fria observámos muitas tape-
çarias (alusivas às conquistas dos 
portugueses em África), que serviam 
para decorar e aquecer. Apreciámos 
também aqui uma exposição de arte 
contemporânea.

Visitámos a capela de S. Miguel 
onde foi batizado o D. Afonso Hen-
riques, nosso 1º rei e vimos a sua 
grande estátua! Caminhámos pelo 
Castelo, ligado às origens de Por-
tugal, mandado construir no séc. X 
pela Condessa Mumadona para pro-
teção dos Mouros. 

Infelizmente devido ao mau estado 
do tempo, não conseguimos andar 
de teleférico, mas finalizámos com 
uma visita ao shopping de Guima-
rães, depois de passarmos pelo bo-
nito centro Histórico. Almoçámos e 
regressámos felizes e animados com 
o que aprendemos e com o convívio 
entre colegas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE OLIVEIRA
DE FRADES E ALBERGARIA-A-VELHA

Artes Performativas
Começámos há pouco tempo, 

mais precisamente a 23 de setembro 
e quem quiser ainda pode vir expe-
rimentar. Fizemos textos sobre ob-
jetos. Escrevemos palavras que nos 
lembram outras palavras. Alguns de 
nós escrevemos textos 

Juntamos as palavras de cada um 
à vez. Escolhemos livros que vamos 
ler e que alguns de nós já estão a ler. 

Hoje falámos sobre a estrutura do 
projeto de natal. Surpresa…

As nossas palavras, o que senti-
mos neste grupo:

Aliviada;
Estar com os amigos;

Estar em grupo;
Feliz; é bom;

Gosto mais ao menos;
Alegre, contente com o grupo;

Felicidade.

VERA, CLÁUDIA R., RICARDO P., FERNANDO C., 
CARLOS M., RUBEN, Tó SERRA, ANA ISABEL
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PLOGGInG nA PRAIA DA TORREIRA
Com o entusiasmo do verão, os grupos 7 e 15 saíram para uma interessan-

te visita, rica em aprendizagens e simultaneamente recuperadora de ener-
gias. Foi nos dias 1 e 2 de agosto que viajámos até à Torreira!

As manhãs começaram com a atividade de plogging na praia do Mon-
te Branco. O plogging alia o exercício físico à limpeza do meio ambiente e 
assim, para além de promovermos hábitos de vida saudáveis, reforçámos 
importantes valores de cidadania e  sensibilizámos para os problemas do 
meio ambiente.  Pudemos conhecer um dos últimos fabricantes artesanais 
de barcos moliceiros, o Sr. José Rito, no Museu Estaleiro do Monte Branco.  
Local que vale a pena visitar!  Nestes dias houve ainda a possibilidade de 
realizar alguns jogos informativos, que deram a conhecer aos formandos 
projetos inovadores no plano da reciclagem.

Almoço, convívio, partilha de histórias pessoais, música, dança, contempla-
ção da natureza e do momento presente foram experiências de autocuidado 
e momentos de bem-estar a que todos nos entregámos. O passeio até ao 
mar também não podia faltar. Também aqui a aprendizagem foi muito rica 
pois foi possível observar a Arte Xávega, hoje já com recurso a equipamentos 
mecânicos. Os formandos puderam refletir sobre as condições de trabalho 
associadas à pesca artesanal e valorizar as competências das pessoas que 
à mesma se dedicam. 

Foram assim dias extremamente agradáveis que para sempre ficarão nas 
nossas memórias. 

CURSOS 7 E 15 ALBERGARIA-A-VELHA

entrevIstA Ao JornAlIstA
dA sIc PAulo nogueIrA

Quantos anos tem de profissão?
Tenho de fazer contas mas vou lhe di-
zer que tenho quarenta. Eu vou explicar, 
tenho 35 anos de televisão, mas eu co-
mecei na rádio 5 anos antes, houve um 
período em que fazia as duas coisas. 
Comecei numa rádio que ainda existe 
que se chama Rádio Renascença.

O que o levou a ser jornalista?
Eu tirei um curso de jornalista, mas 
não era o que eu pensava tirar, sabe o 
que queria ser? Queria ser arqueólogo. 
Quando era miúdo tinha uma paixão por 
isso, gostava muito de história. no dia 
em que me ia inscrever na faculdade vi  
que ia começar nesse ano, pela primeira 
vez em Portugal, na faculdade de ciên-
cias sociais humanas um curso de co-
municação social. Eu vi aquilo e gostei 
e em vez de ir para esquerda fui para a 
direita, e foi assim. Às vezes a gente não 
planeia e as coisas acontecem. Fui para 
o jornalismo, fiz um estágio na RTP, de-
pois fui para a Rádio Renascença. Estive 
lá 5 anos e depois comecei na RTP onde 
estive mais 5 e depois quando apareceu 
a primeira televisão privada, a SIC, fui 
convidado para ir para lá e faz agora em 
outubro 30 anos. no fundo sou quase 
um historiador dos tempos modernos.

o jornal é um professor.
é sim senhor, mas temos de ter cuidado 
com qual jornal aprendemos.

Gosta daquilo que faz?
Gosto muito. é aquilo que eu gosto de 
fazer e porque todos dias é diferente. Às 
vezes acontecem coisas que ninguém 
está à espera, embora haja uma rotina, 
porque o jornalismo tem algumas ro-
tinas mas não é sempre igual. Há bo-
cadinho o Sr. António estava a dizer a 
brincar que era do tempo do arco íris a 
preto e branco, eu quando nasci a televi-
são era a preto e branco, os jornais eram 
escritos em máquinas de escrever, eram 
impressos em rolos, as letras eram em 
chumbo, hoje já é tudo em computador, 
a maneira de trabalhar mudou muito.

O que significa ser jornalista para si?
Essa pergunta é difícil, tem de se ter cui-
dado com o que se diz, há muitas pes-
soas que acham que o jornalismo é uma 
missão e que nós temos de educar as 
pessoas. é preciso ter cuidado porque 
nós não temos de educar as pessoas, 
compete-nos a nós dar às pessoas a 
informação para que elas depois façam 
as suas escolhas. Hoje em Portugal a in-
formação que damos tentar ser uma in-
formação isenta, independente, que não 
seja manipuladora, que não condicione 
as pessoas a pensar de uma maneira 
em função de um grupo político, econó-
mico ou até de um grupo religioso.

se não fosse jornalista que outra pro-
fissão gostaria de ter?
Se não fosse jornalista e pudesse ter 
sido arqueólogo, era arqueólogo. Mas 
também poderia ter sido professor, os 
meus pais foram os dois professores 
primários.

Qual a entrevista que mais gostou de 
fazer?
Tenho de pensar porque já foram mui-
tas. Eu gosto muito de entrevistar, mas 
não são as grandes figuras públicas que 
gosto mais de entrevistar, são as pes-
soas menos conhecidas mas que têm 
muita riqueza para dar nas respostas e, 
nesse sentido, muitas pessoas na área 
social, mais do que na área política. Em 
Portugal, houve uma que eu gostei de 
fazer porque foi muito interessante, foi 
uma entrevista que já fiz há muitos anos 
a Tolentino Mendonça, que era cardeal 
português na altura. Ele escreveu um li-
vro a meias com um chefe de cozinha 
e eles foram ver, no tempo de Jesus, 
que tipo de comida havia na Palestina, 
e o chefe da Quinta das Lágrimas, em 
Coimbra concebeu 10 receitas basea-
das nesses produtos e o dom Tolenti-
no Mendonça fazia o enquadramento 
histórico. na Quinta das Lágrimas, en-
trevistei o chefe na cozinha no meio de 
tacho e panelas e depois fui ter com o 
dom Tolentino Mendonça a Lisboa falar 
sobre o que ele escreveu que é muito 
interessante. Ele tem uma teoria sobre 
Jesus, que na época jantou e almoçou 
com as pessoas erradas.

Acredita na reportagem isenta sem 
partidarismo?
não. é muito difícil, nós próprios nunca 
somos isentos, nós somos aquilo que 
somos, aquilo que pensamos e aquilo 
em que acreditamos. Podemos fazer um 
esforço mas mesmo independentemen-
te daquilo que acreditamos, das nossas 
crenças religiosas, políticas, daquilo que 

nós somos como pessoas, acho que é 
impossível, é uma utopia, não vai nunca 
existir nenhum jornalista assim.

como é o seu dia normal de trabalho 
Houve uma altura em que eu acordava 
às 3.15 da manhã, entrava às 4 da ma-
nha e às 6 da manhã já estava a colocar 
o primeiro jornal no ar. Depois às 10 ia 
dormir um bocadinho para casa e de-
pois à tarde tinha tempo livre para fazer 
tudo e mais alguma coisa, por exemplo 
na verbum dei, na missão onde esta-
mos. E depois fazia o que toda a gente 
faz, gosto muito de ler e às vezes ao fim 
do dia, quando as minhas filhas eram 
mais pequeninas, íamos passear e fazí-
amos muitas coisas juntos.

Tem orgulho naquilo que faz?
Tenho. Tenho orgulho e não tenho ra-
zões para me envergonhar do que faço. 
Acho que é uma profissão digna, ter um 
papel na sociedade.

Quais são as características de um 
bom jornalista?
Vou só dizer uma que acho que é a prin-
cipal: saber ouvir. Porque saber ouvir 
implica não ir com ideias pré concebi-
das porque assim só nos ouvimos a nós 
próprios, temos de ter a capacidade de 
ouvir os outros e ouvir o mundo.

O seu sonho está realizado?
Os sonhos nunca se realizam, porque 
se se realizam deixam de ser sonhos. 
Alguns sonhos sim, o facto de ter fei-
to uma carreira, o facto de ter sido pai 
também foi um sonho que se concreti-
zou. Ainda há alguns sonhos que eu não 
realizei. Tenho o sonho de ir um dia à 
Terra Santa. Há outros sítios a que já fui 
e a outros sei que nunca irei. E obrigado 
pelas vossas perguntas.

ENTREVISTA REALIZADA
nA OFICInA DE EnCADERnAÇÃO.

PERGUNTAS DE: ANTóNIO PEREIRA,
CARLOS TIAGO, JOÃO CARLOS E óSCAR 

MODERADOR: ANTóNIO PEREIRA

COLABORAÇÃO EM TONS 
DE AZUL E AMARELO

Um grupo de formandos da for-
mação profissional de Castro Daire 
está a desenvolver um projeto em 
parceria com a Biblioteca Municipal 
de Castro Daire e um grupo de ucra-
nianas residentes nesta bela vila do 
interior norte de Portugal.

Este projeto tem como base a 
partilha de conhecimentos, nome-
adamente linguísticos, culturais e 
gastronómicos, entre os dois povos 
(português e ucraniano). Numa pri-
meira fase, foi elaborado um cartaz 
com algumas palavras em português 
e o seu significado em ucraniano. 

no que concerne aos formandos 
da ASSOL, este projeto está a ser 
vivido de uma forma bastante agra-
dável, pois sente um enorme prazer 
em colaborar com pessoas de um 
povo tão nobre. Além disso, tem sido 
uma experiência muito interessante 
e profícua.

Prova de orientação 
no dia 12 de outubro, um grupo de 

Oliveira de Frades e outro de S. Pedro 
do Sul, participaram numa prova de 
orientação adaptada no Parque de 
Santiago em Viseu organizado pelo 
centro de Santo Estevão. Os grupos 
que participaram gostaram muito, 
estava muito bem organizada e o 
tempo estava muito bom. No final da 
prova receberam um certificado de 
participação e uma lembrança, al-
moçámos no parque e aproveitámos 
para desfrutar do espaço. Foi muito 
bom o convívio!

ESTER, LUCINDA, TIAGO FONTES, TIAGO TOMé, 
JOAQUIM CAMPOS, FRANCISCO MATOS,

MARCO AURéLIO, MARCO JOSé,
CARLOS ROCHA E JOSé CARLOS MARTINS

PARCERIA ASSOL/GINÁSIO 100 kALORIAS - OLIVEIRA DE FRADES


