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Uma noite de estrelas 
A ASSOL realizou no passado dia 

7 de dezembro uma Ceia de natal 
Solidária, que foi oferecida pelo Chef 
Diogo Rocha do Restaurante Mesa 
de Lemos, que além do seu trabalho 
e da sua equipa ofereceu todos os 
géneros, incluindo o vinho.

Importa registar que o bacalhau 
foi oferecido pela empresa Lugrade 
e o vinho pela Quinta de Lemos, for-
necedores habituais do Restaurante 
Mesa de Lemos, que quiseram asso-
ciar-se a este evento.

O menu à base de bacalhau fez 
jus à Estrela Michelin, que este ano 
foi de novo atribuída ao Chef Diogo 
Rocha e ao seu Restaurante Mesa de 
Lemos em Silgueiros.

Foi uma noite extremamente agra-
dável, não só pela qualidade da co-
mida, mas também pela simpatia e 
disponibilidade do Chef Diogo Rocha 
a que se juntou a música das artis-
tas Katarina Babakly no cravo, uma 
sampedrense por adoção, e Clara 
Spormann na voz, esta nascida e 
criada em S. Pedro do Sul. 

O serviço, sempre eficiente, e o 
apoio na cozinha foram assegura-
dos por colaboradores da ASSOL.

Podemos dizer que foi uma noite de 
estrelas, não só porque fomos servi-
ços por um Chef com uma estrela 
Michelin, mas sobretudo, porque ele 
conseguiu que todo os presentes se 
sentissem estrelas. 

Para a ASSOL a receita angariada 
é importante, mas mais importan-
te foi a solidariedade do Chef Diogo 
Rocha, da sua equipa, dos patroci-
nadores, do pessoal da ASSOL que 
apoiou o serviço e também de todos 
os comensais. 

MÁRIO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
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Bruno Cunha 
PreZero 

Gosto de trabalhar no ecocen-
tro e fazer a separação lixo.

odete Carvalho 
CoZinha assol  

Gosto de estar na ASSOL
com os  meus amigos

e ajudar no cozinha. Fico feliz.

Olaria ArtAntiga
No dia 15 de novembro de 2022, 

o grupo 10 da ASSOL (pólo de Mor-
tágua) foi fazer uma visita à olaria 
ArtAntiga em Molelos, concelho de 
Tondela. Fomos recebidos pelo Sr. 
Luís, que nos explicou a história da 
olaria e mostrou-nos como se faz 
uma peça de raiz. Também vimos 
duas funcionárias a fazer o acaba-
mento final das peças (com pedras 
do rio) em que estas têm um tempo 
de secagem de duas a seis semanas. 
De seguida, as peças vão para o for-
no durante 26 horas.

Após a explicação, visitamos a sala 
de exposição e venda de diferentes 
peças. Gostámos de ver que ainda 
há pessoas que se dedicam à olaria 
artesanal mantendo um negócio de 
família.

CURSO 10 – FP MORTÁGUA

TRAnSIÇÃO
PARA A VIDA

PóS-ESCOLAR
no dia 14 de novembro de 2022, a 

equipa do CRI do Agrupamento de 
Escolas de Castro Daire, dinamizou 
uma ação de sensibilização para 
todos os professores de educação 
especial e para todos os diretores de 
turma do 3º ciclo, secundário e cur-
sos profissionais, com o tema “Tran-
sição para a Vida Pós-Escolar”.

O evento foi realizado via online e 
teve uma adesão consideravelmente 
alta. No fim, o balanço é extrema-
mente positivo, abrindo-se portas 
para a dinamização de futuras for-
mações, neste mesmo formato. 

AVEIRO A COMPOSTAR
Nos dias 21 e 22 de Novembro, fomos, o curso 7 e o curso 15, par-

ticipar numa visita de estudo a casa da Mónica Monteiro, onde pudemos 
conhecer o seu projeto sobre compostagem em Aveiro, um dos projetos 
vencedores do orçamento participativo do Município de Aveiro em 2021.

Foram-nos mostradas várias técnicas de compostagem, tais como: 
Takakura, Vermi-compostagem e Bokashi. Foi-nos possível  também par-
ticipar de forma prática: colocámos alguns resíduos nos compostores. 
Fomos sensibilizados para a sustentabilidade desta prática e para a im-
portância de uma boa alimentação. Aprendemos a mensagem dos “3 C’s” 
– cultivar, comer (saudável) e compostar.

Ficámos assim motivados para esta prática na nossa formação: iremos 
formalizar um pedido à câmara municipal para colocarmos um compos-
tor na incubadora de empresas.

CURSOS 07 E 15 – FP ALBERGARIA-A-VELhA
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CRIATIVAR’TE
no âmbito das atividades decor-

rentes da existência do Grupo da 
Partilha Criativa, destaca-se a con-
clusão de um longo “trilho” percor-
rido, no decorrer do presente ano. 
Desde momentos de reflexão, que 
apelavam à Criatividade, até instan-
tes de Partilha de histórias pautadas 
por inúmeras memórias, resta um 
sentimento conjunto de gratidão pe-
los percursos que foram possíveis de 
serem desbravados e que, como tal, 
possibilitaram um processo de cres-
cimento contínuo e conjunto.

NATAL COM AMOR
Volvido o tempo de celebrar a har-

monia do Amor e da Partilha, foi pos-
sibilitado o convite a três pessoas 
apoiadas do CACI (Centro de Ativida-
des e Capacitação para a Inclusão) 
para que pudessem, em horário no-
turno, vislumbrar a beleza e pureza 
da iluminação que remonta à época 
natalícia, em Águeda, o que permi-
tiu apelar à magia que reinava den-
tro das mesmas e, ainda, que fosse 
um momento em que as mesmas 
fossem os atores de um palco onde 
apenas os Sonhos reinavam.  

O PROJETO hILIVES ChEGA AO FIM
O projeto hiLives, no qual a ASSOL colabora enquanto parceira termina este 

mês de dezembro de 2022. Para o seu encerramento foi realizado um evento 
multiplicador (ME), no dia 14 de Dezembro, no INICO, em Salamanca. Neste dia 
foram partilhados com a comunidade em geral os resultados do trabalho rea-
lizado no âmbito deste projeto e que se encontram disponíveis através do link: 
www.hilives.web.ua.pt. O evento foi antecedido de dois dias de trabalho (LTTA), 
onde a ASSOL e restantes parceiros (Universidades de: Aveiro, Salamanca, Ghent 
e Islândia, bem como a Avispt21, Formem e Pais em Rede de Aveiro) estiveram 
presentes. nestas sessões de trabalho todos os presentes tiveram a oportuni-
dade de contribuir para uma reflexão final sobre as dificuldades e os sucessos 
do projeto, bem como indicar algumas sugestões de melhoria para o futuro. Em 
representação da ASSOL estiveram os colegas Ana Isabel henriques, Ana Luísa 
Saraiva, Joana Gonçalves e Leonel Soares, que apresentaram um resumo do 
contributo da ASSOL neste projeto, no dia 12 de dezembro. Os colegas agrade-
cem a oportunidade de participar e avaliam esta experiência como um excelen-
te momento de aprendizagem e de partilha, ressalvando como  inesquecível o 
testemunho dos alunos com deficiência intelectual e de desenvolvimento que 
frequentam ou já frequentaram o curso na Universidade de Salamanca, que nos 
falaram de como tudo o que aprenderam e viveram impactou de forma positiva 
a sua vida e os preparou para o mundo do trabalho.

Podem consultar mais informações sobre este curso (Unidiversitas) no próprio 
site: https://inico.usal.es/cursos_formacion/unidiversitas-2/

ANA ISABEL hENRIqUES, ANA LUíSA SARAIVA,, JOANA GONÇALVES E LEONEL SOARES

enContro de Formandos 2022
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BOCCIA
no passado dia 9 de novembro de 2022, realizou-se o Campeonato In-

terinstitucional de Boccia, no Pavilhão Municipal de Tondela, organizado e 
promovido pela VÁRIOS – Cooperativa de Solidariedade Social.

Contou com a participação da helena Tavares, Maria quental e Fran-
cisco Rocha do Centro de São Pedro do Sul, e Francisco Matos, Joaquim 
Campos, Fernando Correia e Diogo Pinhão do Centro de Oliveira de Frades, 
acompanhados pelos Psicomotricistas Carolina Cabral e Leonel Soares.

Como sempre estiveram à altura do desafio. Foi um dia muito agradável, 
em que todos jogaram com entusiamo e espírito de equipa.

A entrega de prémios contou com a presença dos vereadores da Câma-
ra Municipal de Tondela. Foi uma experiência de muita partilha e convívio 
entre todos. Certamente estaremos numa próxima.

CAROLINA CABRAL E LEONEL SOARES

Workshop
de Macramé

E foi assim que no dia 7 de novem-
bro, o Sr. António, que esteve con-
nosco a fazer um estágio do IEFP de 
200 horas, se despediu de nós, par-
tilhando um pouco dos seus dons e 
talentos. 

na ASSOL somos assim, aprovei-
tamos os dons e talentos de cada 
pessoa para aprendermos mais um 
pouco.

A avaliação deste Workshop foi 
muito positiva pelos participantes.

Natal na ASSOL
Desde princípio de dezembro es-

tamos a preparar o natal para nós e 
para outras pessoas. Fizemos mui-
tas “prendas” para venda nas feiras 
e mercadinhos onde fomos convida-
dos. Fizemos arranjos de natal e en-
feitámos a ASSOL. no dia 23 de de-
zembro vamos ter a festa de natal da 
ASSOL, com uma atuação do Mágico 
Bruno Santos no Cine Teatro de Vou-
zela e o nosso almoço de natal vai 
ser na Quinta de Capela em Campia. 
Depois é uma semana de descanso 
e voltamos com força no dia 2 de ja-
neiro 2023. 

ENCONTRO DE TRABALhADORES
COM DEFICIÊNCIA

Nos dias 21 e 22 de novembro, a FORMEM organizou em Buarcos na Fi-
gueira da Foz o “Encontro de Trabalhadores com  Deficiência.

A ASSOL participou com cerca de 30 pessoas e elegeu duas pessoas para 
Órgão Consultivo da FORMEM, a Alice Nogueira e a Vanessa Simão.

Foram dois dias muito intensos de trabalhos, convívio e diversão! Fica a 
vontade de repetir…

O CENTRO DE RECURSOS
PARA A qUALIFICAÇÃO E EMPREGO
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VISTA à CERCIMIRA
E à ACIP NA LOUSADA
no dia 16 de novembro um grupo 

de colaboradores visitaram a Cerci-
mira. A visita teve como objetivo co-
nhecer o trabalho de outra instituição 
congénere mas também partilhar 
conhecimentos, dúvidas, práticas e 
afins. A visita incidiu essencialmente 
sobre o CAO/CACI e o Lar residen-
cial. no dia 22 de novembro, a visita 
foi à ACIP na Lousada. Também visi-
tamos um CAO/CACI e o Lar residen-
cial. Fomos muito bem recebidos em 
ambas as instituições. E apesar de 
nos conhecermos de alguns encon-
tros/reuniões, é muito enriquecedor, 
ao final de dois anos de confinamen-
to, poder voltar a estarmos presen-
cialmente com as pessoa nos locais 
onde elas estão.

Comer Bem,
Ser saudável…
É este o Desafio!

Foi com este tema que no dia 15 de 
novembro os técnicos do CLDS 4G de 
Oliveira de Frades, dinamizaram uma 
sessão de esclarecimentos e partilha 
na reunião de pessoas apoiadas da 
USO e FORUM. O tema, sempre mui-
to pertinente e atual, tinha sido pro-
posto por uma das pessoas apoia-
das numa reunião anterior. Porque 
todas as sugestões contam… Esta 
foi concretizada e com uma avalia-
ção muito positiva das pessoas que 
assistiram.

Fechar o Grupo
Sexta-feira dia 9 de dezembro, foi 

a nossa última sexta-feira de manhã, 
deste ano, em que trabalhámos jun-
tos. “Fechámos o grupo”, com uma 
saída a Viseu para ver o natal no Pa-
lácio de Gelo. Alguns aproveitaram 
para se sentar no trono do Pai natal!

TORNEIO DE SUECA
E DOMINÓ

no passado dia 9 de dezembro de-
correu no centro de S. Pedro do Sul 
um torneio de Sueca e Dominó. Os 
intervenientes foram os colegas do 
Centro Alexandre Correia de Oliveira 
de Frades e do centro de S. Pedro 
do Sul. O campeonato decorreu e 
os vencedores do torneio de Sueca 
foram o Arlindo e o António José de 
Oliveira de Frades.  A vencedora do 
torneio de Dominó foi a Fernanda Al-
meida do Centro de S. Pedro do Sul. 
Depois todos os intervenientes tive-
ram oportunidade de comer um lan-
che melhorado. Foram distribuídos a 
todos os participantes um certifica-
do de participação e aos vencedores 
foram oferecidas lembranças. Todos 
gostaram bastante do torneio.

NUNO ESTEVES MOTA, MARCO JOSé TELES
E MARIA CELESTE TAVARES  

VISITA à EXPOSIÇÃO “OLhARES”
 BIBLIOTECA DE ALBERGARIA-A-VELhA

No dia 8 de novembro, o curso 15 foi à Biblioteca Municipal visitar a ex-
posição “Olhares” do pintor Artur Franco. Esta exposição consiste de pin-
turas de paisagens e monumentos e está patente de 2 a 30 de novembro.

Todas as pinturas eram muito bonitas. O quadro favorito parece ter sido 
o da cópia da Última Ceia, mas também havia paisagens campestres en-
cantadoras, bem como representações de diferentes zonas de Portugal. 
Foi um tempo muito agradável e de aprendizagem sobre arte.

FÁTIMA B. VIDAL – FORMANDA CURSO 15
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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

V COLÓqUIO
MAIS FAMíLIA

MAIS EDUCAÇÃO
no passado dia 22 de Outubro, um 

grupo de colaboradoras da ASSOL, 
deslocou-se à cidade do Porto, para 
assistir ao V Colóquio Mais Famí-
lia Mais Educação, que decorreu ao 
longo desse sábado, na Fundação de 
Serralves.

Este evento, promovido pela Fun-
dação Pão de Açúcar-Auchan, tinha 
um cariz solidário, sendo o valor das 
inscrições doado, integralmente, à 
Juventude da Cruz Vermelha Portu-
guesa.

Ouviram-se comunicações inte-
ressantes de diversos oradores de 
várias áreas de formação, alguns de-
les bem conhecidos, que proporcio-
naram momentos de partilha muito 
enriquecedores e reflexões pertinen-
tes. 

Foi sem dúvida, um dia agradável 
de crescimento e desenvolvimento 
para todos os presentes.

ANA MARCELINO
DéBORA LOPES, 

EDUARDA NABAIS
ERCíLIA FERNANDES,

RITA MENDES
TATIANA GOMES

Árvore da gratidão
e das gentileZas

E foi assim que ao longo do ano de 
2022 fomos escrevendo uma gen-
tileza/algo que estávamos gratos e 
colocando num pote.

O objetivo final era construirmos 
a nossa árvore de natal com coisas 
boas/positivas, que nos foram acon-
tecendo ao longo do ano. E assim foi. 
Este é o resultado final. A ideia era 
que a nossa árvore pudesse trans-
mitir as coisas boas e positivas que 
íamos tendo ao longo das semanas 
pois por vezes valorizamos o que 
não está tão bem e rapidamente nos 
esquecemos de tantas coisas boas 
que temos.

A equipa do Centro Alexandre 
Correia deseja a todos

um Feliz Natal.



JORNAL DA ASSOL • DEZEMBRO 2022

GAPRIC Tondela
no dia 12 de dezembro, o GA-

PRIC de Tondela juntou-se para 
um almoço de natal no restau-
rante “O Terraço”. Foi um mo-
mento de reflexão e partilha so-
bre as conquistas de 2022 e os 
desejos para 2023. No final, tro-
cámos lembranças. Foi um dia 
muito animado e cheio de sorri-
sos!

EU METO A COLhER
NA VIOLÊNCIA CONTRA

A MULhER
Durante o mês de novembro os 

cursos 7 e 15 envolveram-se nas 
iniciativas de campanha de sensibi-
lização pela eliminação da violência 
contra as mulheres, dinamizadas 
pelo Ancoragem, Gabinete de Apoio 
à Vítima, um projeto da Prave (asso-
ciação de promoção de Albergaria-
a-Velha). Participaram com a elabo-
ração de duas colheres temáticas, de 
acordo com o slogan da campanha, 
que fizeram parte de uma exposição 
que pode ser visitada durante todo o 
mês no mercado municipal. Os ser-
viços disponibilizados pelo gabinete 
Ancoragem foram-nos também gen-
tilmente apresentados pela psicólo-
ga responsável, Dra. Joana Pinto.

no dia 27, conseguimos ainda 
fazer-nos representar na caminha-
da organizada com o mesmo in-
tuito, com a participação do nosso 
formando Ivo Ferreira que não teve 
medo da chuva e concretizou a pre-
sença da ASSOL na atividade!

CURSOS 7 E 15 – FP ALBERGARIA-A-VELhA

O MEU TRABALhO é
UM LABORATÓRIO DE FELICIDADE

No mês de dezembro concretizaram-se as reuniões de balanço semes-
tral das atividades socialmente úteis, em contexto de trabalho (ASUS-CT) 
das pessoas apoiadas do CAO/CACI e USO que frequentam o Centro Ale-
xandre Correia. 

Convidou-se cada um a partilhar com os colegas sobre o local onde 
desenvolvem a sua atividade, bem como o que fazem e que qualidades/
competências possuem e que consideram ser importantes para a manu-
tenção da sua ASUS-CT. 

A respeito deste último tópico, foi interessante perceber que as quali-
dades mais citadas foram “Ser bom colega, educado, tolerante”. De facto, 
estas são competências imprescindíveis a qualquer bom trabalhador e, 
sem dúvida, muito valorizadas pelos nossos parceiros/empresários que 
os acolhem diariamente.

O título, uma afirmação verbalizada por uma pessoa apoiada, leva-nos a 
questionar: o que precisamos para nos sentimos felizes no trabalho?

Talvez os comentários partilhados nestas reuniões sejam a resposta, 
sendo nada mais que algo tão simples como nos sentirmos pertencentes 
ao lugar onde estamos, como uma família e termos a possibilidade de 
construir e estreitar laços de amizade.

ANABELA DIAS & JOANA CAMAChO  

S. MARTINhO
no dia 11 de novembro come-

mora-se o S. Martinho. No Centro 
Alexandre Correia manteve-se a tra-
dição. Primeiro o grupo de artes per-
fomativas apresentou-nos a Lenda 
de S. Martinho. De seguida fizemos 
a tradicional fogueira com caruma e 
assaram-se as castanhas. No final 
houve um saboroso lanche e dançá-
mos ao som da música!



JORNAL DA ASSOL • DEZEMBRO 2022

assol
em vila nova

de Paiva
A ASSOL reforça as instalações da 

formação profissional em Vila Nova 
de Paiva com aluguer de um novo 
espaço para apoio à equipa técnica.

Desde 2015 que a ASSOL desen-
volve formação em Vila nova de 
Paiva, em parceria com as empresas 
locais, Câmara Municipal, Agrupa-
mento de Escolas e GIP.

neste momento frequentam a for-
mação profissional 16 formandos 
em Vila nova de Paiva, que espe-
ramos que venham a ser integrados 
em contexto de trabalho no final do 
percurso formativo. O próximo curso 
inicia em março de 2023.

Xviii enContro de Formandos da assol
no passado dia 6 de dezembro de 2022, realizou-se 

em Mortágua o XVIII Encontro de Formandos da AS-
SOL (Associação de Solidariedade Social de Lafões), 
que contou com a presença de cerca de 200 formandos 
dos diversos polos da instituição (Mortágua, Tondela, 
Castro Daire, Vila nova de Paiva, Sátão, São Pedro do 
Sul, Oliveira de Frades, Mangualde e Albergaria). 

O evento teve início no Centro de Animação Cultural 
de Mortágua, onde se assistiu à peça de teatro humorís-
tica “A Casa Piu Piu”, realizada por atores tondelenses 
(Nuno Ventura, Jorge Justo e Pedro Costa).

Posteriormente, seguiu-se a entrega dos diplomas 
pertencentes aos formandos que terminaram o seu 
percurso formativo no ano corrente.

Após este momento de partilha, formandos, forma-
dores e membros da direção da ASSOL dirigiram-se até 
à quinta “O Recanto”, onde puderam almoçar e passar 
um excelente momento de convívio.

EqUIPA DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL


