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No dia 7 de fevereiro realizou-se o concerto solidário a 

favor da APSA, no Casino Estoril. O evento juntou artistas 

de renome nacional, como José Cid, Marisa Liz, Tozé 

Brito e Família, Pedro Vaz, Mário Mata, João Só e a 

BAND’apsa. 

3.865€ foi o valor angariado com o concerto solidário. Este valor 

vai permitir integrar mais jovens a partir dos 18 anos com esta 

síndrome no programa empregabilidade da APSA, tornando-os 

mais autónomos e agentes ativos da sua própria vida. Muito 

obrigado a todos os que fizeram acontecer este evento mágico, 

à Valentim de Carvalho, ao Casino Estoril e a todos os artistas 

em cima nomeados. 

 

 

No dia 24 de Novembro de 2017, a APSA levou a sua equipa e 

os jovens da Casa Grande a uma visita à Herdade do Marmelo, 

onde se produz o azeite da marca Oliveira da Serra.  

A visita acabou por funcionar como uma ação Teambuilding para 

a equipa da APSA e uma agradável surpresa para os Jovens da 

Casa Grande que aprenderam como se colhe a azeitona e todo o 

processo de transformação até ao azeite. 

 

VISITA AO LAGAR OLIVEIRA DA SERRA 
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EDITORIAL 

Depois de quase 10 meses de ausência, eis que renasce o projeto do Jornal da Casa Grande. Neste número 

destacamos alguns eventos que têm marcado a APSA, como é o caso do concerto solidário de 7 de fevereiro, a 

peça de teatro "Sai da Caixa" e algumas visitas de campo, nomeadamente ao lagar da Oliveira da Serra e ao Palácio 

Beau-Sejour. 

A propósito destes acontecimentos, procurámos obter mais informações através de entrevistas, e para o efeito 

recorremos ao Luís Oliveira (Teatro Papa Léguas e visitas ao lagar da Oliveira da Serra e ao Palácio Beau-Sejour) 

e ao Bruno Mendes (concerto solidário da APSA). Mostramos também uma entrevista à Maria Piedade Ramalho 

Líbano Monteiro, a presidente e fundadora da APSA, que nos falou sobre a história do projeto e de que forma os 

jovens com a síndrome de Asperger se podem enquadrar em ambiente profissional e familiar, fazendo ainda votos 

para que o projeto do jornal da Casa Grande seja um sucesso e possa contar com a contribuição de todos os que 

estão ligados à APSA. 

Por fim, nada melhor do que assinalar o relançamento do jornal com a introdução de uma nova rubrica, intitulada 

"Combatendo a Diferença", que divulga casos de sucesso entre os jovens portadores desta síndrome, e para o 

efeito mostramos a história de Matej Hosek, um rapaz checo de 13 anos que transforma a sua obsessão por mapas 

num projeto de negócio, o que permitiu à sua família abrir uma pequena empresa dedicada à venda de roupas, 

litografias, mochilas e chávenas com mapas desenhados por ele próprio.  

E como o contexto deste jornal também se prende com a entrada do novo ano, desejamos que 2018 seja repleto 

de atividades por parte da APSA, e que os jovens sejam bem-sucedidos nos seus projetos de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Ramalho 
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No dia 9 de março de 2018 a APSA realizou um lanche-convívio com o coro da Unisben – Universidade 

Intergeracional de Benfica. 
 
A apresentação do grupo teve lugar pelas 16 horas no salão nobre da APSA. O coro da Unisben é constituído por cerca 
de 40 pessoas e o projeto é dinamizado pelo professor e maestro Ivo Castro. 
Após a atuação do coro, seguiu-se um lanche no salão nobre da Casa Grande, o que permitiu que houvesse momentos 
de descontração entre os jovens e os colaboradores da APSA e a Unisben. 
Como tal, resta-nos agradecer a todos aqueles que contribuíram para tornar esta tarde ainda mais animada, em 
particular ao professor Ivo, ao diretor Carlos Consiglieri e a todos os membros do coro. Porque afinal de contas a APSA 
orgulha-se de ter a Unisben como parceira.    
 

 
A equipa da APSA visitou no dia 28 de fevereiro o agrupamento 

de escolas D. Dinis, onde funciona o CFEAS 
– Centro de Formação de Escolas António Sérgio, com o objetivo 

de dar a conhecer mais uma sessão 
do projeto "Gaivota". 

 
 
Esta sessão de sensibilização e formação sobre a Síndrome de 
Asperger foi dirigida a toda a comunidade escolar e contou com a 
participação de 200 pessoas, entre as quais professores dos vários 
ciclos, técnicos de educação especial, psicólogos e pais.  
Num dia em que tivemos casa cheia, gostaríamos de agradecer ao Professor Joaquim Melro, diretor do CFEAS, pela 
sua disponibilidade e iniciativa, marcando o início de uma parceria entre a APSA e este Centro de Formação. O sucesso 
foi enorme, por isso, obrigado a todos os que estiveram presentes e contribuíram para que esta ação fosse possível. 
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Entre os objetivos gerais a desenvolver nos 

jovens adultos constam-se a promoção da 

intencionalidade comunicativa, relações 

interpessoais com outros participantes e a 

promoção da cultura geral e conhecimento do 

património histórico da cidade de Lisboa. 

Participaram na visita José Feliz, Miguel 

Correia, Duarte Barata, Nuno Monteiro, 

Bernardo Moreira, Bruno Mendes, Luís 

Gomes, Emanuel, David Rodrigues, Bruno 

Saraiva, José Maria, Pedro Alves, Ricardo 

Lourido e Jorge Lozano.  

 

 

 

 

 

A visita teve início com uma reunião dos jovens na sala de convívio da Casa Grande, para ser dada uma 

explicação sobre a programação da visita. Em seguida, os jovens percorreram o percurso pedonal ilustrado 

no pequeno folheto entregue a cada jovem, de forma a prever o caminho até ao Palácio Beau-Sejour. Depois 

de chegarem ao local da visita, Filipa Raimundo, a monitora de jardinagem, foi ter com a Drª Elisabete Gama, 

que foi escolhida para a realização da visita guiada pelos jardins e pelo palácio.  

Em seguida, a Drª Elisabete Gama começou a visita explicando uma fotografia datada de 1920, através da 

qual foi possível ver a paisagem existente na altura, nomeadamente a serra de Monsanto sem a vegetação, 

um facto desconhecido para a maioria dos jovens, e o qual puderam colocar as suas questões. A visita 

prosseguiu através da identificação das espécies existentes no jardim do palácio, sendo que os Jovens 

tiveram igualmente a oportunidade de observar em primeira mão a componente estética e histórica do local 

com a ajuda da Doutora Elisabete Gama. 

Os Jovens mostraram-se interessados em conhecer com mais pormenor o Palácio de Beau-Sejour, bem 

como igualmente apreciar as obras de cerâmica feitas pelos irmãos Bordalo Pinheiro. 

A visita teve a sua conclusão com a explicação da Doutora Elisabete Gama sobre a cartografia de Benfica, 

a qual teve a cortesia de melhor elucidar os jovens que revelaram curiosidade no assunto. De um modo geral, 

os jovens mostraram-se satisfeitos pela oportunidade de convívio, bem como igualmente da oportunidade de 

poderem enriquecer os seus conhecimentos sobre a zona de Benfica e da história envolvente.   

 

 

  

 

 

 

 
No dia 21 de fevereiro de 2018 o ateliê de Jardinagem e Horticultura promoveu uma visita ao Palácio Beau-
Sejour, com o objetivo de alargar o conhecimento de novos espaços verdes e do património cultural em Lisboa, 
e deste modo promover as competências sociais e autonomias funcionais dos jovens da Casa Grande. 
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No dia 20 de fevereiro de 2018, a CP – Comboios de Portugal e o INR – Instituto Nacional de Reabilitação 
assinaram uma alteração ao protocolo em vigor, para que as pessoas com mais de 60% de incapacidade 

possam usufruir de 20% de desconto na aquisição de bilhetes para qualquer comboio da empresa pública. 
 

O desconto deverá entrar em vigor a partir de 1 de março de 2018. Para aproveitar esta promoção basta apresentar um 
Atestado Multiusos nas bilheteiras, aquando da compra do título de transporte. 
Só nos dois últimos anos cerca de 100 mil pessoas beneficiaram destes descontos. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

Luís Gomes destaca da visita a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Palácio, nomeadamente a 

flora, a história, a cerâmica, os vitrais existentes no monumento e a cartografia da época, muito diferente dos dias 

de hoje, facto que permitiu trocar ideias entre os jovens sobre o assunto. Luís Gomes acrescenta que algumas 

perguntas colocadas pelos jovens «foram ao nível de conhecer as árvores e as plantas existentes no jardim 

do Palácio, e também ter existido determinado tipo de decoração e para que serviam determinadas salas».  

Este é um tipo de iniciativas que muitos jovens esperam repetir no futuro, no sentido de proporcionar aos jovens 

momentos de lazer que lhes permitam trocar ideias e enriquecer os seus conhecimentos.   

 

No dia 18 de fevereiro de 2018 assinalou-se o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, «uma 

perturbação do espetro do autismo que se manifesta através de alterações na interação social e na 

comunicação», conforme nos define o INR – Instituto Nacional para a Reabilitação. 
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CONCERTO SOLIDÁRIO DA APSA 
 

No dia 7 de fevereiro realizou-se um concerto solidário a favor da APSA. O evento teve lugar no Salão Preto e 
Prata, no Casino Estoril, e juntou alguns artistas de renome nacional, como José Cid, Marisa Liz, Tozé Brito, e a 

BAND’apsa. 
 
 

 

 
 

 

A Santo Tirso TV salienta que desde a infância as 

pessoas que sofrem desde síndrome mostram 

dificuldades de relacionamento com outras pessoas e 

comportamentos repetitivos, o que pode criar 

dificuldades em algumas atividades do dia-a-dia. Os 

indivíduos portadores desta síndrome também 

tendem a apresentar alguns interesses específicos, 

referentes a assuntos ou objetos em particular, e 

também preferem rotinas rígidas. Apesar de não haver 

atrasos na linguagem, é comum haver dificuldades na 

comunicação com outras pessoas, uma vez que 

tendem a interpretar tudo “à letra” e não conseguem 

distinguir quando alguém está a falar a sério ou a 

brincar, para além de apresentarem dificuldades em 

compreender quando é a sua vez de intervir numa 

conversa social. Porém, também se apresentam como 

indivíduos sensíveis aos estímulos, destacando-se a 

reatividade a sons fortes, escolha de alimentos 

consoante as cores ou texturas, e sensibilidade ao 

toque, à luz ou a cheiros intensos. Também é comum 

os jovens portadores desta síndrome terem 

dificuldades em adaptaram-se a atividades físicas e 

ter défices de coordenação motora, levando a que 

sejam vistos como trapalhões.  

 

Habitualmente, os primeiros sinais deste problema surgem 

quando a criança frequenta a creche ou a escola e reage 

mal a alterações de rotinas e existem dificuldades em 

brincar ou interagir com os colegas. Por outro lado, o 

diagnóstico pode ser feito apenas na vida adulta, quando 

os sintomas são mais ligeiros, sobretudo em etapas de vida 

que trazem mudanças importantes para a sua vida, como o 

fim do ensino secundário, o primeiro emprego, a morte dos 

pais ou de outras figuras de referência, entre outras.     

A Santo Tirso TV acrescenta que a melhor forma de 

identificar a síndrome de Asperger é através de 

profissionais treinados para esta área, como é o caso de 

pediatras do neuro-desenvolvimento, pedopsiquiatras e 

psiquiatras. É fundamental fazer o diagnóstico 

atempadamente, já que isso permite uma intervenção 

imediata e direta sobre as dificuldades do doente, e planear 

um comportamento adequado na escola, no trabalho e na 

família, de forma a promover ao máximo as potencialidades 

da pessoa. Mas as crianças com a síndrome de Asperger 

também podem sofrer de outras doenças psiquiátricas, 

como é o caso da hiperatividade, do défice de atenção, da 

ansiedade e da depressão, pelo que também se torna 

necessário tratar estas doenças em simultâneo.  
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Podem ver uma entrevista no programa "Juntos à Tarde", transmitido pela SIC no dia 5 de fevereiro, a propósito deste 
concerto solidário: http://sic.sapo.pt/Programas/juntos-a-tarde/videos/2018-02-05-Concerto-Solidario-a-favor-da-APSA. 

 

 
 
 

ENTREVISTA A BRUNO MENDES SOBRE O CONCERTO SOLIDÁRIO DA APSA 
 
Nesta edição do jornal da Casa Grande entrevistamos Bruno Mendes, que assistiu ao concerto e nos dá mais 
detalhes sobre esta iniciativa. 
 

Jornal Casa Grande – Há quanto tempo andavam a planear este concerto solidário? 
 
Bruno Mendes – Andávamos a planear este concerto há dois meses, talvez ainda antes do início de dezembro. 
JCG – Foi quando surgiu a ideia que andaram logo a planear o evento? 
 
BM – Sim, foi logo por aí. 
 
JCG – Que processos foram sendo desenvolvidos no decorrer do planeamento e da logística do concerto? 

Durante o evento, apresentado por Bernardo 

Capucho, teve lugar a apresentação de um vídeo 

institucional da APSA (com a duração de 3 minutos) 

e as atuações dos Amor Electro, Tozé Brito e 

respetiva família, João Só, José Cid e a BAND’ APSA, 

a banda constituída pelos jovens da Casa Grande.  

Do concerto resultou um valor angariado em 3.865€, 

que vai permitir que jovens com Síndrome de 

Asperger integrem o programa de empregabilidade 

da APSA, tornando-os mais autónomos e agentes 

ativos da sua própria vida. 

 

Não podemos deixar de emitir uma nota de 

agradecimento a todos aqueles que contribuíram para 

que este evento fosse possível, em particular os artistas 

convidados Marisa Liz, José Cid, João Só, Tozé Brito e 

familiares, Pedro Vaz, ao staff do Casino Estoril, à 

Suana Roxo, à Valentim de Carvalho, à Multicom, ao 

apresentador Bernardo Capucho, à Rádio Renascença, 

ao Gabinete de Design da Wello e a todas as entidades 

parceiras que gentilmente participaram.  

 

http://sic.sapo.pt/Programas/juntos-a-tarde/videos/2018-02-05-Concerto-Solidario-a-favor-da-APSA
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BM – Nós tivemos que ensaiar as peças durante vários dias, para que elas ficassem bem. E depois no dia do concerto tivemos 
que transportar todo o material necessário daqui da APSA para o concerto. Depois mais tarde afinámos as vozes e os 
instrumentos e fizemos testes de som, para depois começarmos a prepararmo-nos para o espetáculo. 
 
JCG – Mesmo antes de começarem a planear o concerto, houve algumas etapas pelas quais tiveram de passar? 
 
BM – Sim. Foi claramente o que foi dito anteriormente. 
 
JCG – Que balanço faz deste concerto solidário? 
 
BM – Posso dizer que é um balanço positivo, porque isto começou com a Marisa Liz e o Tiago Pais Dias. Basicamente a seguir 
foi com o João Só e os outros artistas que apareceram no concerto da APSA. E depois mais tarde, tal como a Vanessa Moniz 
tinha dito num programa da SIC Mulher, o concerto encerrava com a atuação da banda da APSA, e nós ensaiámos durante 
duas semanas. Estivemos muito bem, de tal forma que a minha mãe me tinha dito que eu parecia um super-herói e que até 
merecia mais que cinco estrelas. O contexto do concerto foi positivo. Portei-me sempre bem ao longo do concerto! 
 
JCG – O desempenho do concerto foi tão bom que o público até pediu bis… 
 
BM – Sim, óbvio. 
 
JCG - Considera que os artistas convidados para o concerto corresponderam às expetativas da APSA e do público? 
 
BM – Sim, claro. Os artistas também são um pouco mais velhos do que eu, mas são excelentes. 
 
JCG – Ou seja, de uma forma geral, conseguiram encantar o público? 
 
BM – Sim, conseguimos. 
 
JCG - Considera que este tipo de iniciativas são para repetir? 
 
BM – Talvez sim, para uma data prevista. Mas até lá temos de ensaiar muito e definir uma data futura para um concerto e 
definir um sítio no qual podemos escolher. 
 
JCG – Mesmo antes de começarem a planear o concerto, houve algumas etapas pelas quais tiveram de passar? 
 
BM – Sim. Foi claramente o que foi dito anteriormente. 
 
JCG – E já têm ideia de quando será a próxima atuação? 
 
BM – Ainda não fazemos ideia. 
 
JCG – E a curto prazo, quais são os planos para a banda da APSA? 
 
BM – Não é assim tão fácil. Têm de ser muitos planos a ensaiar até que chegue ao ponto perfeito, talvez muitos planos para 
ensaiar. Também somos provavelmente quatro, portanto temos de ensaiar por partes, talvez. 
 
JCG – E até agora ninguém lançou propostas ou ideias de sugestões para dinamizar a banda no futuro? 
 
BM – Em princípio não. 
 
JCG – Como te sentiste no palco? Apesar de seres um membro novo na banda, como foi esta experiência para ti? 
 
BM - Foi muito positivo! A minha mãe até ficou babada e corada. Fui um herói, tal como me diziam. 
 
JCG – Gostaria de dar algumas dicas para melhorar estes e outros eventos organizados pela APSA? 
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BM – Por exemplo, devíamos ensaiar mais músicas conhecidas do público, para o concerto durar mais tempo. Tanto que no 
caso da APSA sobrou muito tempo lá com os artistas do folheto. Também foi um bocado mais cansativo e aborrecido, visto que 
tivemos que ficar atrás das cortinas do palco. E nós fomos uns heróis fantásticos, muito valentes na altura de encerrar o 
concerto um pouco depois da meia-noite. 
 
JCG – E as músicas que tocaram, foram todas elas conhecidas do público, ou também compuseram temas originais? 
 
BM – Foram todas conhecidas do público. Fomos pesquisar na Internet alguns temas muito conhecidos dos anos anteriores, 
talvez, dos anos 80, anos 70… 
 
JCG - Gostaria de deixar uma mensagem a todos os que colaboraram com a organização do concerto e assistiram ao evento? 
 
BM – Espero que tenham gostado muito do concerto. Foi um evento que, na minha opinião, foi positivo para mim, e esperem 
superar todas as expetativas do concerto, para que as pessoas com Síndrome de Asperger possam ter um futuro melhor. 
 
JCG – Dito de outra forma, achas que os jovens com Síndrome de Asperger não se devam sentir desmotivados, apesar da sua 
condição, para nada afetar o seu desempenho? 
 
BM – Sim, é isso mesmo. 
 
JCG – Mas achas que os teus colegas se têm sentido desmotivados ou desmoralizados, ou até mesmo com algumas dificuldades 
em ensaiar ou interpretar as peças? 
 
BM – Em princípio não. O concerto serve para ficarmos desmotivados e assim plenos de orgulhos e cheios de alegria. 
 
JCG – Portanto e nenhum dos teus colegas sentiu dificuldades, e esperam e sentem-se motivados para o futuro? 
 
BM – Sim, é isso. 

 
 

 

 

A APSA promove todas as sextas-feiras a venda de cabazes 

com produtos 100% biológicos, obtidos diretamente a partir 

da Casa Grande. 

 
Tudo começou no dia 12 de outubro de 2017, no âmbito de uma 
visita ao produtor da Quinta dos Medronheiros, em Palmela. E só 
a partir de 15 de dezembro a APSA teve a sua estreia como ponto 
de entrega para a zona de Benfica da venda de cabazes 100% 
biológicos. Este projeto inovador procura integrar a componente 
social, ambiental e nutricional num só. Os cabazes são compostos 
consoante os produtos da época e com o apoio dos jovens no 
ateliê de horticultura. 
As encomendas podem ser feitas através da plataforma PROVE 
(http://www.prove.com.pt). Em seguida, basta escolher os 
produtos que não quer e o ponto de entrega Benfica 100% Bio 
(Casa Grande/APSA). Experimente! São deliciosos. 
 
Para encomendar o seu cabaz, contacte: 
José Encarnação – 917616737 ou encomendas.barreiro@prove.com.pt 

Horários de Entrega: 

Sexta-feira - Das 16:30 às 17:45 na Casa Grande. 

http://www.prove.com.pt/
mailto:encomendas.barreiro@prove.com.pt
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No dia 22 de dezembro os jovens da Casa Grande tiveram a oportunidade de ver os seus trabalhos expostos na 
inauguração da exposição "Desenhar a Imaginação", um projeto cofinanciado pelo INR, I.P. Foi num momento de grande 
emoção que todos nós pudemos ver o resultado de um projeto que consistia na aprendizagem de técnicas de desenho 
Mangá, uma técnica de banda desenhada japonesa. É possível visitar a exposição desde o dia 1 de janeiro de 2018 na 
Casa Grande, e para marcarem a vossa visita basta ligarem para o número geral da APSA: 217 119 100, ou enviar um 
email para o endereço geral@apsa.org.pt. 

 

No dia 13 de dezembro a APSA reuniu os jovens e as suas famílias numa festa de Natal na Casa Grande, para 
comemorar mais um advento em reunião e festa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nesta festa teve lugar um concerto da BAND’APSA, a banda da Casa Grande, embora também tenha havido alguém da 
equipa que se disponibilizou para entoar uns cânticos. Foi sem dúvida um dia que trouxe momentos de boa música e boa 
disposição, que veio preencher ainda mais o Natal dos jovens da APSA e seus familiares. 

 
 

mailto:geral@apsa.org.pt


Jornal nº20 | Março 2018 

Página: 11 

 
 

  
 
 

No dia 24 de novembro a APSA levou a equipa e os jovens da Casa Grande numa visita ao Lagar do Marmelo, 
onde é produzido o azeite da marca Oliveira da Serra. 

 
 
A visita funcionou como um Teambuilding para a equipa da APSA e uma ótima surpresa para os jovens da Casa Grande, 
que tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a colheita da azeitona e de todo o processo de 
transformação até ao azeite. 
 
Para o jovem Luís Gomes, a visita correspondeu às expetativas dos jovens, na medida em que eles não faziam ideia do 
que iria acontecer, mas «mostraram-se interessados em saber um pouco mais sobre a história da Oliveira da Serra 
e participar nas atividades que aconteceram», e para além disso «houve boas explicações dos nossos guias que 
nos acompanharam». Aliás, esta era uma realidade desconhecida para a maioria dos jovens, mas eles sabiam como 
funciona tudo o que viram na visita. De resto, houve algumas dificuldades durante a visita, nomeadamente no processo 
da colheita da azeitona, mas nada que impediu que houvesse momentos de entreajuda por parte dos participantes, e a 
adaptação tanto às atividades como às explicações acabou por se revelar fácil. 
 
O passeio terminou com um almoço no Restaurante Baguinho, em Ferreira do Alentejo. Deixamos uma nota de 
agradecimento à Sovena Oilseeds Portugal, SA, pela receção calorosa e o programa, bem como à Mariana Casado, a 
guia que acompanhou os jovens durante a visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental de Benfica, do qual a APSA faz parte, organizou e participou no 2º encontro sobre 
esta temática no dia 22 de novembro de 2017. Nesta edição o tema coincidiu com "Vamos falar de demências" e contou 
com Casa Cheia no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. 
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No dia 7 de novembro de 2017 teve lugar a apresentação do livro Especialmente Positivos, da autoria de Bruna 

Teitelroit, psicóloga brasileira. O evento decorreu na Casa Grande e fazia parte da Tertúlia Portugal Brasil e 
abrangeu temas como a psicologia positiva, o autismo e a síndrome de Asperger. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sessão de apresentação correu de forma positiva. Agradecemos a todos os que estiveram presentes, em particular à 
Dra. Marina VanZeller, do INR – Instituto Nacional para a Reabilitação, ao Dr. Gonçalo Lopes e ao Dr. Luís Costa Matos, 
da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, e ao Prof. Carlos Telo, da Escola Superior de Educação Lisboa – 
ESELx. Deixamos ainda uma nota de agradecimento à jornalista Sandra Torres, da RTP2, no âmbito do programa 
Consigo, e cuja emissão podem ver em https://www.rtp.pt/play/p3904/consigo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rtp.pt/play/p3904/consigo
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ENTREVISTA A MARIA PIEDADE SOBRE OS 15 ANOS DA APSA E O RELANÇAMENTO DO JORNAL DA CASA GRANDE 
 

                                                  

 

A APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger – comemora em 2018 15 anos de existência. Esta 
entrevista tem um triplo contexto: o arranque do corrente ano, o aniversário da APSA e o relançamento do jornal 

da Casa Grande. Para o efeito, optámos por entrevistar Maria Piedade, a presidente-fundadora da APSA. 

Jornal da Casa Grande – Como surgiu a ideia de criar uma associação que apoia pessoas com Síndrome de Asperger?  

Maria Piedade - A associação nasceu porque eu e o meu marido percebemos que temos um filho com síndrome de 
Asperger, e então decidimos juntar-nos com mais um grupo de pais para nos ajudarmos uns aos outros e explicarmos 
à sociedade o que é isto do síndrome de Asperger, para integrarmos as pessoas na sociedade, em particular o nosso 
filho e outros jovens com esta disfunção, no sentido de dizermos à sociedade quais são as vossas oportunidades e 
aquilo que temos para vos oferecer.  

JCG – E acha que as pessoas compreendem o problema e o modo como estes jovens se comportam?  

MP – Eu acho que de momento já se ouve falar da Síndrome de asperger e esta expressão de autismo de uma forma 
diferente em comparação com 2003, que foi quando surgiu a associação, na altura ainda era tudo muito estranho. 
Hoje eu acho que as pessoas aceitam melhor, compreendem melhor, têm mais informação sobre este assunto, e 
portanto vão começando a compreender melhor estas dificuldades de comportamento que as pessoas com síndrome 
de Asperger têm.  

JCG – Que balanço faz dos 15 anos de atividade da APSA? E o que espera do futuro da associação? 

MP – O balanço que eu faço destes 15 anos ainda é muito positivo. Primeiro que tudo, depois destes 15 anos 
continuamos aqui, cada vez mais fortes, cada vez mais criativos, no fundo, a cumprir diariamente a nossa missão: 
sensibilizar, explicar e integrar as pessoas com síndrome de Asperger e acompanhá-las naquilo que nós podemos, a 
eles e às famílias. Portanto, esta nossa missão, a primeira, de sensibilização e acompanhamento em todas as fases da 
vida, nós temos cumprido, continuamos e vamos continuar a ser uma associação bastante conhecida, até mesmo com 
bastante crédito na nossa sociedade. Em relação ao futuro, espero que a associação se mantenha integrada na missão 
e nos valores que a sustentam. Espero que cresça em credibilidade e associados. E também espero que consiga fazer 
frente a todos os obstáculos que vão surgindo na vida de uma IPSS em Portugal, visto que nos deparamos com alguns  

problemas financeiros, nomeadamente, mas esperamos vir a fazer frente a tudo isso, mas mais do que isso, poder 
crescer no sentido de responder às necessidades das pessoas com síndrome de Asperger e às suas famílias, e também  
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poder trabalhar o problema da velhice, com a mesma força com a qual encaramos os problemas de uma vida adulta, 
que é uma preocupação constante para os pais. A base da nossa associação é a família, e nós somos uma associação 
de pais, logo a família é a instituição mais importante na nossa vida, enquanto associação, e muito do trabalho que 
desenvolvemos com os jovens, porque se a família não poder corresponder, no fundo, às exigências, se nós também 
temos para cumprir a nossa missão, para cumprir os programas inerentes a cada um dos jovens, se a família não se 
envolver e não corresponder às expetativas, dificilmente conseguiremos desenvolver o nosso trabalho, porque eu acho 
que eles são a base da nossa existência. Os filhos são a razão de ser, mas nós só poderemos trabalhar com eles se 
trabalharmos com as famílias, porque isto é um todo.  

JCG – Uma das atividades da APSA consiste no projeto "Gaivota". O que motivou a lançarem esta ideia para a 
associação? 

MP – Isto foi uma colega nossa que de facto pensou neste projeto “Gaivota” e lhe deu este nome. E porque é que surgiu 
a necessidade deste projeto? Porque nós começámos a perceber que o primeiro problema levantado em relação aos 
nossos filhos era exatamente nas escolas, isto porque os professores não sabiam lidar com os comportamentos dos 
nossos filhos, os colegas não sabiam lidar com os nossos filhos, porque não entendiam o que se passava. E daqui surgiu 
a necessidade de explicar aos professores o que é isto do síndrome de Asperger, e por que razão uma pessoa com 
síndrome de Asperger fica mais nervoso quando sente o barulho, ou fica mais irritado se ouve o arrastar de uma 
cadeira, ou quando fica nervoso se alguém lhe toca de repente… Portanto, nós tivemos de ir à escola explicar o que é 
o síndrome de Asperger, e com isto cumprir a missão da APSA: sensibilizar, divulgar, explicar o que é síndrome de 
Asperger. Quando as pessoas sabem do que se trata, aceitam, mas antes de serem informadas ficam receosas, porque 
não sabem lidar. Portanto foi muito importante, e ainda hoje é importante fazermos este projeto gaivota, porque é 
muito importante fazermos esta sensibilização nas escolas, para os professores e a comunidade escolar 
compreenderem o problema. 

JCG – E acha que este projeto está a ter resultados positivos por parte dos professores? 

MP – Sem sombra de dúvida que está. Sempre que nós fazemos estas sessões do “Gaivota”, os professores manifestam 
contentamento, manifestam, até, um certo carinho por este jovem, e encaram-nos como um desafio, e não como um 
problema, e sabem que podem contar connosco, enquanto associação, para os ajudarmos sempre que for preciso. 
Portanto, temos tido bons resultados com este nosso projeto. 

JCG – E são muitas as pessoas que recorrer a este vosso projeto? 

MP – Já recorreram mais… Já foi muito mais desconhecida a síndrome de Asperger do que é agora. No nossos site 
temos muita informação sobre o tema, há até livros publicados e traduzidos sobre este tema, há imensa referência na 
televisão e nos media sobre este tema… Portanto, já existe muita informação. E hoje, vão lá pedindo estas ações de 
sensibilização, portanto faz mais sentido haver estas ações de sensibilização.   

JCG – O que é necessário para integrar jovens com SA na vertente profissional? 

MP – Na vertente profissional o que é necessário é saber, primeiro que tudo, quais são as capacidades dos jovens, o que 
eles gostam de fazer, ou onde eles gostavam de fazer uma atividade profissional. Depois, há que saber e contactar as 
empresas, e explicar às empresas o projeto e como são os nossos jovens, e lançar-lhes o desafio de elas nos receberem 
e fazerem esta experiência tal como na escola: explicar o que é o síndrome de Asperger, dizer o que vocês têm de bom 
e muitas capacidades muitas vezes escondidas, e depois também explicarmos às empresas uma apresentação sobre os 
jovens. Por exemplo: é o João, gosta muito disto, e não gosta daquilo, não gosta de muito barulho, não gosta de muita 
luz… Dar todas estas indicações, para que o jovem se sintam bem em contexto de trabalho, e para que as pessoas 
também saibam como agir e reagir com ele, e com isto também é preciso termos muita calma, muita serenidade, muita 
verdade, e também dizer às empresas que todas as empresas merecem uma oportunidade. E aí perguntamos: quer ser 
uma empresa recetiva? Quer dar oportunidades a este jovem? E normalmente elas respondem que sim.  

JCG – E acha que, de uma forma geral, os jovens com esta síndrome conseguem se adaptar às empresas? 

MP – Sim. Uns têm mais dificuldades que outros, mas regra geral têm se adaptado bem, até porque no meio deste 
trabalho e esta relação entre o jovem e a empresa, temos sempre uma mediadora, uma técnica, uma psicóloga que é 
responsável pelo processo, e o vai integrar. Esta mediadora vai ser sempre um ponto de união e de comunicação entre 
o que a empresa e o jovem estão a sentir. Independentemente da situação, há sempre uma forma de resolver as coisas,  
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e desta forma os jovens têm conseguido, de facto, ter sucesso na sua integração em termos profissionais, e tal não tem 
sido difícil para as empresas, isto porque há sempre um elemento da APSA a fazer esta mediação.  

JCG – E há capacidades dos jovens valorizadas pelas empresas? 

MP – Há capacidades dos jovens valorizadas pelas empresas. Não há nenhuma empresa que, até à data, não tenha 
valorizado aquilo que os jovens fazem e são. Algumas empresas conseguem fazer e passar um contrato de trabalho; 
há outras empresas que têm outra política, no sentido de não fazerem um contrato de trabalho, e por isso os jovens 
fazem voluntariado ou um estágio. Mas, regra geral, as empresas retiram um valor imenso aos jovens com síndrome 
de Asperger: pelo seu rigor, pela sua responsabilidade, pela forma como fazem o trabalho bem feito, pelo seu 
perfecionismo, por serem simpáticos, bem-educados, e que assumem a sua responsabilidade. Conseguem fazer um 
trabalho igual a qualquer outro cidadão. As nossas empresas têm de compreender isso. 

JCG – Na sua opinião, como deve ser o papel das famílias perante os portadores de SA? 

MP – O papel da família deve ser de acolhimento, de aceitação destes filhos, mas também deve ter um papel muito 
ativo, sempre em parceria com a APSA ou com as entidades que trabalhem e apoiem o filho, e deve ter um papel 
conciliador e sempre incentivando a outros desafios e a novas experiências, acreditando sempre que os obstáculos 
conseguem ser superados. E realmente, com uma família unida tudo se consegue. Temos de ter um sentimento de 
união e partilha nos bons e maus momentos. 

JCG – Acredito que tal não seja fácil… 

MP – Sem dúvida que é muito difícil porque por vezes nem todas as famílias têm tempo para ter esta oportunidade, e 
muitas famílias nem têm condições financeiras para poder dar um encaminhamento aos filhos, que muitas vezes é 
dispendioso. Nem todas as famílias têm também tempo físico para estar com os filhos e passar com eles o tempo que 
exigem, porque enquanto pais temos de ter um pouco mais de tempo e de tolerância, e portanto veem a vida de uma 
forma diferente da nossa, e nós temos de ter o poder de aceitar as diferenças como pais e amar incondicionalmente. 
Sendo o nosso filho como for, é nosso filho, e nós temos de lhes mostrar que gostamos deles de forma incondicional, 
independentemente da forma como o sejam.  

JCG – No fundo, também é necessário que, apesar da síndrome, também não deixam de ser iguais como as outras 
pessoas, porque ao fim e ao cabo, com esta síndrome de Asperger, há filhos que pensam ser diferentes, e nós por isso 
temos de lhes explicar que nem sempre isso acontece… 

MP – Exatamente. Temos de explicar que cada um é cada qual. Todas as pessoas são diferentes umas das outras, e é 
isso que dá o nosso poder. Se nós fôssemos iguais, isto não tinha graça nenhuma. Há pessoas que são diferentes e nós 
temos de as respeitar. 

JCG – Esta é a primeira edição do jornal da Casa Grande este ano. Será também relançamento deste projeto que esteve 
temporariamente parado. Qual é a sua expectativa? 

MP – Eu fico muito contente que o jornal volte a funcionar. Acho que é um espaço muito importante para vocês, para 
os jovens daqui da Casa Grande. É um espaço vosso, onde podem comentar assuntos que gostem e lançar ideias para 
novas atividades, e onde também conseguem aqui desbravar desafios para vocês próprios, e falar dos temas que vos 
interessam, e serem mais abertos em relação aos outros na Casa Grande. Este jornal é uma atividade importantíssima 
na Casa Grande, porque é um bocadinho de vocês que põem nesta página de papel. 

JCG – E no fundo, também acaba por ser uma oportunidade e umam mais-valia para os jovens adquirirem as suas 
competências… 

MP – Exatamente. Desenvolvem competências e se calhar até descobrem capacidades.  

JCG – Já agora, qualquer jovem aqui da Casa Grande é bem-vindo de participar no projeto do jornal? 

MP – É sim senhor. 

JCG – Não importa qual a sua área, digamos assim? 

MP – Não, porque isso depende da sua organização. Imaginemos que o que se pode fazer é que vamos começar a 
lançar ao jornal. Eu não sei é qual a periodicidade do jornal. É mensal? 
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JCG – É trimestral. 

MP – Ah, é trimestral. Bem, o que pode acontecer é que lançam a hipótese de os colegas poderem dar ideias ou 
poderem tratar de assuntos para o jornal. Imagina que estás a supervisionar o jornal e pensas assim: “Bem, neste 
momento o jornal tem este e aquele planeamento, mas daqui a três meses vamos ver quem tem aqui assuntos para 
trazer para o jornal”. É então que falas com os teus colegas e dizes “Pronto, até à data X, tragam assuntos para o 
jornal”. E depois tu é que escolhes: vamos aproveitar este assunto, ou vamos aproveitar esta ideia? Imagina que há 
duas ou três ideias  dos teus colegas daqui dos jovens da Casa Grande. Vais ter com eles e dizes “Vamos trabalhar esta 
e aquela ideia”. Desde que sejam assuntos válidos e que sejam assuntos de interesse, eu acho que tudo é válido e é do 
interesse dos nossos colegas. Se quiserem, podem combinar e entrevistar a nossa presidente da Junta de Freguesia, o 
senhor ali da Padaria…  

JCG – Mas não tem de ser alguém ligado à Casa Grande? 

MP – Pode ser ou não ser. Se vocês quiserem entrevistar a presidente da junta de Benfica, é uma questão de a 
contactarmos, convidamo-la a vir cá, ela toma um café connosco e come uma fatia de bolo e vocês fazem uma 
entrevista, ou então vocês vão lá ter diretamente com ela. Tudo é válido. Lá se calhar nesta atividade terá de 
ser alguém a ir para fazer uma mediação, uma técnica convosco, etc.. Tudo é possível. Podem ser coisas que se passam 
aqui na Casa Grande, ou pode ser outra pessoa a ser entrevistada. É giro, não achas? 

JCG – Não deixa de ser uma ideia engraçada… E acha que o jornal teria a mesma rentabilidade que tinha antes de ser 
suspenso? 

MP – Acho que sim. Pode ter mais saída e mais público interessado em ler o vosso jornal. E assim esperemos. 

COMBATENDO A DIFERENÇA 
 

JOVEM COM SÍNDROME DE ASPERGER TRANSFORMA OBSESSÃO POR MAPAS EM NEGÓCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Hosek é um jovem checo com síndrome de Asperger. Organiza cuidadosamente os seus carros em 
miniatura, juntamente com outros objetos. A sua obsessão por mapas permitiu a criação de um negócio com 

um fundo solidário. 

Dentro da pasta de Matej estão dezenas de mapas desenhados por ele próprio. Esta é uma atividade de cariz lúdico e 
terapêutico que o tornou no autor de dezenas de obras impressas em peças de vestuário e acessórios vendidos na 
República Checa, nomeadamente chávenas, camisolas, capas de telemóvel, etc. 
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Matej Hosek vivia em Praga. Chorava 23 horas por dia e a sua família teve de mudar de residência por causa das queixas 
dos vizinhos. Atualmente vive em Cernosice, nos arredores da capital checa, onde podia gritar o que quisesse. Até que a 
sua mãe se lembrou de lhe dar um mapa de transportes, que o acalmou, e foi daí que nasceu a sua paixão por viagens 
de elétrico e metro, procurando analisar os mapas ao pormenor. O seu mapa preferido é o da rede de transportes de 
Londres, que sabe de cor e salteado.  

Porém, para Matej o sistema de uma cidade não fazia sentido, e por isso começou a redesenhá-los. Este negócio 
transformou por completo a vida da família, quando o jovem começou a mostrar menos sintomas associados ao síndrome. 
Os pais conseguiram então planear férias, algo impensável durante muito tempo, e nos destinos escolhidos a primeira 
coisa a fazer era ir a um centro de informação adquirir um mapa.  

Matej Hosek foi diagnosticado com síndrome de Asperger aos 10 anos de idade. Ao entrar na puberdade, começou a 
apresentar sinais de depressão, apesar de os seus resultados terem continuado acima da média.  

Numa altura em que Hoskova, a mãe de Matej, trabalhava na revista da Semana da Moda de Praga, o jovem inspirou-se 
num filme sobre a casa de moda Christian Dior e criou um vestido para uma manequim que existia na sala da casa. Foi 
então que nasceu a ideia de criar o negócio de Matej. Desde meados de 2016, Matej viu as suas  primeiras criações de 
moda ganharem vida num desfile em Praga. Com o dinheiro angariado com a venda das suas peças de roupa, foi possível 
fazer um donativo para a fundação AutTalk, que ajuda crianças autistas. 

Atualmente, a família Hosek é proprietária de uma pequena empresa que vende roupas, litografias, mochilas e chávenas 
com os desenhos de Matej. Katerina Sokolova, a fundadora da AutTalk, destaca o desenho universal do jovem, que lhe 
confere uma singularidade para ajudar outras crianças autistas.                                                       Fonte: Sapo LifeStyle 

BREVES 
 No passado dia 28 de Março de 2017, um grupo de alunos, pais e professores do Agrupamento de Escolas Gil 

Paes de Torres Novas veio conhecer a APSA e o projeto Casa Grande. A visita terminou com um almoço convívio 
entre todos. O nosso obrigado à Professora Lurdes que foi a dinamizadora desta enriquecedora visita. 

 Os jovens da Casa Grande visitaram a empresa Cactotejo em Aveiras de Cima, no dia 5 de Abril de 2017. Muito 
obrigado a toda a equipa que os acolheu e permitiu que tivessem a oportunidade de ver de perto este tipo de 
plantas, os cactos, e de perceber como crescem e se desenvolvem. 

 No âmbito de uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a APSA vai passar a receber mensalmente, a 
Agenda Cultural de Lisboa, em versão impressa. Esta publicação trata-se de uma ferramenta que informa sobre 
todas as atividades e eventos mensais a decorrerem em Lisboa, tendo como objetivo categorizar e destacar as 
várias iniciativas da cidade, bem como dar a conhecer os protagonistas da Cultura, entre os quais artistas, 
técnicos, produtores, atores, bailarinos, escritores e curadores.  

AGENDA 
 20-23 Março - Health Summit (http://ehealthsummit.pt/)  

 21 de Março – Jornadas de Voluntariado (FCUL) 

 27 de Março – Assembleia Geral da APSA 

 3 de Abril – Sessão Gaivota no Colégio Montemaior 

 

   

Resultante do trabalho realizado pelo grupo de jovens que frequenta a Casa Grande, este jornal tem em vista a sensibilização 

para a Síndrome de Asperger, mostrar o trabalho que desenvolvemos na Casa Grande e as aprendizagens adquiridas. 

A Casa Grande é um espaço de formação, de treino de competências sociais, promovido pela APSA (Associação Portuguesa 

do Síndrome de Asperger), onde são favorecidas a integração social e profissional dos jovens, tendo em vista a construção 

de um projeto de vida futuro para cada um deles e promoção da melhoria da autonomia. 

Poderá acompanhar os projetos dos jovens no site da APSA em http://www.apsa.org.pt e no FB em 

https://www.facebook.com/apsa.org.pt/  

http://ehealthsummit.pt/
http://www.apsa.org.pt/
https://www.facebook.com/apsa.org.pt/

