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DESTAQUES //  
 

PROJETOS INR  

 

 

VISITA DA MARISA LIZ À APSA 

 

 

 

À semelhança dos anos anteriores, a APSA desenvolve 

projetos do INR – Instituto Nacional de Reabilitação – nas 

áreas de Expressão Plástica, Música e Empregabilidade, 

com o objetivo de  capacitar os jovens com competências 

e contribuir para a integração profissional de pessoas 

com síndrome de Asperger, capacitando jovens e 

empresas.  

 

No dia 13 de julho a Casa Grande grande recebeu a visita 

da Marisa Liz. A cantora dos Amor Electro teve a 

oportunidade de assistir a uma pequena atuação dos 

jovens do ateliê de Música e distribuiu autógrafos aos 

jovens e colaboradores. Antes de almoço houve tempo 

para uma visita guiada às instalações da Casa Grande. No 

final foi tirada uma foto de grupo. 
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EDITORIAL 

Este número do jornal da Casa Grande antecede as férias de verão. E para começar as férias em grande, nada melhor do que 

participar na festa de verão. Foi o que aconteceu no dia 30 de junho: os jovens e colaboradores da APSA tiveram uma tarde 

diferente e bem divertida, onde não faltou música e momentos de convívio e boa disposição. 

Os últimos dias têm sido recheados de projetos e iniciativas. Há cerca de três meses começaram a ser desenvolvidos projetos 

INR, cofinanciados pelo Instituto Nacional de Reabilitação. O objetivo destes projetos passa por contribuir para a integração de 

pessoas com síndrome de Asperger, capacitando os jovens com mais competências. Este ano as áreas de expressão plástica, 

música e empregabilidade mereceram destaque. Nesta edição mostramos todos aqueles que foram aprovados. 

Também falamos da exposição “O mundo dos animais e outras coisas”, organizada pelo jovem Bruno Mendes. Através dos seus 

desenhos e das esculturas de José Maria Português, Joana Coelho, Rui Saraiva e Pedro Gonçalves, é mais uma vez possível 

provar que a criatividade dos jovens continua a surpreender. Por isso, deixamos o convite para espreitar os seus trabalhos no 

salão nobre da Casa Grande. 

Como é habitual, e à semelhança da edição anterior, há espaço para duas entrevistas: uma à Sónia Moreira, gestora dos projetos 

do INR, e outra ao Pedro Mendes, responsável pela banda “Black Cat”, que atuou na nossa festa de verão. 

Destaque ainda para a visita da cantora Marisa Liz à Casa Grande no dia 13 de julho, com uma pequena atuação dos jovens do 

ateliê de Música e uma visita guiada às instalações. 

Em “Combatendo a Diferença” mostramos a história de Jessica Burden, uma jovem com síndrome de Asperger que durante um 

dia acompanhou o presidente da câmara de Worcester, no Reino Unido, em cinco eventos na cidade. A prestação da jovem 

correspondeu às expetativas e surpreendeu tudo e todos. 

Posto isto, resta-nos desejar boas férias aos jovens e colaboradores da Casa Grande. Aproveitem estes dias para descansar e… 

Para onde quer que vão, levem o jornal para vos fazer companhia. 

 

Bom descanso! 

 

 

 

 

 

Ruben Ramalho 
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No passado dia 13 de julho a artista Marisa Liz visitou as instalações da Casa Grande, com o objetivo de proporcionar um 

momento de convívio e boa disposição entre todos os jovens e os colaboradores.   

 

A cantora chegou pelas 13:35. Os jovens do ateliê de Música entoaram os cânticos “Hallelujah” e “Lisboa menina e moça”. 

Seguiu-se um momento de distribuição de autógrafos que também permitiu aos jovens tirarem fotografias com a vocalista 

dos Amor Electro. 

Antes de almoço houve tempo para uma visita guiada às instalações da Casa Grande. Foi lançado o convite para assistir ao 

programa “The Voice”, que estreia uma nova edição ainda este ano, em data a anunciar. 

Os jovens mostraram-se particularmente emotivos com a visita da cantora, que se pautou, durante os momentos em que 

esteve na Casa Grande, pela sua grande simpatia e que teve com os jovens e com os elementos do corpo técnico. 

Com grande entusiasmo, reservaram-se igualmente mais alguns momentos para a distribuição de autógrafos e fotografias, 

tendo até a cantora mostrado disponibilidade para, num momento para mais tarde recordar, tirar uma fotografia de grupo, 

com grande animação e alegria. 

Sem dúvida de que o tempo aproveitado foi de qualidade. A visita da cantora revelou um impacto positivo entre os jovens e 

os colaboradores, deixando assim boas recordações de uma visita deveras especial. 
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Lemos

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Festa de Verão da APSA teve lugar no passado dia 30 de junho. Este é um evento anual que permite o convívio entre as 

famílias, amigos, parceiros e colaboradores. 

 

 

 

 

Esta atividade é fundamental para o bom desenvolvimento de competências sociais, autonomia, poder de decisão e 
pensamento criativo, entre outras qualidades e capacidades, através dos gostos pessoais do jovem. 

Para ouvir a playlist preparada pelo André para todos os ouvintes basta sintonizar a Rádio Radar na frequência 97.8 FM no 
sábado, dia 21 de julho, e no domingo, dia 29, às 17h, bem como na segunda-feira, dia 23, às 23h. Também pode acompanhar 
a emissão no site da rádio.  
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A festa teve lugar nas instalações da Casa Grande entre as 15:30 e as 19:30 e contou com música ao vivo, comidas e bebidas, 

exposições, vendas de artesanato e cabazes biológicos.  

Foi uma tarde diferente e divertida na associação, na companhia de amigos e familiares. 

A festa foi um sucesso. Por isso, gostaríamos de agradecer aos nossos voluntários, à equipa, às famílias e a todos os que 
estiveram presentes. 

Um enorme agradecimento à Pique Poque, Bolas da Praia, Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, Cerveja Sagres, 
REN e Jerónimo Martins. 
 

No dia 22 de junho realizou-se um exercício de evacuação na APSA. 

 

Os colaboradores e jovens foram avisados previamente deste exercício, cujo objetivo era proceder à saída rápida e segura de 

todos os ocupantes da Casa Grande.  

Foi um sucesso e chegámos todos de forma rápida e segura ao Ponto de Encontro, no portão grande perto do espaço de 

jardinagem. 

Esta iniciativa foi dinamizada pela monitora Carla Simão da Medicisforma. 

 

https://www.facebook.com/piquepoque/?fref=mentions
https://www.facebook.com/bolasdapraia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/jfsaodomingosbenfica/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sagres.cerveja/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Jer%C3%B3nimo-Martins/111989948817170?fref=mentions
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No dia 18 de junho voltou a ser retomada a parceria da APSA com a Junior Achievement Portugal (JA Portugal). 

 

 

No dia 18 de junho um dos nossos jovens, o Bruno Mendes realizou a inauguração da sua exposição "O mundo dos animais 

e outras coisas. 

 

 

A JA Portugal é uma organização sem fins lucrativos, que implementa em Portugal programas de educação para o 
empreendedorismo. Inspira e prepara crianças e jovens para terem sucesso numa economia global através de experiências 
transformadoras com base em três pilares fundamentais: Cidadania e Literacia Financeira, Educação para o 
Empreendedorismo e Competências para a Empregabilidade. 

Através desta parceria, alguns dos jovens da Casa Grande têm várias sessões dentro do programa educativo “Economia para 
o Sucesso”, que fornece informação prática sobre finanças pessoais e sobre a importância de identificar objetivos de 
educação e carreira baseados em interesses, valores e qualidades dos alunos. 

 

Esta exposição foi realizada no âmbito do atelier de Expressão plástica, e os desenhos apresentados foram elaborados com 

lápis de cor, canetas e tinta da china. Os desenhos são da autoria de Bruno Mendes e as esculturas da autoria de José Maria 

Português, Joana Coelho, Pedro Gonçalves e Rui Saraiva.  

Os animais foram desenhados com lápis de cor e traçados com caneta fluorescente preta, o que permitiu criar gravuras de 

diferentes tamanhos. Na parte superior do salão nobre é possível ver desenhos de animais vistos de cima, pintados com 

tinta da china em duas perspetivas diferentes: uma virada no sentido das micas e outra num ângulo de 90 graus, no sentido 

positivo ou negativo. 

Estes trabalhos podem ser vistos no salão nobre da Casa Grande. 

 

http://www.apsa.org.pt/component/content/article/84-noticias/504-inauguracao-da-exposicao-o-mundo-dos-animais-e-outras-coisas?Itemid=606
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No passado dia 30 de maio o projeto Gaivota voou até ao Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo. 
 
 
 
 
 
 

  
A APSA assinou no dia 18 de maio um protocolo de parceria com a Neuropsyc - Centro de Neuropsicologia e Psicologia 
Aplicada. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

Tratou-se de mais uma sessão desta iniciativa organizada pela APSA e que tem como objetivo apoiar e esclarecer a 

comunidade escolar sobre a Síndrome de Asperger. 

 

Desta forma, vamos trabalhar em conjunto na área do neurodesenvolvimento para melhorar a vida de todas as pessoas 

com a Síndrome de Asperger. 
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No âmbito do Projeto Gaivota, a APSA realizou mais uma sessão de sensibilização sobre a síndrome de Asperger no dia 16 
de maio. 

 

A Plataforma Saúde em Diálogo realizou no dia 29 de maio o Encontro Nacional Saúde em Diálogo. Este evento permitiu 
contributos para a revisão da Lei de Bases e comemorar os 20 anos da plataforma. 

 
 

Com a promessa de emoções fortes e de grande entusiasmo, o Torneio de Ténis ATP Estoril Open, realizado no início do mês 
de maio, mostrou mais uma vez que é a garantia de bons momentos de diversão e interesse para todos os adeptos desta 
modalidade de grande nível que é o ténis. 

  

A APSA participou no Painel II, com o tema "O papel das associações na criação e implementação do estatuto do cuidador", 

na voz de António Hilário David, Diretor-Executivo. 

Desta vez a sessão teve lugar no Centro Social 6 de maio, uma IPSS sem fins lucrativos que promove a inserção social, 

educativa e familiar a todos os indivíduos, especalmente os mais carenciados e excluídos. 
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No dia 21 de abril, decorreu um seminário sobre o autismo, organizado pelo PIN - Progresso Infantil.  

Entre os mais variados espetadores que assistiram a este grande espectáculo no Estoril contaram-se, entre eles, os jovens da 

APSA, que através da demonstração pessoal que cada um revelou sobre os seus conhecimentos do desporto em questão, 

bem como dos tenistas participantes na edição deste ano, mostraram-se recetivos à apreciação e debate entre si sobre os 

jogos que cada um dos grupos que esteve presente no recinto, tanto na segunda-feira, dia 30 de abril, como na quarta-feira, 

dia 2 de maio, assistiu. 

Acresce também o fato de as expectativas dos jovens em relação ao evento terem sido integralmente correspondidas, já que 

os jovens que marcaram a sua presença nos dois dias tiveram a oportunidade de assistir a alguns jogos inquestionavelmente 

memoráveis por parte do vencedor e campeão do Torneio de Ténis ATP do Estoril Open, o tenista lusitano João Sousa. 

Destaque-se o jogo de grande virtuosismo do tenista de Guimarães contra o tenista lisboeta Pedro Sousa, em que, na quarta-

feira, dia 2, aonde após mais de duas horas e meia duma partida marcadamente equilibrada e renhida para ambas as partes, 

João Sousa venceu pelo total de dois sets contra um do tenista ribatejano Pedro Sousa, mostrando o porquê de ser um dos 

favoritos à vitória e à conquista do título. 

Os jovens mostraram-se sentidamente satisfeitos e fascinados com toda a envolvência e qualidade do torneio e da visita em 

questão, mostrando-se desejosos de, futuramente, repetir mais momentos de convívio como este. 
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No âmbito da Semana da Saúde promovida pelo Município do Cartaxo, realizou-se no dia 18 de Abril o VI Encontro de 
Intervenção Social, sobre o Autismo, no Centro Cultural do Cartaxo. 

 
Num convívio abertamente livre e prazeroso, os jovens da APSA tiveram a oportunidade de no dia 12 do mês de abril, quinta-
feira, de realizar uma breve mas muito produtiva visita à Escola E.B. 1º e 2º ciclos Sophia de Mello Breyner Andersen, 
localizada na Amadora, para assistir à representação por parte de vários alunos da escola da peça de Teatro “O Menino que 
Colecionava Estrelas”. 
 

 

Este encontro teve a participação da APSA, na voz da Presidente, Piedade Líbano Monteiro que fez uma apresentação 

sobre a Casa Grande e os seus principais objetivos.  

Os Jovens da APSA revelaram um grande entendimento do motivo que serviu de base para a criação da peça, a história 

pessoal da autora, mãe de um jovem com paralisia cerebral, que numa atitude assumidamente determinada revela que, 

independentemente de qualquer género de dificuldade que possamos enfrentar ao longo da nossa vida, que ainda assim, 

perante qualquer crítica ou preconceito que possamos experimentar ao longo da nossa vivência, com força de vontade e 

amor-próprio, qualquer obstáculo torna-se pequeno se acreditarmos em nós próprios. 

Num tributo sentido e como uma grande amostra do potencial dos jovens alunos, a peça de teatro, também muito graças 

a um público marcadamente interativo, triunfou precisamente junto de todos os presentes, que independentemente da 

sua idade se permitiram identificar e sentir que ao longo do nosso percurso de vida as adversidades podem ser enfrentadas 

e ultrapassadas com um sorriso e com a esperança, pensamento e sentimento de que “sim, eu sou capaz!” 

 

 

O seminário teve como tema "Autismo - Da infância à idade adulta" e também contou com a intervenção da presidente 

da APSA, que falou sobre o tema "E quando a escolaridade termina? Projetos de vida?" 



Jornal nº21 | Julho 2018 

Página: 11 

 
 

  
 
 

 
A APSA assinou no dia 9 de abril um protocolo de parceria com o Centro de Formação Escolas António Sérgio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os anos, a APSA desenvolve projetos do INR – Instituto Nacional de Reabilitação -, com o objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento de competências e para a integração profissional de pessoas com Síndrome de Asperger. No corrente 
ano, tais projetos centram-se nas áreas de Expressão Plástica, Música e Empregabilidade. Mostramos-lhe os projetos que 
foram aprovados. 

Este protocolo visa reforçar a presença da associação na área da educação, que tanto precisa de estratégias e sensibilização 

para apoio a toda a comunidade escolar no que respeita às crianças e jovens com esta problemática da síndrome de 

Asperger. 
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Construindo fundos transformando vidas 
 

O projecto Construindo Futuros Transformando Vidas, é cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, 
I. P., que visa contribuir para a integração profissional de pessoas com Síndrome de Asperger, capacitando jovens e 
empresas. 

 

 
 
 

 

 

 
  

Janelas da Perceção 
  

Já demos início à primeira fase  do projeto “Janelas da Percepção”, projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento 
a Projetos pelo INR, I. P., onde a ideia principal é trabalhar com os jovens da APSA, noções de escala, percepção e 
perspectiva através de trabalhos artísticos de desenho e pintura, do pequeno ao grande formato onde o conceito de 
“janela”, serve de mote para desenvolver a criatividade e a imaginação através do olhar e do gosto pessoal de cada 
individuo.  

Voz em Nós  

Voz em Nós é um projecto que se foca em explorar a técnica vocal das pessoas com Síndrome de Asperger no sentido do 
desenvolvimento das aptidões vocacionais de cada íncividuo, no sentido de melhorar a qualidade das relações 
interpessoais e da integração social, já que a dificuldade na comunicação e interação são características transversais à SA. 
Este projecto é cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I. P. 
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ENTREVISTAS 
 

 

 

 
A Festa de Verão da APSA teve lugar no passado dia 30 de junho e proporcionou momentos de boa 

disposição entre os jovens, familiares, amigos e colaboradores da Casa Grande. Um dos pontos altos da 

festa foi a atuação da banda “Black Cat”, gerida pelo jovem Pedro Dias. Nesta entrevista damos a 

conhecer ao pormenor o grupo musical. 

Jornal da Casa Grande – Quando surgiu a ideia de criar a banda “Black Cat”? E o que levou ao arranque 

deste projeto? 

 

Pedro Dias – Antes de eu formar a banda escrevia músicas desde os 14 anos. Comecei a trabalhar em vários 

softwares, como o Goldwave, o Reason e mais recentemente, o Ableton Live e o Pro-Tools. Aos 14 anos formei 

um nome artístico: “The Future Project”, mas depois não estava convencido com o nome que eu escolhi, e mais 

tarde baseei-me no nome “Black Cat”, que retirei a partir de um conto. 

 

JCG – E foi então que surgiu a oportunidade de formar uma banda? 

 

PD – No início entrei em contacto com a Solange para formar uma banda e saber quais os membros que iam 

tocar na banda. Qualquer membro pode tocar qualquer instrumento. Eu, por exemplo, toco teclas, bateria, 

guitarra, bateria e baixo… Portanto, digamos que eu sou um multi–instrumentista (toco vários instrumentos). 

 

JCG – Sente que a banda tem sido um êxito na Casa Grande? 

 

PD – Normalmente a nossa banda costuma ter sucesso. Já tocámos mais que uma vez na Casa Grande, sempre 

acompanhados pelo público. 

 

JCG – Normalmente que tipos de músicas costumam tocar?  

 

PD – As músicas que costumamos tocar são mais viradas para música alternativa e punk. 

 

JCG – Onde costumam ir buscar inspiração para as vossas músicas? 
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PD – A minha maior inspiração para as músicas provém de uma banda alemã que é os Kraftwerk, de música 

eletrónica. Outra maior inspiração para as músicas provém de nomes como Joy Division, New Order e The Cure, 

de música alternativa. 

 

JCG – Costumam replicar êxitos conhecidos do público? Ou as músicas que tocam são todas compostas 

por vocês? 

 

PD – As músicas são todas compostas por mim próprio. As que tocámos na festa de verão da APSA são todas 

da minha autoria. No meu álbum temos algumas músicas replicadas que são conhecidas pelo público. 

 

JCG – Atualmente quantos elementos fazem parte da banda? E quais as funções que cada um dos 

elementos desempenha? 

 

PD – Atualmente somos três elementos. Eu toco teclado e canto e escrevo canções, o Pedro Dores toca baixo e 

o Michael Gonçalves é o novo baterista. 

 

JCG – Como é que costuma ser o dia-a-dia da banda? 

 

PD – Costumamos nos reunir uma vez por semana, às terças-feiras, dias dos ensaios. Durante os ensaios tocamos 

as minhas músicas. 

 

JCG – Que procedimentos costumam ser feitos antes de darem qualquer concerto? 

 

PD – Normalmente não damos concertos. Só demos um na festa de verão da APSA. Gostaríamos de tocar em 

pequenos clubes e bares, mas isso não se revela fácil. Costumamos montar os amplificadores, os instrumentos e 

outros tipos de equipamentos. Para esta festa de verão não fizemos nenhuma divulgação. Também é preciso 

estabelecer alguns contatos. Normalmente sou eu que faço os contactos para as pessoas decidirem se vão ou não 

aos ensaios. 

 

JCG – Gostaria de fazer algum balanço acerca da banda? 

 

PD – Em relação aos pontos altos, destaco o facto de a banda poder ensaiar semanalmente. No que diz respeito 

aos pontos baixos, temos as alterações de datas por razões pessoais, ou porque alguns membros estão muito 

ocupados ou não tiveram tempo de ensaiar por causa dos estudos. E relativamente aos aspetos a melhorar, estes 

passam por fazer ensaios antes de irmos tocar nos clubes. Este é um dos nossos objetivos para cumprir. 

 

JCG – Que expetativas existem em relação ao futuro da banda? 

 

PD - Esperamos tocar em alguns clubes ainda antes de algum editor poder fazer um contrato discográfico 

connosco. 
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Todos os anos a APSA desenvolve projetos do INR – Instituto Nacional para a Reabilitação -, com o 

objetivo de contribuir para a capacitação integral de pessoas com Síndrome de Asperger. No corrente ano 

tais projetos centram-se nas áreas de Expressão Plástica, Música e Empregabilidade. Entrevistámos a 

monitora de Expressão Plástica e gestora dos projetos do INR Sónia Moreira, para conhecer mais 

pormenores sobre esta iniciativa. 

 

Jornal da Casa Grande – Por que razão resolveram desenvolver projetos em empregabilidade, música e 

expressão plástica, em detrimento de outras áreas? 

Sónia Moreira – Na Casa Grande o objetivo principal é os jovens serem inseridos no mercado de trabalho. O 

projeto da empregabilidade é realizado nesse sentido, para construir competências sociais e de autonomia, para 

que os jovens possam desenvolver as suas experiências laborais e comunitárias. Em relação à Música, o projeto 

da Casa Grande da APSA tem desde sempre um ateliê nesta área. Neste projeto desta área trabalha-se as 

competências vocais, que é uma área que é necessária trabalhar para o desenvolvimento vocal das pessoas com 

SA. Quanto à Expressão Plástica, desenvolvemos competências ao nível da criatividade e da imaginação, para 

trabalhar o pensamento crítico e abstrato de forma consciente, ajudando assim os jovens no desenvolvimento da 

sua autonomia e tomada de decisão sobre as variáveis do dia-a-dia. 

 

JCG – E acha que os jovens se têm adaptado bem? 

SM – A APSA desenvolve projetos com o INR há muitos anos, e todos eles têm sido bem-sucedidos. No caso 

da Expressão Plástica, é através de ideias que os jovens vão dando que os projetos são escritos e construídos, 

sendo a participação e o desenvolvimento dos jovens com SA o principal enfoque para que o projeto exista. O 

projeto da Música também está a correr muito bem: temos registos vídeo e fotografias e os jovens também estão 

a evoluir bem. O projeto “Construindo Vidas Transformando Futuros”, da área da empregabilidade, também está 

a correr bem, com a integração dos jovens em experiências laborais e comunitárias ao nível das empresas 

recetivas. Portanto, de uma forma geral considero que os projetos estão a correr bem.  

 

JCG – Atualmente o valor cofinanciado pelo INR para o desenvolvimento destes projetos é suficiente? 

SM – O INR, quando lança o concurso, tem sempre uma calendarização e um regulamento e a parte da gestão 

dos projetos que tem de ser cumprida. Quando lançam o regulamento já dizem qual é a percentagem do valor, e 

então na APSA fazemos as contas e o orçamento e definimos a capacidade máxima do orçamento. Neste 

momento o cofinanciamento do INR é fundamental para desenvolver estes projetos. Sem o apoio do INR isso 
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seria mais difícil, e provavelmente os projetos nem existiam. Logo, as duas entidades juntas fazem com que isso 

seja possível.  

 

JCG – E qual o papel que a  APSA tem em relação a esta iniciativa? 

SM – A APSA tem concorrido todos os anos a estes projetos do INR, mas também tem deveres. Para além de 

ter datas a cumprir relativas aos projetos, tem de divulgar nos meios de comunicação e nas redes sociais a 

informação que o INR solicita em regulamento. A APSA também ajuda a divulgar estes projetos para toda a 

comunidade nacional e internacional, através das suas redes. Assim também dá a conhecer de que forma os 

jovens portadores de SA têm capacidades para desenvolver as suas áreas, e desta forma informar as comunidades. 

 

JCG – De uma forma geral, qual a opinião dos jovens da Casa Grande relativamente aos projetos do INR? 

SM – Estes projetos são sempre pensados através das necessidades, dos gostos pessoais e dos interesses dos 

jovens que frequentam os ateliês da Casa Grande, por isso são sempre pensados para desenvolverem as suas 

capacidades e para desenvolver outras capacidades, por exemplo, em termos de autonomia e de comunicação. 

 

JCG – Que balanço gostaria de fazer dos projetos INR até este momento? Considera que os objetivos têm 

sido cumpridos? 

SM – Os objetivos têm sido cumpridos. As divulgações têm sido feitas. Os jovens têm cumprido as planificações 

organizadas. Por isso, considero que está tudo a correr conforme o planeado. De uma forma geral, considero que 

o balanço é bastante positivo. 

 

JCG – Que expetativas têm para o futuro, relativamente a estes projetos, ao nível dos resultados? 

SM – No caso da empregabilidade, o projeto que diz respeito a esta temática consiste no grande objetivo da Casa 

Grande, ou seja, dotar os jovens com ferramentas para o dia-a-dia e integrá-los no mercado de trabalho. Em 

relação à Expressão Plástica, neste projeto estamos a trabalhar com os jovens noções de escalas, perspetivas e 

perceções, através da pintura e do desenho. Deste modo, pomos os jovens a socializarem-se com os seus colegas 

e a desenvolverem competências ao nível do pensamento criativo, e também para aprenderem sobre elementos 

que tenham a ver com a arte. No caso da Música, é a mesma coisa: é trabalhar as técnicas vocais, para que no 

futuro os jovens também possam adequar o seu tom de voz e a sua postura vocal, o que também é muito 

importante nas entrevistas de emprego: ter uma boa postura vocal, física, a questão de treinar o contacto visual… 

Todas estas partes têm sempre uma continuidade ao nível de poder trabalhar as competências adquiridas nestes 

projetos, tanto pelos monitores, como pela equipa técnica. 

 

JCG – Já existem planos ou ideias para outros projetos a candidatar no próximo ano? 

SM - Temos sempre muita ideias, até porque os jovens têm sempre ideias muito boas, mas para já elas vão ficar 

em segredo, e na altura certa depois divulgamos. Mas agora vamos continuar a trabalhar nestes projetos para 

terem sucesso, e depois aprofundar estas futuras ideias para futuros projetos.  

 

JCG – E o apoio dos pais também será importante? 

SM – As famílias estarão sempre de algum modo envolvidas. É natural que depois queiram ver os trabalhos 

desenvolvidos, ou em uma exposição, ou até em uma visita ao exterior… E claro que os pais também têm acesso 

a toda a divulgação que a APSA faz sobre os projetos, podendo assim acompanhar e também ver o que os jovens 

fazem no dia-a-dia. Nós estamos sempre disponíveis para as famílias. É importante as famílias terem 

conhecimento de tudo o que se faz e se desenvolve na APSA. 
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COMBATENDO A DIFERENÇA 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE WORCESTER, JABBA RIAZ, COM A JOVEM JESSICA BURDEN 

 
Uma adolescente britânica com síndrome de Asperger tornou-se na primeira pessoa a participar num novo projeto que atribui 
destaque ao presidente de um município. 
 
Jabbar Riaz, o presidente da câmara de Worcester, a 161 quilómetros de Londres, no Reino Unido, lançou a iniciativa “Consort 
For The Day” (consorte por um dia), para promover a inclusão para as pessoas desfavorecidas e com deficiência na cidade que 
não têm acesso ao escritório e às funções de prefeito. 
 
Jessica Burden tem 17 anos e reside em West Malvern, perto de Worcester. É portadora da síndrome de Asperger e participa 
num grupo de auto-ajuda e motivação para as pessoas portadoras desta condição em Sansome Walk, no centro da cidade. No 
dia 30 de junho acompanhou o autarca em pelo menos cinco eventos.  
 
“Estou tão entusiasmada. Estou a aprender muita coisa, como conversar com as pessoas e lidar com situações. As pessoas 
gostam de mim quando luto com Asperger”, disse Jessica, acrescentando: “Ele [o presidente de Worcester] prepara-me para 
cada evento. Ele avisa-me ‘isto vai acontecer – o que até é bom’”. 
 
“Estou a aprender muito sobre a síndrome de Asperger. Fomos para dois eventos esta manhã e ela está a lidar bem com a 
situação. Ela está a tentar manter-me no sítio certo. Ela gosta de uma programação rigorosa e, como prefeito, tenho muitos 
cargos que precisam de ser assim. Somos muito compatíveis”, disse Riaz. 
 
A mãe da Jessica, Dr Emma Philpott, afirmou que esta experiência tem sido ótima para a jovem. “A Jess aprende a ver como 
as outras pessoas reagem em diferentes situações, então observar o prefeito está realmente a ajudá-la", acrescentou. 
 
Sobre este projeto, Jabbar Riaz salientou que “isso vai dar uma visão vital para a vida profissional do prefeito e também vai 
dar a oportunidade para o prefeito entrar  
 
Fonte: Worcester News. 
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Desejamos boas férias aos jovens e colaboradores da Casa Grande! 

BREVES 
 

 No mês de junho mais dois jovens da Casa Grande foram integrados na Accenture, no âmbito do Programa de 
Empregabilidade. A Accenture é uma empresa que se situa em Lisboa e oferece serviços em áreas como estratégia, 
consultoria, digital, tecnologia e operações. Os dois jovens estão a desempenhar funções nas áreas de indexação e 
automatismos. 
 

 Uma das atividades extra dos jovens da Casa Grande passa pela ida à hípica de Oeiras, uma escola de equitação. As 
aulas têm um custo de 70€ por família/mês e estão limitadas a quatro participantes, pelo que é necessário fazer a 
inscrição num período mínimo de três meses. O transporte é suportado pela APSA. 

 

 Iniciámos o trabalho com a empresa Neuropsyc na área do neurodesenvolvimento, juntamente com a equipa técnica 
da APSA. Este trabalho deve-se à nossa parceria que foi estabelecida em Maio.  
 

 Foi criado o primeiro site português para ajudar as crianças com síndrome de Asperger em Matemática – o LEMA! Para 
além do raciocínio matemático, também se pretende ajudar estas crianças nas áreas da linguagem, da leitura, do 
planeamento ou da gestão de emoções.  

 

 No dia 8 de abril a presidente da APSA, Piedade Líbano Monteiro, foi entrevistada para o Jornal Económico. A 
entrevista evidenciou os resultados do Programa de Empregabilidade, que se destina a jovens/adultos com Síndrome 
de Asperger, maiores de 18 anos, com o objectivo de os capacitar para a inclusão na vida social e profissional.   
 

 Foram divulgados os resultados do Inquérito às Instituições de Ensino Superior e respetivas Unidades orgânicas sobre 
necessidades educativas especiais correspondete ao ano letivo 2017/18. Este programa procura promover condições 
adequadas à inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais em várias áreas académicas. Os dados 
indicam que atualmente 1644 alunos com necessidades educativas especiais encontram-se inscritos no ensino 
superior.  
 
 
 

   

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

