Dois em Um… este jornal é um número
duplo, abrangendo o período entre
Dezembro e Maio de 2017. O José
Vasconcelos, que tem assumido a
responsabilidade pelo jornal, está
actualmente a fazer uma experiência
laboral e a sua disponibilidade diminuiu,
não tendo sido possível a edição
atempada do número 18 em Março, pelo
que agora saem juntos os números 18 e
19. Um grande abraço de agradecimento
ao José Vasconcelos pelo excelente
trabalho que fez e votos de uma boa
experiência laboral. O próximo número
terá um novo director, cujo nome
anunciaremos brevemente.
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NOTÍCIAS DA CASA GRANDE
Por José Vasconcelos

JANTAR DE NATAL DA APSA
Na quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016, a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA)
dinamizou um jantar de Natal na Casa Grande.
Para esse jantar, os jovens e seus familiares mais chegados foram convidados a fim de dinamizar um momento de
convívio. Os jovens ou seus familiares referiram quantas pessoas de cada agregado familiar iriam a esse jantar e
mencionaram o que iriam levar de alimentos, pratos de plástico, copos, guardanapos e/ou bebidas para esse mesmo
jantar. Os jovens e familiares respetivos aproveitaram o momento para conhecer um pouco melhor as vivências e
interesses de cada jovem, entre famílias que foram ao jantar.
Além disso, após decorrer o jantar de Natal, decorreu um pequeno espetáculo musical de Natal por parte da Banda da
APSA. Foram cantadas quatro músicas de Natal e todos os intervenientes no jantar assistiram avidamente ao espetáculo
musical proporcionado por um grupo de jovens inscritos no ateliê de Música da Casa Grande.

IDA A CASTELO DO BODE E A OURÉM
Na quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2016, os jovens da Casa Grande foram com a fundação EDP fazer uma
visita de estudo ao Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem do Castelo do Bode e a uma central eólica, em
Ourém.
Na Barragem do Castelo do Bode, aprendi como é que a eletricidade chega às nossas casas através da energia hídrica.
A eletricidade, desta feita, é processada através da transformação da energia hídrica em energia elétrica. Isto faz-se com
o uso de dispositivos eletrónicos que servem para aproveitar a energia da água.
Desta forma, a água armazenada na barragem a montante e a jusante serve para ser transferida para canalizações e a
eletricidade que o aproveitamento hídrico permite serve para dar energia luminosa a toda a região que a barragem
abrange. Não obstante, a água que existe armazenada na barragem não é potável e tem de ser fervida e tratada em meios
próprios para se tornar potável nos locais onde a ingerimos e ser usada em processos industriais.
Na central eólica de Ourém, fiquei a saber de que modo a energia do vento através da ação de moinhos eólicos é
transformada em eletricidade para o processamento feito em postes de eletricidade.
A energia hídrica da barragem vem com sessenta mil volts de energia elétrica para a rede elétrica nacional. O que a
central eólica faz é transformar os vinte mil volts que os moinhos eólicos conseguem processar de energia elétrica num
processo de coesão com a energia produzida na barragem, tudo para o fim de produzir energia luminosa para a rede
elétrica.
Almoçámos num restaurante a caminho de Ourém e por volta das cinco da tarde saímos de Ourém a fim de regressámos
à Casa Grande.
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VISITA GUIADA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
No dia 19 de janeiro de 201 jovens da Casa Grande visitaram a Assembleia da República
A Assembleia da República faz parte integrante do Parlamento Português, cujo edifício data de 1598, sob a Ordem de
São Bento. Era até 5 de outubro de 1910, dia da Implantação da República Portuguesa, denominado Mosteiro de São
Bento da Saúde.
O edifício possui a Escadaria Nobre, que tem um candeeiro de 1191 kg de peso e com 144 lâmpadas. Esta escadaria dá
acesso ao Plenário e à Sala do Senado. Esta sala foi inaugurada a 3 de janeiro de 1867, no reinado de D. Luís e, durante
o período do Estado Novo, acolheu a Câmara Corporativa. Além disso, a referida sala tem 8 bustos de mármore, evocando
Presidentes da Câmara dos Pares, datados da época da Monarquia Constitucional.
Já o salão nobre encontra-se onde se localizava antigamente o coro alto da antiga igreja do mosteiro, destinando-se ainda
nos nossos dias a receções oficiais, conferências e outras cerimónias. No topo da escadaria nobre, encontra-se a sala
dos passos perdidos.
No caso do plenário ou sala das sessões, é onde os deputados de diferentes grupos parlamentares discutem assuntos
de relevância nacional. Além do mais, a Assembleia da República possui uma biblioteca, onde estavam instalados os
dormitórios dos monges do antigo mosteiro.
No refeitório dos monges, existia uma pintura alusiva à bandeira atual de Portugal, onde existe um corvo simbolizando
São Vicente. O corvo queria roubar o pão a São Vicente e São Vicente quis envenenar o pão para que o corvo morresse
quando comesse o pão envenenado.

TERTÚLIA NA STARBUCKS DE BELÉM
No dia 31 de janeiro de 2017, foi entrevistada a Piedade Líbano Monteiro, Presidente da Direção da APSA, sobre
as Tertúlias na Starbucks de Belém
Sobre que tema foi esta tertúlia na Starbucks de Belém? E quem foram os convidados?
O tema desta tertúlia foi «Da Ideia ao Projeto Cruzando Caminhos». Teve a ver com a forma como a arte se pode conjugar
com os interesses dos jovens com Síndrome de Asperger, fazendo despertar nesses jovens outras formas de olhar a vida.
Os convidados foram: a Profª Cátia Sousa, da Escola Superior de Educação de Lisboa, Magda e Domingos, fotógrafos
da Casa das Imagens, e Daniela, Monitora de Artes da CERCICA.
Que objetivos teve esta tertúlia especificamente?
Os objetivos específicos desta tertúlia foram os seguintes:
 Pôr a arte ao serviço dos jovens com Síndrome de Asperger (para isso, foi escolhido um espaço adequado para
divulgar este problema);
 Divulgar o sucesso do projeto Casa Grande através de parcerias com diferentes entidades.
Que avaliação faz desta tertúlia?
A avaliação é excelente, porque se conseguiu juntar várias entidades e trabalhar em rede num projeto que nos levasse a
melhor entender que as diferenças podem ser minimizadas. O facto de o fazermos fora da Casa Grande levou-nos a uma
maior facilidade na divulgação da Síndrome de Asperger e do projeto Casa Grande.
Sei que, no último trimestre de 2016, realizaram-se 3 tertúlias, O projeto continuará em 2017?
Este projeto continuará, não na forma de tertúlia, mas na forma de ciclos de encontros e reuniões temáticas, dado que
divulgar e explicar a Síndrome de Asperger é a missão da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger.
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CELEBRAÇÃO DOS TRÊS ANOS DE EXISTÊNCIA DO PROJETO CASA GRANDE
No dia 14 de Fevereiro, foi entrevistado o António Hilário David sobre a celebração dos três anos de existência
do projecto Casa Grande.
Eu soube que, no dia 6 de Janeiro de 2017, a Casa Grande celebrou o seu terceiro aniversário. O que foi promovido para
esta celebração?
A celebração deste aniversário foi simplesmente interna, à hora do lanche, onde se cantaram os parabéns à Associação
Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA).
O terceiro aniversário da Casa Grande vem lembrar à comunidade a missão da Casa Grande. Explique em que consiste
a missão do projecto Casa Grande na APSA.
A APSA procura olhar para os jovens adultos maiores de 18 anos com Síndrome de Asperger, uma vez acabada a
escolaridade obrigatória e podendo seguir o Ensino Superior, bem como facilitar a integração social e profissional. Tratase de um espaço de treino de competências sociais e de autonomia que promovam o encontro entre os jovens, facilitando
a realização de experiências em contextos comunitários, a fim de promover a socialização. A sua missão é peculiar,
preparando os jovens para o mundo laboral e contribuindo, assim, para a sua realização pessoal e construção de um
projecto de vida.
O projecto tem 3 anos. Que expectativas têm para o futuro?
O projecto pretende, no futuro, criar as condições para se conseguir dar respostas a maior número de jovens adequadas
ao perfil e características de cada jovem. Por outro lado, pretende apostar de forma clara no programa Empregabilidade,
em termos do aumento do número de “Empresas Receptivas”, permitindo que mais jovens tenham a possibilidade de
realizar experiências em contexto laboral.
Em 3 anos de experiência do projecto, qual foi o desafio maior com que se depararam até agora?
O maior desafio com que a APSA se deparou até agora foi a sustentabilidade financeira do projecto Casa Grande, devido
à exigência que tem em termos de custos correntes, a par da sustentabilidade em termos de Recursos Humanos, quer
quanto ao número e perfil profissional dos colaboradores, quer em termos de formação para a especificidade da
intervenção da Casa Grande.

DIA INTERNACIONAL DO SÍNDROME DE ASPERGER
No dia 18 de Fevereiro de 2017, celebrou-se o Dia Internacional do Síndrome de Asperger, para o qual o jornal
Expresso dedicou uma reportagem.
Segundo o jornal Expresso, os jovens com Asperger «podem saber a distância da Terra à Lua ou até conhecer todas as
estações e apeadeiros entre Vila Real de Santo António e Caminha. Já para os mesmos jovens, apanhar um autocarro,
entrar numa fila de supermercado ou pedir um café na pastelaria mais próxima pode representar para eles um esforço
titânico. Isto tem a ver com as suas dificuldades de socialização e interacção social, bem como de expressão de
sentimentos e emoções».
Segundo a Dr.ª Patrícia de Sousa, «o Asperger é uma patologia neurológica que pode promover alterações
comportamentais. Após a escolaridade obrigatória estar concluída, pretende-se tentar integrar os jovens com Asperger
no mundo laboral. Estes jovens têm na escola extrema dificuldade de interacção social com os pares».
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ENTREVISTA AO ANTÓNIO NORONHA SOBRE OS ENCONTROS APSA

Quais são os objetivos dos encontros da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA)?

Primeiro que tudo, os Encontros APSA passaram a ser abertos a pais, familiares, amigos e Aspergers que queiram trocar
experiências. Trata-se de um espaço de ajuda, que pensamos, tem dado alguns frutos. Trata-se de um espaço em que
várias pessoas que estão por dentro do que é ser ou viver com um Asperger, através das suas experiências pessoais
tentam ajudar as outras com menos experiência. Não se trata de encontrar ‘soluções milagrosas’, mas sim uma
colaboração entre todos.

Qual é o público-alvo destes encontros?
Pais, familiares, amigos e Aspergers

Que feedback faz destes encontros?
Como responsável juntamente com a Cecília detetámos dois tipos de situação: uma a das pessoas que no final da reunião
vêm ter connosco e nos agradecem por organizarmos e os termos ajudado. Esses querem logo saber quando será a
próxima. Outras que vêm à procura de soluções milagrosas, não voltam. Claro que as primeiras são em muito maior
número, felizmente.

Que diferenças têm existido ao longo dos encontros da APSA desde que estes encontros se iniciaram desde o
início do projeto Casa Grande?
Verificámos que com a passagem das reuniões da Junta de Freguesia de Benfica houve pessoas que deixaram de
comparecer. Isto foi compensado pelo aparecimento de ‘caras novas’. Também verificámos uma grande oscilação ao
longo do ano. A última reunião esteve bastante concorrida, o que nos dá sempre novo alento para o futuro

Obrigado pela sua disponibilidade.
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1º ENCONTRO DO GRUPO DE SAÚDE MENTAL

No dia 10 de maio o auditório Carlos Paredes em Benfica encheu-se para o 1º Encontro do Grupo de Saúde Mental do
qual a APSA faz parte. Muito obrigado a todos os presentes e à Junta de Freguesia de Benfica. Em breve divulgaremos
o próximo.

LIMPEZAS DA PRAIA DA GALÉ

No dia 15 de Maio, um grupo de jovens da Casa Grande esteve na Praia da Galé, na Comporta, no âmbito de uma
parceria com o bankinter, a colaborar com a Brigada do Mar, tendo efectuado a limpeza da praia.
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VISITA AO LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DE LISBOA

No dia 9 de Maio vários jovens da Casa Grande foram à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde
visitaram os laboratórios da Bioquímica, tendo tido oportunidade de participar numa experiência laboratorial.

VISITA À CASA GRANDE

No dia 24 de Maio, entre as 14.30h e 16h, recebemos na Casa Grande a visita de 4 jovens do Centro Educativo Padre
António Oliveira (Caxias). O objetivo desta parceria com o CEPAO foi a interação destes com a sociedade e desenvolver
a intencionalidade comunicativa com os jovens da Casa Grande. Durante o encontro os jovens ajudaram na limpeza do
jardim/horta.

Números 18 e 19
Dez 2016 - Maio 2017

Jornal da CASA GRANDE

Página 8

- o jornal elaborado pelos jovens da Casa Grande -

PRÉMIOS APSA EMPRESAS RECEPTIVAS

O dia 3 de Maio foi especial na Casa Grande da APSA. Antes da visita do Presidente da República, realizou-se, às 15h30,
a primeira edição da entrega de Prémios às Empresas Receptivas (REN, Jerónimo Martins, Quinta da Avó, PLMJ,
Santander, Accenture, Hospital da Luz), bem como a empresas e instituições que nos têm ajudado (Loba, Multicom e
Câmara Municipal de Lisboa). A todas elas o nosso "Muito obrigado" pelo empenho e dedicação que têm demonstrado!

VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O Presidente da República visitou a Casa Grande no dia 3 de Maio. Após o discurso de boas vindas por parte da
Presidente da Associação, Piedade Líbano Monteiro, o Presidente agradeceu a oportunidade de visitar esta obra de uma
Associação, que ele tem seguido desde o início. Quando contactado para difundir a notícia da criação desta Associação,
Marcelo Rebelo de Sousa ficou surpreendido pela coragem e empenho dos pais que a fundaram e, desde então, tem
acompanhado o seu percurso. O Presidente visitou em seguida as instalações da Casa e teve a oportunidade de participar
numa sessão de treino de competências sociais, tendo-se sentado a assistir e, depois, oferecendo-se para participar,
sendo ele o entrevistado pelos jovens. Obrigado pela sua visita Senhor Presidente!
O discurso do Presidente está disponível aqui: https://www.facebook.com/apsa.org.pt/videos/10155212506272673/
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BREVES


No passado dia 28 de Março, um grupo de alunos, pais e professores do Agrupamento de Escolas Gil Paes de
Torres Novas veio conhecer a APSA e o projecto 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. 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.

AGENDA


No mês de Julho realiza-se o tradicional CAMP’apsa com diversas actividades de Verão para jovens.



No dia 1 de Julho realiza-se a Festa de Verão na Casa Grande.

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/

