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EDITORIAL

Distribuição Gratuita

FUNCIONÁRIAS DA TYCO OFERECEM
ROUPAS DE CRIANÇA E BRINQUEDOS

Pés nus
olhar vivo
lambusado riso
os pequenitos
crêem em Jesus
e riem sem motivo
os dedos do frio
o chicote do vento
a mão do pão seco
ficam registados
por trás
dos risos lambusados
dos pequenitos de olhar vivo
que crêem em Jesus
e riem sem motivo

Um grupo de funcionárias da Tyco Eletronics e
outras empresas subsidiárias no ramo da
eletrónica escolheram mais uma vez a ASE para
entrega de bens que angariaram nos seus
serviços.

in “Traço de Tinta” (1973)
de Sílvia Soares
Plátano Editora

Esta
PRÉMIOS DAS RIFAS DA PÁSCOA 2018

iniciativa

partiu

de

um

grupo

funcionárias que decidiu colocar em marcha um

1º MICROONDAS WHIRLPOOL C/ GRILL
2º SUPORTE DECORATIVO PARA GARRAFA
3º TABULEIRO C/ BASE DE VIDRO PINTADO
4º TABULEIRO DE CASQUINHA
5º TERRINA C/ TAMPA EM CASQUINHA
6º PAINEL ORIENTAL
7º COLCHA
8º MÁQUINA CAFÉ/CHÁ INDIVIDUAL
9º FACA ELÉTRICA
10º QUADRO
11º CANTIL DECORATIVO

projeto com vista à angariação de artigos
usados para entrega numa instituição local que
fizesse chegar estes bens a quem deles
necessite.
Estes bens serão canalizados às famílias
carenciadas acompanhadas pela ASE no âmbito
do seu Banco de Bens Doados. A ASE agradece!

Vida Institucional

A ASE na comunidade

Projetos

Sessão Esclarecimento

Entrega de presentes de
Natal na Escola Manuel
Ferreira Patrício

ASE assina protocolo com
“Óptica das Figueiras”
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“Segurança na Internet”

de

Vida Institucional

ÉVORA CIDADE EDUCADORA
PERCURSOS 21 MARÇO 2017

Sessão de Esclarecimento

A ASE é membro deste projeto, “Évora Cidade

“SEGURANÇA NA INTERNET”

Educadora”,

Com a colaboração da PSP - Polícia de Segurança

promovido

Pública de Évora, decorreu no dia 29 de Abril

pela Câmara Municipal

2017 uma sessão com vista ao esclarecimento

de Évora. A

de dúvidas relacionadas com os perigos a que

ASE fez parte,

estamos expostos na utilização da internet, quer

no dia 21 de Março, do

através do e-mail quer através das redes sociais,
em possíveis aliciamentos ou burlas.
Os

agentes

PSP

de

da

Évora

fizeram

vários

alertas

sobre

perigos comuns,
explicando as formas normalmente utilizadas

roteiro, recebendo os outros membros numa

pelos burlões e completaram com vários

iniciativa da CME num convívio de partilhas.

conselhos e precauções para uma utilização da
internet de forma segura: a não exposição de
rotinas,

fotografias

possibilitem

comprometedoras

chantagem,

dados

que

pessoais

confidenciais, etc.
Foram ainda explicados os procedimentos a
adotar nos casos em que há desconfiança
quanto à fidedignidade ou veracidade de e-mails
ou contactos recebidos através das redes
sociais.

O

Projeto

pretende

contribuir

para

"assinalarmos o tempo e a marca de uma Évora

Foram transmitidos conselhos úteis para uma
utilização segura da internet.

Cidade Educadora onde todos têm o seu lugar",
nas palavras da Sr.ª Vereadora Prof.ª Élia Mira.

A ASE na Comunidade
ASE ENTREGA ÓCULOS A ALUNO
DA ESCOLA MANUEL FERREIRA
PATRÍCIO DE ÉVORA

Nesta época de Reis a ASE pretendeu trazer um
pouco de alegria a estas crianças e mostrar a sua

Após contacto da Prof.ª Titular, a Associação de
Surdos de Évora conseguiu satisfazer mais uma
necessidade urgente. Desta feita foi possível a
entrega de óculos a um aluno da Escola Manuel
Ferreira Patrício de Évora, através do contributo
da "Óptica das Figueiras", empresa sediada em
Évora, com a qual a ASE celebrou recentemente
protocolo.

presença a toda
a

comunidade

educativa com a
qual trabalha à
vários anos.

Foram oferecidos dois exames optométricos a
dois alunos, ambos da referida escola, e ainda,
ao caso mais urgente, foi oferecido também os
óculos.
Agradecemos o contributo da "ÓPTICA DAS
FIGUEIRAS" e apelamos a todos os nossos

Fica o registo fotográfico...

associados e familiares que aproveitem as
condições oferecidas pela empresa no âmbito
deste protocolo, na realização de exames e
aquisição de óculos.

ENTREGA DE PRENDAS NA
ESCOLA MANUEL FERREIRA
PATRÍCIO
Como tem vindo a ser hábito, a ASE efetuou em
Janeiro de 2017, a sua tradicional entrega de
presentes de Natal aos alunos surdos da Escola
de Referência para a Educação Bilingue na Escola
Manuel Ferreira Patrício em Évora.

(Pela obrigação legal de se proteger a privacidade
dos alunos, as suas caras foram desfocadas para que
se tornem impercetíveis)

Projetos

DIA MUNDIAL DO SURDO
Mãos que falam

PROTOCOLO COM ÓPTICA DAS
FIGUEIRAS

Mãos de surdos
Mãos que ensinam
Mãos que aprendem
Mãos que se esforçam
Mãos que se esforçam
Mãos que ligam surdos e ouvintes
Mãos que amam
Mãos que sentem

A ASE celebrou protocolo de colaboração com a

Mãos que discutem

Ótica das Figueiras, com vista a proporcionar

Mãos que se esforçam

aos seus associados vantagens no acesso a

Mãos que se esforçam

exames, rastreios e aquisição de diversos

Mãos que resolvem

produtos oftalmológicos, de acordo com as

Mãos que perdoam
Mãos sempre presentes

tabelas a baixo:

Mãos maravilhosas!
Mãos que eternizam…
Uma Língua,
Mãos que eternizam o gesto.
Sandra Santos
Professora de LGP

CONSIGNAÇÃO IRS
Dê à ASE 0,5% do IRS liquidado. Para isso basta
preencher na sua declaração de IRS:
ANEXO H - QUADRO 9 - CAMPO 902
Notas:
Estes descontos não são acumuláveis nos produtos
que se encontrem em promoção, saldos ou em
qualquer outra campanha.
Importante:
Para beneficiar destas condições os colaboradores e
utentes, ou os seus familiares deverão fazer-se
acompanhar do recibo comprovativo do pagamento
das quotas da ASE.

Esta doação não apresenta qualquer encargo
para o contribuinte que, através da sua
declaração de rendimentos, pode disponibilizar
0,5% do imposto já liquidado pelo Estado para
ajudar ASE.
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