
 

 

 

  

 
 

EDITORIAL 
 
 

As notícias mostram-nos todos os dias um 

mundo de sofrimento e de dor dos que vivem a 

guerra ou que fogem dela. 
 

Como não podemos ficar indiferentes perante a 

tragédia humana, aqui vos deixamos, para 

reflexão, um poema de uma poetisa eborense, 

sobre aqueles que precisam do apoio dos homens 

e das mulheres livres: 
 

Os sorrisos se fecharam 

entre cortinas brancas 

de indiferença 

e as janelas cerraram 

os olhos cansados 

de cimento 
 

Sozinhos no asfalto 

os passos soaram 

sem esperança dum adeus 

ou dum olhar aberto 
 

 

 

 

 
 

Um NATAL com amor e um ANO NOVO com 

muita saúde. 

A Direção 
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FUNCIONÁRIAS DA TYCO OFERECEM 

ROUPAS DE CRIANÇA E BRINQUEDOS 

 
Um grupo de funcionárias da Tyco Eletronics e 

outras empresas subsidiárias no ramo da 

eletrónica escolheram a ASE e o seu Banco de 

Bens Doados para entrega de bens que 

angariaram nos seus serviços.

 

Esta iniciativa partiu de um grupo de 

funcionárias que decidiu colocar em marcha um 

projeto com vista à angariação de artigos 

usados para entrega numa instituição local que 

fizesse chegar estes bens a quem deles 

necessite. 

Foram doadas não só roupas de criança e 

brinquedos, mas também roupa de adulto, 

calçado diverso, cintos, luvas, gorros, casacos, 

malas de senhora, etc. A ASE agredece! 

 

Vida Institucional 
 
ASAE doa à ASE 
material apreendido 
 

PÁGINA 2 

A ASE na comunidade 
 

Caminhada Solidária 
ASE/Dentalinnova/ 
Grupo Caminheiros 
 

PÁGINA 3 

Projetos 
 

- Recolha Tampas 
 

- Banco Bens Doados 
 

PÁGINA 4 

PRÉMIOS DAS RIFAS DA PÁSCOA 2017 

1º IMPRESSORA  MULTIFUNÇÕES EPSON STYLUS SX125  

2º CASTIÇAL EM ESTANHO 

3º JOGO DE CAMA DE CASAL 

4º BONECA DECORATIVA 

5º DOIS NAPRONS DE ORGANZA BORDADOS 

6º MASSAJADOR 

7º COLCHA DE SEDA 

8º CONJUNTO DE BANHO Srª E EAU DE TOILLETE + 

DESODORIZANTE HOMEM 

9º BOMBA DESENTUPIDORA PRESSÃO  

  
 

Sílvia Soares, traço de tinta, 1973 



 

 

RECEITAS MÉDICAS DIGITAIS 

Ocorreu no Dia 1 de Outubro de 2016 na ASE a 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO - "Prescrições 

médicas no Cartão de Cidadão" que contou com 

os esclarecimentos da Enfermeira Fernanda 

Marreiros, Administração Regional de Saúde do 

Alentejo – ARS. 

 

CARTA DE CONDUÇÃO POR PONTOS 

No dia 9 de Julho de 2016 a Polícia de Segurança 

Pública de Évora – PSP esteve na ASE 

esclarecendo todos os sócios para a nova “Carta 

de condução por pontos”. Foram muitas as 

dúvidas levantadas mas no fim todos ficámos 

mais conhecedores desta novidade no código de 

estrada.

 

 

ASAE DOA À ASE MATERIAL 

APREENDIDO 

A ASAE - Autoridade da Segurança Alimentar e 

Económica entregou à ASE um lote de casacos 

e camisolas de malha apreendidos no âmbito 

das suas funções. Este material foi 

devidamente descaracterizado através da 

costura do logótipo da ASE por forma a tapar a 

marca contrafeita, uma vez que é condição 

estabelecida em todo o material doado pela 

ASAE não conter qualquer marca ou logotipo 

protegido por direitos de autor. 
 

 
 

Esteve presente na entrega do material 

apreendido, elementos da Direção central 

(Inspector-Geral) e da Unidade Regional do Sul. 

 

 
 

A roupa recebida será posteriormente 

distribuída a associados e população carenciada 

que a ASE acompanha. 

  

Vida Institucional 



 

 

 

 

 

No passado dia seis de Novembro decorreu uma 

caminhada solidária a favor da ASE.  

Tratou-se de uma parceria entre a clínica 

dentária "DentalInnova", o “Grupo de 

Caminheiros de Évora” e a ASE, a quem a 

Associação agradece.  

O resultado das inscrições foi doado 

integralmente à Associação de Surdos.  

O percurso teve uma distância aproximada de 8 

km, desde a entrada da DentalInnova até ao 

Complexo Desportivo (Junto ao Continente), ida 

e volta.  

 

Estiveram presentes cerca de 50 pessoas e a 

receita resultante das inscrições cifrou-se no 

montante de 100 euros. 

No final os presentes tiveram direito a saborear 

uns biscoitos enquanto foram sendo sorteados 

prémios de participação que foram atribuídos 

aos presentes. 

 

 

A Associação de Surdos de Évora efetuou 

candidatura à Escola Gabriel Pereira para 

prestação de serviço de transporte escolar a 

 

 

 

 

Desde Outubro de 2013, ano em que se concluiu 

o último curso LGP, a ASE tem promovido sem 

sucesso os seus cursos nos jornais regionais, na 

sua página da internet e nas redes sociais. 

Sempre se registaram várias inscrições mas um 

grande número dessas inscrições acabava por 

desistir inviabilizando a formação de uma turma 

por não constituir um mínimo de alunos. 

Após um intervalo de três anos, finalmente se 

conseguiu um grupo de formandos suficiente 

para o início do curso. 

Esta turma de 2016/2017 é composta por 10 

alunos/as. 

Prevê-se que o curso termine no final do mês de 

Julho. 

 

alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) tendo obtido aprovação. 

Neste sentido a ASE realizará este serviço até ao 

final do ano letivo 2016/2017. 

Os percursos designados são exclusivamente 

urbanos e abrangem um total de oito alunos. 

  

CAMINHADA SOLIDÁRIA 

ASE/DENTALINNOVA/GRUPO 

CAMINHEIROS DE ÉVORA 

A ASE na Comunidade 
ASE CONSEGUE ABRIR CURSO LGP 

ASE RETOMA SERVIÇO DE 

TRANSPORTES ESCOLARES 



 

 

 

 

 

O projeto de recolha de tampas de plástico 

continua e tem 

permitido o apoio 

a sócios da ASE 

com carências 

económicas no 

financiamento de 

consultas dentárias, óculos, pagamentos 

pontuais de algumas despesas domésticas em 

atraso. 

Registamos 

com 

preocupação 

a notícia de 

que a 

Associação de Municipios do Alentejo Central – 

AMCAL irá reduzir para metade o valor pago 

pelas tampas recolhidas. O projeto continuará 

mas compreendemos que provavelmente não 

poderemos atender a todas as necessidades 

solicitadas. A ASE agradece a todos os que 

contribuíram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As doações têm observado um incremento 

assinalável, graças talvez a uma maior divulgação 

do projeto. Uma vez que se começa a efetuar 

entregas na ASE as pessoas têm mantido esse 

hábito, em vez de os colocar nos contentores ou 

entregar nos sítios convencionais.  

Com este 

aumento de 

entregas 

naturalmente 

que a ASE 

conseguiu 

também chegar 

a um maior número de famílias e aumentar 

também as suas entregas a outras IPSS’s. Há 

também uma maior diversidade de bens 

entregues, o que nos permite atender a vários 

tipos de necessidades. 

 

Projetos 
PROJETO DE RECOLHA DE 

TAMPAS DE PLÁSTICO 

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 

 

 

 

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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PROJETO “BANCO DE BENS 

DOADOS” 


