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Sessões de Yoga dão início a comemorações internas 

Associação NÓS celebra 40 anos com 40 Momentos 

 

‘40 Anos de Vida | 40 Momentos de Celebração’. Este é o lema que faz jus às comemorações do 

40º aniversário da NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente durante 

o ano 2022. Um calendário celebrativo que promete surpresas dedicadas a promover a proximi-

dade entre quem faz o dia a dia da instituição, assim como a envolver mais pessoas da comuni-

dade na sua Causa: a promoção da inclusão social. 

 

As sessões de Yoga para trabalhadores, diretores e voluntários da NÓS arrancaram a 1 de feve-

reiro, enquanto a primeira de várias atividades que pretendem recriar “‘momentos’ que unam as 

pessoas e lhes deem tempo para sentir e refletir sobre essa união”. Para o Grupo de Trabalho 

constituído na Associação para organizar estas comemorações, celebrar as pessoas através de mo-

mentos de convívio e de partilha de saberes e hobbies é um objetivo e uma necessidade que deve 

ser considerada ao longo do tempo nos locais de trabalho. 

 

“A NÓS tem vindo a crescer e é importante valorizarmo-nos. Daí este aniversário decorrer du-

rante todo o ano, com ações como esta que, por vezes, se replicam noutros meses. E pretendemos, 

com tempo, dando atenção a nós próprios e sem perturbar o nosso trabalho, estarmos nestes mo-

mentos que são apenas internos; mas claro que teremos outros momentos que serão dedicados 

também à comunidade”, refere Ana Vanessa Veiga, membro do grupo organizador e um dos 

membros da Direção da NÓS. 

 

Dos momentos externos nos quais a população se poderá envolver, a NÓS adianta ter previstas 

“uma Exposição que refletirá o percurso da Associação, uma Gala comemorativa no dia 4 de 
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junho e as IV Jornadas Técnicas da NÓS”. “As diferentes atividades vão sendo anunciadas opor-

tunamente ao longo de 2022, com convites a efetuar conforme os diferentes pilares a que se des-

tinem: trabalhadores, clientes, famílias, voluntários, sócios e doadores, parceiros e fornecedores 

e a própria comunidade”, contextualiza Ana Vanessa Veiga. 

 

O ponto de partida para as celebrações dos 40 anos de vida da NÓS já teve lugar em janeiro, com 

a abertura das celebrações a ser anunciada pela Direção da NÓS nos seus canais internos e exter-

nos. Um pequeno vídeo que serviu de convite para todos se juntarem às comemorações das pri-

meiras quatro décadas de Vida desta instituição que, desde 1982, atua em prol da inclusão social, 

sobretudo nos concelhos do Barreiro e da Moita, e que hoje apoia cerca de 3000 pessoas na co-

munidade. 

 

“O ano 2022 é um ano de celebração para a Associação NÓS! Esta mensagem, da NOSsa Direção, 

constitui um ponto de partida de um ano de festividades em que se pretende que, através de 40 

momentos, se consiga chegar às várias partes interessadas que fazem parte da dinâmica da NÓS, 

refletindo sobre o passado, dando valor a quem NÓS somos no presente e perspetivando o futuro 

da instituição.” Este é um excerto do convite a que todos podem ter acesso nas redes sociais da 

NÓS, disponível aqui também através do link 

https://youtu.be/PtMGYdtS3Kk?list=PLXi4bSxeI_0QWwwgj91_UxJca9_8S9tS8 . 
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