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Daniel Reis Moreno é a alma mater dos 3 As, que antes de ser um projecto já era um 
caso de amor. Arminda é a sua mãe. Ana e António, os seus irmãos, que sofrem de 
perturbações mentais. São eles os 3 As. Cada um nas suas particularidades, todos 
necessitam de cuidados especiais e de estar acompanhados em permanência. Arminda 
já não tem forças para isso, especialmente depois de sofrer um atropelamento, faz dois 
anos. Ana tem o mínimo de autonomia. Tem alguma mobilidade e consegue expressar-
se, mas não consegue executar nenhuma tarefa de quotidiano. O mesmo acontece com  
o António, o mais debilitado dos três, que precisa de estar vigiado em todos os momentos, 
mesmo quando dorme. Os três vivem numa casa sem espaço ou condições para a sua 
situação. Mesmo ao lado, noutros terrenos que também pertencem à família, está a ser 
construído um novo paradigma só para eles, num espaço que não há muito não passava 
de um labirinto de casebres, paredes-meias com ruínas, que no Porto, como em Gaia, se 
chamam ilhas. Já decorrem as obras necessárias para transformar esse espaço num 
habitat condigno para os 3 As. Das ruínas, estão a nascer novas residências, amplas, 
limpas, funcionais, adaptadas a eles. O grande objectivo do projecto é estabelecer aqui 
uma comunidade, que viva em rede, que viva em torno dos 3 As. É um projecto para 
inverter o ciclo das suas vidas. Para que os três possam finalmente encontrar em casa 

um lugar de acolhimento. É, na verdade, um projecto de inclusão.  

Daniel Reis Moreno is the soul of the 3 As, which before being a project was already 
a love story. Arminda is his mother. Ana and António, his sister and brother, who 
suffer from mental disorders. They are the 3 As. Each one with their peculiarities, 
all needing special care and to be supervised at all times. Arminda no longer has 
the strength to do this, especially after suffering a car accident two years ago. Ana 
has minimal autonomy. She has some mobility and can express herself, but cannot 
perform any daily task. The same is true of António, the weakest of the three, who 
needs to be monitored at all times, even when he sleeps. All three live in a house with 
no space or conditions for their situation. Right next door, on another piece of land 
that also belongs to the family, a new paradigm is being built just for them, in a space 
that was a maze of hovels, alongside ruins, which in Porto, as in Gaia, are called 
islands. The works necessary to transform this space into a habitat suitable for the 
3 As is already underway. From the ruins, new residences are being created; large, 
clean, functional and adapted to them. The main goal of the project is to establish a 
community here that lives in a network, that lives around the 3 As. It is a project to 
reverse the cycle of their lives. So that the three can finally find a place of welcome, 

a home. It is, in fact, an inclusion project.
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A
R
M
I
N
D
A

74
ANOS
YEARS

Arminda é a mãe.  
Fez o melhor que pôde, 

enquanto a vida lhe permitiu. 
Foi a mãe de dois filhos com 
necessidades especiais, até 

ela própria necessitar do 
mesmo. Envelheceu pelas 

vulgares leis do tempo, 
vendo estes seus filhos 

envelhecer com a mente de 
crianças perpétuas. É um 

estado crónico, como é hoje 
o seu cansaço. No meio  
de tantas tempestades,  

sem dar conta disso, os três 
encontraram a forma de  

se entrelaçar. Moram juntos. 
Formam os 3 As. Às vezes 

são três. Noutras,  
apenas um.        

Arminda is the mother.  
She did the best she could, 
while life allowed her. She 

was the mother of two 
children with special needs, 
until she herself also needed 

assistance. She has grown old 
by the ordinary laws of time, 
seeing her children grow old, 

but with the mind of 
perpetual children. It is a 

chronic condition, as is her 
tiredness today. In the midst 
of so many storms, without 

realising it, the three of them 
found a way to intertwine. 

They live together. They form 
the 3 As. Sometimes they  
are three. At other times,  

only one.
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A
N
A

40
ANOS
YEARS

Ana recorda-se de muitas 
coisas, mas nem sempre se 
recorda do mesmo. Os dias, 

os anos e as horas não 
fazem parte do seu 

calendário. Reconhece nos 
dias a sua rotina, porque ela 

gosta de rotinas. Não é  
de todas, só de algumas.  
Gosta de tomar banho de 
madrugada e de virar os 
pratos para ver se estão 

limpos. Gosta que os cestos 
da fruta estejam cheios. 

Gosta do autocarro e gosta 
das paragens. Mas não gosta 

que a televisão esteja 
desligada. Não têm conta  

as horas que ela passa a ver 
TV. É a sua versão preferida 

da realidade. Gosta mais 
dessa do que da sua.  

Que de vez em quando  
ela reconhece.  

Ana remembers many things, 
but she does not always 

remember the same thing. 
Days, years, and hours are 
not part of her calendar.  

She recognises her routine 
along the days, because she 
likes routines. Not all of them, 

just some. She likes to take  
a bath at dawn and to turn 
the dishes to see if they are 

clean. She likes the fruit 
baskets to be full. She likes 
the bus and she likes the 

stops. But she doesn’t like the 
television to be off. The hours 
she spends watching TV are 
countless. It’s her favourite 
version of reality. She likes  

it better than her own.  
which she recognises from 

time to time.
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A
N
T
Ó
N
I

O

37
ANOS
YEARS

Para o António, o passado  
foi ontem. Em mente, só  
tem um objectivo: voltar  
à casa grande, como ele 
chama à casa que foi de 

família. O António passa os 
dias na Condessa do Lobão. 
Passeia no jardim, trabalha 

na estufa. Não é fã de 
tarefas. Gosta de andar a 

cavalo e dos discos do Marco 
Paulo. Adora o mar. Pula de 
alegria quando vê o Daniel.   

For António, the past 
was only yesterday. In his 

mind, he only has one goal:  
to return to the big house, as 
he calls the house that was  

the family home. António 
spends his days at the 

Condessa do Lobão 
Rehabilitation Centre.  

He walks in the garden, he 
works in the greenhouse. He 

is not a fan of chores. He likes 
riding horses and the records 

of Marco Paulo. He loves  
the sea. He jumps for joy 

when he sees Daniel.
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PASSEIO A TRêS
Nem sempre a vida esteve com eles de braço dado. 

O que os separa, sempre os uniu. 
THREE-wAY JOuRNEY

Life with them was not always arm-in-arm. 
what separates them, has always united them. 



A margem
que os une

The margin that  
unites them
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Há muito tempo que a vida não sorri a Arminda, que um 
dia decidiu responder-lhe na mesma moeda. É ela o A maiúsculo dos 
3 As, o elemento gerador. Houve um tempo em que ela teve de ser 
muito forte. Tão forte quanto podia. Ainda jovem, já era viúva, com 
três filhos a cargo. Dois deles, tinham nascido crianças para sempre. 
Ana e António são os seus As, os mais frágeis elementos, muito mais 
frágeis do que a pessoa frágil em que ela se transformou. Tem 74 
anos e tormentas de sobra. Está cansada. Nem mesmo a rotina da 
velhice lhe é permitida. O seu olhar é um espelho, perdido no espaço 
e no tempo. É lá que vivem os 3 As. 

Ana é a mais velha, tem 40 anos. Sofre de “perturba-
ções funcionais muito graves, regressão da personalidade e pro-
funda modificação dos padrões de comportamento”, que têm vindo 
a agravar-se com a idade. Apesar de tudo - incluindo o excesso de 
peso, que ameaça tornar-se um problema grave - é quem tem mais 
mobilidade dos três. E também quem melhor se expressa, já que a 
mãe é uma apóstola do silêncio, e o irmão tem muitas dificuldades 
na articulação de palavras. Desde criança que frequenta o ensino 
especial. A sua noção de tempo não se mede em horas. Mas a re-
lativa noção de espaço permite-lhe pelo menos apanhar todos os 
dias o autocarro para o Centro de Reabilitação Condessa do Lobão, 
onde ela e o irmão António passam os dias da semana. É um lugar 
especial, com pessoas especiais, que acolhe pessoas, como eles, 
com necessidades idênticas. Tem um jardim magnífico, que os filhos 
adoptivos da casa tratam como se fosse deles. Ana tem um ape-
tite voraz por doces. E por dinheiro, para gastar em doces. É essa 
a sua tradução do valor do dinheiro. um cêntimo ou uma fortuna 
são para si a mesma coisa. A Ana já teve um namorado, mas só 
tem um grande amor: a televisão. A par de uma viagem ao Algarve,  

A MARGEM QuE OS uNE THE MARGIN THAT uNITES THEM
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A MARGEM QuE OS uNE THE MARGIN THAT uNITES THEM

Life hasn’t been kind to Arminda for a long time, and one 
day she decided to respond in the same way. She is the capital A in 
the 3 As, the generating element. There was a time when she had to 
be very strong. As strong as she could be. She was already a widow 
as a young woman, raising three children. Two of them had been born 
with the eternal mind of children. Ana and António are her As, the most 
fragile elements, much more fragile than the fragile person whom she 
has become. She is 74 years old and has had more than enough storms. 
She’s tired. She is not even permitted the routine of old-age. Her gaze 
is a mirror, lost in space and time. That’s where the 3 As live. 

Ana is the elder, she is 40 years old. She suffers from “very 
serious functional disturbances, regression of personality and pro-
found modification of behavioural patterns”, which have been ag-
gravating with age. Despite everything – including being overweight, 
which threatens to become a serious problem –  she is the one who 
has the most mobility out of the three. And also the one who can best 
express herself, since her mother is an apostle of silence, and her 
brother has many difficulties articulating words. She has attended 
special education since childhood. Her notion of time is not measured 
in hours. But the relative notion of space allows her to at least take 
the bus every day to the Condessa do Lobão Rehabilitation Centre, 
where she and her brother António spend their weekdays. It’s a spe-
cial place, with special people, that welcomes people like them, peo-
ple with identical needs. There is a magnificent garden, which the 
adopted children of the centre treat as if it were their own. Ana has 
a voracious appetite for sweets. And for money, to spend on sweets. 
This is her understanding of the value of money. One cent or a fortune: 
it is the same to her. Ana has already had a boyfriend, but she only 
has one great love: the television. Along with a trip to the Algarve, 



ANTÓNIO NA HIPOTERAPIA 
Nem todos os momentos são como deviam. 
Mas há outros em que tudo parece estar no 

seu elemento. Coisas belas, que só eles sabem 
traduzir. Num sorriso de criança. Nas camadas 

profundas de um olhar. 
ANTÓNIO AT HIPPOTHERAPY 

Not all moments are as they should be. But there 
are others in which everything seems to be right. 

Beautiful things that only they can translate.  
In a childlike smile. In the deep layers of a look. 







ANA NO MINIGOLFE
Há recantos que eles sabem tornar só deles.  

Esses sítios tornam-se mágicos, mesmo que seja numa 
breve fracção de tempo. Não é importante,  

pois o seu tempo não se mede assim.
ANA AT MINI-GOLF

There are nooks that only they know how to make their 
own. These places become magical, even if for a very 
brief period of time. It’s not important, because their 

time is not measured like this.
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que a mãe fez com eles há muitos anos, a TV foi o melhor presente 
que alguma vez lhe deram.  

António, o seu irmão, tem 37 anos. Sofre de “epilepsia ge-
neralizada”. Tal como Ana, tem “perturbações funcionais muito gra-
ves, profunda regressão da personalidade e profunda modificação 
dos padrões de comportamento”. O terceiro dos 3 As não controla 
os estados de ansiedade, que rapidamente se extremam. Neces-
sita de vigilância constante. Dorme com a mãe. Os irmãos têm em 
comum a sua imprevisibilidade. O António adora o mar e a música. 
Qualquer mar lhe serve. Mas o seu disco preferido é do Marco Paulo. 
“Eu tenho dois amores...”. Nesse aspecto, o António tem mais sorte 
que o Marco Paulo. Embora não saiba, tem em redor mais amores 
do que a canção. O António só pensa numa coisa: voltar para a casa 
onde viviam. A mudança foi para ele um grande choque. Para ele,  
o passado é como se tivesse sido ontem. É como se todos os dias 
fosse obrigado a mudar-se de uma casa que era ampla, para um 
sítio que o oprime. Faz-lhe dores de cabeça.

Os anos da sua juventude foram muito duros para to-
dos. Para a mãe não foi fácil conciliar a situação familiar com a vida 
profissional e a sua condição de viuvez. Ninguém dispunha de so-
luções milagrosas para resolver essa equação, que não tinha fim à 
vista. Nunca teve. Foi o irmão mais velho quem teve de assegurar o 
seu bem-estar. Fez isso a vida inteira, enquanto eles foram dois As.  
É isso que faz, agora que são três. Quem os assiste todos os dias, 
nas suas horas extras, é Ana Cristina Ribeiro, que coordena também 
o resto da equipa. É uma espécie de “A” superlativo que assegura  
a vida dos 3 As.

Há muitas coisas que Arminda não consegue fazer. E uma 
delas é mudar o passado. Nem mesmo ela, que em tempos parecia 

A MARGEM QuE OS uNE THE MARGIN THAT uNITES THEM
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which her mother took them on many years ago, the TV was the best 
gift ever given to her.  

António, her brother, is 37 years old. He suffers from “gen-
eralised epilepsy”. Like Ana, he suffers from “very serious functional 
disturbances, deep regression of personality and profound modifica-
tion of behavioural patterns.” The third of the 3 As cannot control his 
states of anxiety, which can quickly exacerbate. He needs constant 
monitoring. He sleeps with his mother. The siblings have their unpre-
dictability in common. António loves the sea and music. Any sea makes 
him happy. But his favourite record is by Marco Paulo. “Eu tenho dois 
amores...” (I have two loves). In this respect, António is luckier than 
Marco Paulo. Although he doesn’t know it, he has more loves around 
him than the song. António only thinks about one thing: going back to 
the house where they used to live. The change was a great shock to 
him. To him, the past feels as if it had occurred only yesterday. It is as if 
every day he were forced to move from a large house, to a place that 
oppresses him. It gives him a headache.

The years of his youth were very hard for everyone. It 
was not easy for his mother to balance the family situation with her 
professional life and her condition of widowhood. No one had any 
miraculous solutions to remedy this situation, which had no end in 
sight. And it never did. It was the older brother who had to ensure 
their well-being. He did this all his life while there were two As. That’s 
what he still does, now that they are three. It is Ana Cristina Ribeiro 
who cares for them every day, in her spare time, and who also co-
ordinates the rest of the team. She is a kind of superlative “A” that 
assures the lives of the 3 As.

There are many things that Arminda cannot do. And one 
of them is to change the past. Not even she, who once seemed to 

A MARGEM QuE OS uNE THE MARGIN THAT uNITES THEM





ANTÓNIO NO JARDIM DA CONDESSA DO LOBãO, 
ANA EM SãO BENTO

Quando a vida lá fora lhes faz uma visita, é como 
se o mundo inteiro os inundasse. Como se lhes 

recordasse o sítio onde pertencem. 
ANTÓNIO IN THE GARDEN AT THE CONDESSA  

DO LOBãO, ANA IN SãO BENTO
when life out there pays them a visit, it is as if the 

whole world overwhelms them. As if it reminds  
them of where they belong. 



ANA NO JARDIM DA CORDOARIA,
ANTÓNIO NO JARDIM DA CONDESSA DO LOBãO
É na natureza que eles melhor encontram a sua.  

A inexplicável harmonia de que toda a gente precisa. 
ANA IN THE GARDEN AT CORDOARIA, ANTÓNIO IN 

THE GARDEN AT THE CONDESSA DO LOBãO
It is in nature that they are at their best.  

The inexplicable harmony that everyone needs. 
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ter os poderes de uma supermulher. Ninguém chega à sua idade 
sem fantasmas. Não é esse o problema. O problema é que ela é 
desde sempre perseguida pelos seus. As memórias cresceram nela, 
como uma entidade. Toma medicação para a estabilizar, mas até as 
mais simples tarefas se tornaram difíceis. 

Os 3 As vivem numa casa que já era minúscula antes de 
estar sobrelotada por eles. uma habitação temporária, mesmo ao 
lado de outra com ares de chalet, a tal que um dia lhes pertenceu. 
Não foi ela, foram as circunstâncias que a separaram dessa casa, 
separando-os de dois mundos. um com vista para o outro. Tão perto 
e tão longe.  

Arminda vende caras as palavras. É através do silêncio 
que fala. A vida trouxe-lhe desgostos profundos, que ela nunca foi 
capaz de assimilar. Talvez porque são coisas que não se perdoam  
e as coisas que não se perdoam também não se esquecem. Fruto des-
te seu casamento, nasceram Ana e António. Quando o marido morreu, 
foi como se todos os seus três filhos tivessem ficado órfãos de pai. 
Daniel Reis Moreno, o filho mais velho, já conhecia bem o travo desse 
sentimento. Também para ele não foi fácil conjugar a juventude e a 
sua formação académica com a condição delicada dos seus irmãos, 
que não podiam passar muito tempo entregues a si próprios. 

Com a morte do pai dos irmãos, foi Daniel quem cumpriu 
o papel de cuidar deles. uma dedicação imensa, com carácter vi-
talício, abdicando muitas vezes da sua vida, para garantir a deles.  
Para evitar a institucionalização dos irmãos e da mãe. Para evitar 
que se separem. Os 3 As têm entre si uma relação muitas vezes 
tempestuosa. Mas, entre eles, há um elo. Talvez não saibam que dia 
é hoje. Mas sabem que dependem uns dos outros.

A MARGEM QuE OS uNE THE MARGIN THAT uNITES THEM
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have the powers of a superwoman. No one reaches her age without 
ghosts. That’s not the problem. The problem is that she has always 
been haunted by her own. Memories grew in her, like an entity. She 
takes medication to get more stable, but even the simplest of tasks 
have become difficult. 

The 3 As live in a house that was already tiny before be-
ing overcrowded by them. A temporary dwelling, right next to the 
other with the feel of a chalet, the one that once belonged to them. 
It was not her, it was the circumstances that separated her from this 
house, separating them from two worlds. One overlooking the other. 
So close and yet so far.  

Arminda’s words are few and far between. It is through 
silence that she speaks. Life brought her deep griefs, which she was 
never able to assimilate. Perhaps because they are things that are not 
forgiven and things that are not forgiven are not forgotten. The fruit of 
her marriage, Ana and António were born. when her husband died, it 
was as if all three of her children had become fatherless. Daniel Reis 
Moreno, the eldest son, already knew the pang of this feeling. It was 
also not easy for him to combine youth and his academic endeavour 
with the delicate condition of his brother and sister, who could not 
spend much time on their own. 

with the death of the two siblings’ father, it was Daniel who 
fulfilled the role of caring for them. An immense, lifelong dedication, for-
going many phases of his own life in order to ensure theirs. To prevent 
the institutionalisation of his siblings and of his mother. To prevent them 
from being separated. The 3 As have an often tempestuous relation-
ship among themselves. But there is a link between them. They might 
not know what day it is. But they know that they depend on each other.

A MARGEM QuE OS uNE THE MARGIN THAT uNITES THEM



EM GAIA
Gaia é a sua atmosfera. Os sons, o rio,  

até a brisa. O único lugar onde eles  
se reconhecem verdadeiramente. 

IN GAIA
Gaia is its atmosphere. The sounds,  

the river, even the breeze. The only place 
where they truly recognise themselves. 



ANTÓNIO NA CONDESSA DO LOBãO
ANA EM SãO BENTO

Foram descobertos na Lourinhã cascas e ovos 
completos de crocodilos mais antigos do mundo, 

crocodile shells and eggs, Lusa news agency 
reported wednesday. According to John Russo, 
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ANTÓNIO
Marcador sobre papel  
Felt-tip pen on paper

2016
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A institucionalização 
 não é a melhor solução.  

Mas muitas vezes é inevitável.

Em entrevista à 3 As, Henrique Ramos 

Pereira, director do Departamento Ambula-

tório do Hospital Magalhães Lemos, no Porto, 

hospital de referência na região Norte em saú-

de mental, fala dos actuais problemas que atin-

gem doentes, instituições e famílias. E de um 

projecto ainda em fase experimental: os cuida-

dos continuados para doentes mentais graves.  

Que tipo de problemas existem hoje em dia 
na saúde mental em Portugal?

É um mundo. Geralmente, dividimos a pa-

tologia mental em dois grupos: os doentes com 

patologia mental grave (DMG), em que o mais 

característico são os doentes com psicoses 

crónicas; e os doentes mentais “ligeiros”, diga-

mos assim – pessoas com algumas depressões 

ligeiras, alguns problemas de ansiedade, que 

muitos deles nem sequer são acompanhados 

na Psiquiatria. Muitos são vistos por médicos 

de clínica geral ou médicos de família. Estes 

são a maioria dos doentes, quando se fala em 

patologia mental. Quando vemos inquéritos 

em que se conclui que cerca de 25 por cento 

dos portugueses sofre de problemas psiquiá-

tricos, é dessa população que estamos a falar 

e não nos DMG. 

E essa percentagem estará certa? 
É capaz de estar um bocadinho exagerada. 

Quando vemos que na Europa o único país 

que se aproxima do nosso é a Irlanda!? É di-

fícil encontrar uma explicação para um nú-

mero muito superior ao que se passa em Espa-

nha, por exemplo, que está mais perto de nós.  

As doenças mentais graves são outra coisa, 

são patologias muito mais complicadas, mui-

tas vezes crónicas, que afectam significativa-

mente o indivíduo e as famílias. 

No caso das patologias mentais graves, é 
provável que os números sejam mais exactos 
ou existirá ainda uma fatia de população sem 
diagnóstico? 

Por exemplo a prevalência da perturbação 

esquizofrénica é de cerca de um por cento, 

em todo o lado, em todos os sítios do mundo. 

Não tem a ver com geografia, nem com nível 

social, nem com as crises, nem com factores 

de interioridade ou isolamento, nada disso. 

Esses números são relativamente estáveis. 

Mesmo assim, é muita gente. 

Hoje em dia, qual será a melhor solução?  
A institucionalização ou optar por preparar 
melhor as famílias para manter os doentes  
em casa? 

Embora esta destrinça não seja sempre fá-

cil de fazer é necessário distinguir o que são 

instituições para idosos com Demência, das 

instituições para DMG como os psicóticos e 

das instituições para crianças e jovens com 

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual. 

Aqui há uns largos anos, quando comecei a 
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In an interview with the 3 As, Henrique 

Ramos Pereira, Director of the Outpatient 

Department of the Magalhães Lemos Hos-

pital in Porto, a reference hospital in what 

concerns mental health in the North region, 

speaks about the current problems that affect 

patients, institutions and families. He also 

speaks of an experimental project: continued 

care for the seriously mentally ill.  

what kind of problems are there nowadays 
in mental healthcare in Portugal?

There’s a world of problems. Generally, 

we divide mental pathology into two groups: 

patients with a serious mental illness (SMI), 

in which the most characteristic are patients 

with chronic psychosis; and the less-serious 

mental patients, so to speak, people with mild 

depression, some anxiety problems, many 

of which are not even monitored in psychia-

try. Many are seen by general practitioners 

or family doctors. These are the vast major-

ity when it comes to mental illness. When we 

look at surveys that show that around 25 per-

cent of the Portuguese population suffer from 

psychiatric problems, it is this population 

that we are talking about, not SMI. 

And is that percentage right? 
It may be a bit too exaggerated. When we 

see that in Europe the country that is most 

similar to ours is Ireland!? It is difficult to find 

an explanation for why the number of men-

tal patients here is significantly larger than 

in Spain, for example, which is much closer 

geographically to us. Serious mental illness 

is a much more complicated condition, often 

chronic, that significantly affects the patients 

and their families. 

In the case of serious mental illness, is it like-
ly that the numbers are more accurate or will 
there still be a slice of the population who are 
undiagnosed? 

As an example, the rate of schizophrenia is 

about one percent, everywhere, in every part 

of the world. It has nothing to do with geogra-

phy, or with social level, nor with crises, nor 

with factors of inwardness or isolation, none 

of this. These numbers are relatively stable. 

Even so, it’s a lot of people. 

Today, what is the best solution? Institution-
alisation or opting to better prepare families to 
keep patients at home? 

Although it’s not always easy to draw a dis-

tinction, it is important to differentiate be-

tween facilities for elderly people with demen-

tia, facilities for mentally ill people such as 

with psychosis, and institutions for children 

and young people with intellectual and devel-

opment disabilities. A long time ago, when I 

started working, the tradition was that most 

of these patients were in the family. Families 

Institutionalization is not  
the best solution. But it is  

often inevitable. 
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trabalhar, a tradição que havia era que a maior 

parte destes doentes estavam na família. As 

famílias tinham mais condições para isso do 

que têm agora com a alteração significativa 

dos ritmos de vida e da maior parte dos mem-

bros das famílias trabalhar. Falta, para come-

çar, tempo. Depois condições, actualmente a 

maioria das famílias vive em apartamentos.  

Muitas vezes sem as condições mínimas ne-

cessárias para ter os doentes em casa. São 

problemas óbvios de logística, de organização 

das famílias. Mas é claro que o ideal na maio-

ria dos casos é que os doentes pudessem estar 

em casa. A institucionalização não é a melhor 

solução. Mas muitas vezes é inevitável. 

E longe do ideal...
O ideal será provavelmente uma solução 

intermédia. Isto é: as pessoas estarem institu-

-cionalizadas durante o dia, em centros de 

reabilitação, em centros de actividades ocu-

pacionais, dependendo de cada doente e do 

tipo de patologia, mantendo a ligação às suas 

famílias. Em alternativa alguns DMG podem 

viver em residências, com níveis variados de 

autonomia.

 

Mas a tendência é mais para a instituição 
ou mais para a família? 

Ao longo dos anos, a tendência tem sido 

mais para a instituição. Mas surge aqui um 

problema: é que não há dinheiro. O velho 

problema. E, assim, não há instituições que 

dêem a resposta adequada às listas de espera. 

Por outro lado, progressivamente as famílias 

estão cada vez menos preparadas para ter es-

tes doentes em casa. Mas isto passa-se com 

os DMG como se passa, por exemplo, com os 

idosos. Como sabe, a tendência que existia era 

a de os idosos ficarem com a família. Hoje, a 

tendência não é essa. 

O que está a dizer, ainda que com ligeireza, 
é que as instituições estão sobrelotadas? 

Penso que sim. E, como também não há 

dinheiro na Segurança Social, muitas famí-

lias não conseguem suportar o peso das ins-

tituições. Mesmo assim, a maior parte das 

instituições estão cheias. Têm listas de espe-

ra de anos. 

O que é que é possível fazer para melhorar 
as instituições nesse sentido? 

O ideal, como disse, é encontrar soluções 

bipartidas, em que o doente vive com a famí-

lia mas está durante o dia numa instituição. 

Também não é o ideal ter esses doentes em 

casa todo o dia, sentados numa sala, em fren-

te à televisão, pois necessitam da actividade 

ocupacional, da mesma forma que precisam 

do apoio da família. Se caminharmos no sen-

tido de criar mecanismos de apoio às famílias 

e de apoio às instituições, estamos no cami-

nho certo. 

...como também não há 
dinheiro na Segurança Social, 

muitas famílias não conseguem 
suportar o peso das instituições.
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ANA
Marcador e lápis sobre papel  

Felt-tip pen and pencil on paper
2016
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ANTÓNIO
Marcador sobre papel  
Felt-tip pen on paper

2016
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...as there is no money  
in Social Security, many families can’t  

bear the weight of the institutions.

were more able to do this back then than they 

are now, because of the significant difference 

in the pace of life and the majority of fam-

ily members working. There is no time, for a 

start. In addition to that, most families now 

live in apartments. Often, they don’t meet the 

minimum conditions necessary to have pa-

tients at home. These are obvious problems of 

logistics, of family organisation. But of course 

the ideal, in most cases, is that people could 

be at home. Institutionalisation is not the best 

solution. But it is often inevitable. 

And far from ideal...
The ideal is likely to be an intermediate so-

lution. That is to say, people are institution-

alised during the day, in day centres, in occu-

pational activities, depending on each patient 

and type of condition, so that they can still 

live with their families. Alternatively, some 

patients with SMI can live in residencies, en-

joying various levels of autonomy.

 

But is the trend more for the institution or 
more for the family? 

Over the years, the trend has been more 

for the institution. But here arises a problem: 

there is no money. The old problem. And so, 

there are no institutions that respond ad-

equately to the waiting lists. On the other 

hand, families are becoming gradually less 

and less prepared to have these patients at 

home. However, this happens with SMI pa-

tients but also with the elderly. As you know, 

there used to be a tendency for the elderly 

to stay with the family. Today, this is not the 

case anymore. 

Are you saying, albeit lightly, that institutions 
are overcrowded? 

I think so. And since there is also no money 

in Social Security, many families can’t bear 

the weight of the institutions. Even so, most 

institutions are full. They have waiting lists 

that are years long. 

what is it possible to do to improve institu-
tions in this sense? 

The ideal, as I said, is to find so-called two-

pronged solutions, where the patient still 

lives at home, with their family, and stays in 

an institution during the day. It is also not 

ideal to have these patients at home all day, 

sitting in a room in front of the television, 

because they need occupational activity, just 

as they need the support of the family. If we 

move towards creating mechanisms to sup-

port families and to support institutions, we 

are on the right path. 

And are we? 
I don’t think so. Not yet. 
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As instituições de cuidados 
continuados para doentes mentais 

graves são uma necessidade absoluta.

E estamos? 
Penso que ainda não. 

Como classifica o funcionamento destas 
instituições? 

Francamente, há de tudo. Há situações em 

que nós percebemos, pela forma como tratam 

os utentes, pelas condições das próprias uni-

dades, e até pela satisfação dos próprios do-

entes, que estão a funcionar bem. Outras nem 

tanto… Mas, de um modo geral, acho que fun-

cionam razoavelmente bem. As próprias insti-

tuições também se queixam da falta de apoios 

e da falta de condições. Há muitas situações 

de dificuldade – uma delas é por exemplo a 

questão dos transportes. 

E como é que o apoio pode ser prestado às 
famílias para as preparar melhor para ter os 
doentes em casa? 

Pode ser feito de várias maneiras. Há já al-

guns centros que investem nessa articulação 

com as famílias, com formação e apoios. É 

muito importante que as famílias tenham uma 

instituição de retaguarda, que sabem a que po-

dem recorrer. E isso dá-lhes mais segurança 

para a relação com os seus familiares doentes. 

Há alguma distinção entre a realidade do 
Porto e a de Lisboa? 

Não conheço bem a realidade de Lisboa. 

Mas a minha impressão é que não será muito 

diferente. No Porto, há instituições a funcio-

nar bem. Mas nem todas as instituições têm 

capacidade para acolher todos os utentes, as-

sim como há muitas famílias que não têm ca-

pacidade económica para os manter nas ins-

tituições.

Nas patologias mentais graves, hoje em dia 
há alguma faixa etária da nossa sociedade 
mais atingida que outra?

Depende das doenças que estamos a falar. 

Quando estamos a falar de doentes com Per-

turbação do Desenvolvimento intelectual,  

atraso mental, a maior parte deles são desde o 

nascimento ou da infância. Na Psicose esqui-

zofrénica o início é geralmente na idade adul-

ta/jovem, entre os 18 e os 25 anos. Há outras 

doenças mentais graves que podem surgir 

mais tarde, e depois nos idosos as demências.

E quanto a instituições de cuidados conti-
nuados para doentes mentais graves? 

São uma necessidade absoluta. Mas esta-

mos a caminhar para essa realidade. Este tipo 

de instituições já estão a funcionar no terreno, 

embora ainda numa fase experimental. 

Desta fase, dependerá o futuro? 
Sim, mas tudo aponta para esse caminho. 

Aliás, as próprias directivas da política de 

saúde vão nesse sentido.
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Long-term care institutions  
for the seriously mentally ill  
are an absolute necessity.

How do you rate the functioning of these in-
stitutions? 

Quite frankly, there’s a lot of diversity. 

There are situations in which we perceive, 

through the way they treat the users, by the 

conditions of the units themselves, and even 

by the satisfaction of the patients themselves, 

that they are functioning well. Others less 

so... But overall, I think they work reasonably 

well. The institutions themselves also com-

plain about the lack of support and less than 

adequate conditions. There are many difficult 

situations – and one of them is undoubtedly 

the question of transportation. 

And how can support be provided to fami-
lies to better prepare them to have patients at 
home? 

It can be done in several ways. There are al-

ready some centres that invest in this interac-

tion with families, with training and support. 

It is very important that families have an in-

stitution that supports them, that they know 

they can turn to. This gives them more secu-

rity for the relationship with their ill relatives. 

Is there any distinction between the reality of 
Porto and that of Lisbon? 

I don’t know the reality of Lisbon very well. 

But my impression is that it will not be very 

different. In Porto, there are institutions that 

work well. But not all institutions have the ca-

pacity to accommodate all users, just as there 

are many families that do not have the capac-

ity to keep them in institutions.

In serious mental disorders, are there any 
swathes in our society today that are harder hit 
than others?

 It depends on the illnesses we are talking 

about. When we are talking about patients 

with intellectual and developmental disabili-

ties, mental retardation, most were born with 

the condition or have it since a very young 

age. Schizophrenic psychosis usually arises 

in adulthood/youth, between 18 and 25 years 

of age. Then there are other serious mental ill-

nesses, which may arise later, and also those 

linked to ageing, like dementia.

what about long-term care institutions for 
the seriously ill? 

They are an absolute necessity. But we are 

moving towards this reality. Such institutions 

are already operating on the ground, although 

they are still at an experimental stage. 

will the future depend on this phase? 
Yes, but everything points to that path. In 

fact, the health policy directives themselves 

are heading in that direction.
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MÉTODO 
DA VIDA  

JÚLIO 
SANTOS

ANA
CRISTINA 
METHOD
OF LIFE

professor 
de música

music  
teacher

cuidadora
caregiver



10 MESES DE OBRAS
Há um processo em curso em torno dos 
3 As. O espaço onde vivem está a ser 

requalificado para os acolher melhor. Para 
que se sintam confortáveis e protegidos.

10 MONTHS OF wORKS
There is an ongoing process around the 
3 As. The space where they live is being 
adapted to better accommodate them.  

So that they feel comfortable and protected.
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MÉTODO DA VIDA METHOD OF LIFE

Ana Cristina Ribeiro, “escudeira”  
Ana Cristina Ribeiro é a “escudeira” de  

Daniel Reis Moreno no acompanhamento di-
recto da sua mãe e irmãos. Desde finais de 
2013, é ela quem assegura o apoio a Arminda, 
Ana e António. Sem ela, os 3 As não poderiam 
cumprir as funções mínimas da vida. A sua 
experiência só é equivalente à sua generosi-
dade e ao talento natural para lhes prestar os 
cuidados a que as suas necessidades especiais 
obrigam. Faz isto como um elemento da famí-
lia, em auxílio de Daniel, que não pode estar 
em permanência em Gaia, embora esteja com 
frequência. Ana Cristina dedica-se de corpo 
e alma ao seu bem-estar, tratando dos 3 As 
quando estes se encontram em casa. 

É forte e gentil, como são as pessoas gran-
des. Está sempre tão disposta a ensinar como 
está para aprender, porque é isso que a ex-
periência lhe diz. Ao longo do tempo em que 
acompanha os 3 As, Ana Cristina constituiu-
-se como uma espinha dorsal, que gosta de 
todos incondicionalmente, da mesma forma 
de que gostam dela. Há entre eles uma cor-
rente de afectos que se expressa tantas vezes 
no silêncio, em pequenos gestos, em certos 
olhares, delicadíssimas coisas, que parecem 
vindas do vazio, vindo daquilo que mais os 
preenche. Os 3 As dependem dela, como tan-
tas pessoas fragilizadas pela incapacidade 
com quem todos os dias se cruza. Não é fácil 
conciliar esse trabalho com a sua natureza de 
gostar. Os 3 As são um caso especial nas suas 
horas vagas. São uma família que ela adoptou, 
tendo sido adoptada por ela. Não há metodo-
logia que explique o que a fez deles e eles dela. 
Foi assim. Por entre tantas e tantas coisas que 
a dureza da sua condição os fez passar, eles 
encontraram maneira de se gostar. É pela Ana 

Cristina que a vida dos 3 As mantém os seus 
traços, mesmo que estes se mantenham desa-
gregados. Talvez seja esse o seu método, sem 
saber. Talvez até nem seja um método, apenas 
uma forma especial de gostar. Seja como for, 
deu resultado para os quatro. 

Júlio Santos, 8 pessoas, 1 bandolim 
O professor Júlio Santos é responsável pela 

área da música na Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Desenvolvimento e 
Autismo (APPDA-Norte). Desenvolve aqui o 
seu trabalho há mais de três décadas, com jo-
vens com deficiências intelectuais e autismo. 
É fundador de um projecto único no mundo. E 
as suas opiniões sobre a pedagogia e o traba-
lho são tão únicas como o projecto. 

O Bando das Cordas é uma orquestra de 
um instrumento, o bandolim. 30 jovens to-
cam bandolins de uma corda, cada um com 
a sua sonoridade. Há coisa de duas décadas, 
Júlio Santos, por via da necessidade dos seus 
alunos, pensou num instrumento só para 
eles, pensando na forma de transformá-los 
a eles num só instrumento. Se um bandolim 
tem oito cordas, oito pessoas formariam um 
bandolim, tocando cada um, um bandolim de 
uma só corda. Foi assim que se formou ao lon-
go de anos de trabalho a orquestra que forma 
o Bando das Cordas, que hoje em dia actua em 
espectáculos por todo o país. São jovens pro-
venientes de três instituições de Vila Nova de 
Gaia, no raio de acção dos 3 As. A CerciGaia, 
a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental e a APPDA-Norte, 
onde o professor chegou como voluntário 
com 17 anos de idade. Júlio Santos tem uma 
longa investigação na área dos sons e das fre-
quências. Inventou este instrumento, para 

Está na hora de ouvir o que  
os outros têm para nos dizer.



MAIS DE 350 MIL EuROS DE INVESTIMENTO
O projecto consiste em transformar todo 

o espaço em seu redor, numa mudança de 
paradigma. uma casa a estrear e apoio 
permanente. Luxos que nunca tiveram. 

MORE THAN 350 THOuSAND EuROS  
OF INVESTMENT

The project consists of transforming the 
entire space around them, in a paradigm 

shift. A house to debut and permanent 
support. Luxuries they never had. 
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COMuNIDADE EM REDE
De futuro, vai formar-se ali uma comunidade,  

que funcionará em rede. As lógicas do projecto são 
amplas, com várias dimensões. A primeira de todas  

é que essa rede sirva para os amparar. 
NETwORK COMMuNITY

In the future, a community will be formed there, which 
will function in a network. The rationale of the project 
is broad, with several dimensions. The first of all is that 

this network serves to support them.    
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MÉTODO DA VIDA METHOD OF LIFE

Ana Cristina Ribeiro, “squire”  
Ana Cristina Ribeiro is the “squire” of 

Daniel Reis Moreno in the direct supervision 
of his mother and brothers. Since the end of 
2013, she has provided support to Arminda, 
Ana and António. Without her, the 3 As could 
not fulfil the minimal functions of life. Her 
experience is equivalent only to her generosi-
ty and natural talent to provide them with the 
care that their special needs require. She does 
this as a member of the family, to the aid of 
Daniel, who cannot be in Gaia permanently, 
although he often is. Ana Cristina dedicates 
herself wholeheartedly to their well-being, 
caring for the 3 As when they are at home. 

She is strong and gentle, as big people are. 
She is always as willing to teach as she is to 
learn, because that’s what experience tells 
her. Over the time she has supervised the 3 As, 
Ana Cristina has established herself as a back-
bone, who likes all of them unconditionally, 
in the same way they like her. There is a chain 
of affection among them which is so often ex-
pressed in silence, in small gestures, in cer-
tain glances, very delicate things, which seem 
to emerge from the emptiness, coming from 
that which fulfils them most. The 3 As depend 
on her, like so many people who are weak-
ened by the disability who depend on those 
whose path they cross every day. It is not easy 
to reconcile this work with the nature of their 
likes. The 3 As are a special case in her spare 
time. They are a family she has adopted, hav-
ing been adopted by them. There is no meth-
odology to explain what made her what she is 
to them and vice versa. It was just so. It was 
through so many things that the hardness of 
their condition made them pass, they found a 
way to like her. It is through Ana Cristina that 

the life of the 3 As maintains its characteris-
tics, even if they remain separated. Maybe 
that’s her method, without knowing it. May-
be it’s not even a method, just a special kind  
of liking. In any case, it worked for all four. 

Júlio Santos, 8 people, 1 mandolin 
Júlio Santos is the head of the   music de-

partment at the Portuguese Association for 
Developmental Disorders and Autism (APP-
DA-Norte). He has developed his work here 
for more than three decades, with young peo-
ple with intellectual disabilities and autism. 
He is the founder of a unique project in the 
world. And his views on pedagogy and work 
are as unique as the project. 

The Bando das Cordas (Band of Strings) 
is an orchestra of one instrument, the man-
dolin. 30 young people play mandolins with 
only one string, each one with its own sound. 
For over two decades Júlio Santos, through 
the needs of his students, thought of an in-
strument only for them, thinking of how to 
transform them into a single instrument. If 
a mandolin has eight strings, eight people 
would form one mandolin, each playing a 
mandolin with a single string. This was how 
the orchestra that formed the Bando das Cor-
das, which now performs in shows all over the 
country, was formed over many years. They 
are young people from three institutions in 
Vila Nova de Gaia, within the range of the 3 
As. CerciGaia, the Portuguese Association of 
Parents and Friends of the Mentally Deficient 
Citizen and APPDA-Norte, where the educa-
tor arrived as a volunteer at the age of 17. Júlio 
Santos has conducted a long line of research 
into the field of sounds and frequencies. He 
invented this instrument, so that it could be 

It’s time to listen to what  
the others have to tell us.
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que seja um instrumento de diálogo. Entre 
eles. Entre todos. 

Talvez esse diálogo comece com algo tão 
simples quanto uma predisposição: “Está na 
hora de ouvir o que os outros têm para nos di-
zer. A diversidade humana é um marco espan-
toso de respeito e admiração. Saber entender 
e respeitar esta pedra basilar em que assenta 
todo o esplendor da vida humana é postulado 
obrigatório para todos nós. Se queremos uma 
sociedade sem barreiras nem fronteiras, te-
mos que entender muito bem a partilha e as 
diferenças entre os homens, para construir 
uma plataforma onde todos são ouvidos e ti-
dos em conta”. 

Júlio Santos entende que a tendência das 
equipas técnicas que trabalham com pessoas 
com perturbações de desenvolvimento, defi-
cientes intelectuais, autistas é “em nome de 
um melhor desenvolvimento da pessoa, proje-
tar expectativas que muitas vezes não vão ao 
encontro das expectativas da pessoa em cau-
sa. Talvez por pensarem que determinadas 
pessoas não têm capacidade de afirmação ou 
de resolução de obstáculos”. Como se na equa-
ção do indivíduo se esbatesse a individualida-
de. “É necessário que os técnicos experimen-
tem todas as hipóteses e que deixem a pessoa 
fazer escolhas. Neste campo, a observação  
é muito importante. Muitas vezes não para-
mos para filtrar o que eles nos querem dizer. 
Passamos logo às ordens, de como se irá pro-
cessar a terapia ou as terapias”.

Quanto a terapias, o assunto não fica en-
cerrado. O professor alerta que “cada vez mais 
aparecem novas terapias – e cada vez mais 
aparecem ‘modelos e programas’ que quase 
garantem o sucesso da intervenção. Essa pu-
blicidade é por vezes enganadora. Mas, infe-

lizmente, pode arrecadar seguidores, porque 
as famílias de pessoas com deficiência estão 
tão fragilizadas que recorrem a tudo e a todos 
para encontrar soluções. Uma parte destes 
‘programas’ nunca foram testados”. Só conse-
guem que as famílias adiram a estes de forma 
experimental, com a quimera de “poder es-
tar ali a maneira de minimizar o sofrimento 
destes e a ajuda que tanto procuram: a cura”. 
Nestes casos, Júlio Santos só tem uma terapia 
a aconselhar: “Deviam ter mais respeito pelas 
famílias e pelas pessoas!”

Assunto igualmente sensível é o que en-
volve “alguns comportamentos que devem 
ser evitados por parte das equipas técnicas.  
Todos nós sabemos que, quanto maior for  
o nível de dificuldade em atingir objetivos 
propostos, mais facilmente a frustração se 
apresenta para os dois lados: técnico e aluno. 
Depois existe ainda um ‘clic cerebral’ por par-
te do técnico que deduz que o aluno, ou está 
a gozar ou é mandrião!?... Visto, assim, pela 
negativa, obviamente vai induzir no técni-
co alguma crispação que de todo é escusada.  
A situação piora quando, em vez de mudar es-
tratégias e desmontar o objectivo pretendido 
em pequenas peças, como um puzzle, para 
que o aluno entenda melhor, prefere entrar 
num braço de ferro do tipo: ‘não vais vencer  
a tua’ ou ‘vou-te mostrar quem manda’!...  
É óbvio que a resposta a esta pergunta será  
a mesma, ‘o elo mais fraco’!”

Não convém esquecer que “a previsibilida-
de dos acontecimentos ou das tarefas a desen-
volver é muito importante para os nossos pro-
pósitos. Assim, não é de admirar que quando 
se diz algo e se faz o contrário, a previsão é 
que o canal de comunicação se complique e se 
abra uma barreira entre as pessoas”.

MÉTODO DA VIDA METHOD OF LIFE

Quando se diz algo e se faz  
o contrário, a previsão é que se abra 

uma barreira entre as pessoas.
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MÉTODO DA VIDA METHOD OF LIFE

an instrument of dialogue. Between them. Be-
tween everyone. 

Perhaps this dialogue begins with some-
thing as simple as a predisposition: “It’s time 
to listen to what others have to tell us. Human 
diversity is an astonishing mark of respect and 
admiration. Knowing how to understand and 
respect this foundation stone on which rests 
all the splendour of human life is necessarily 
postulated for all of us. If we want a society 
without barriers or borders, we have to un-
derstand the sharing and differences between 
people very well, to build a platform where 
everyone is heard and taken into account”. 

Júlio Santos understands that the tenden-
cy of technical teams working with people 
with developmental disorders, intellectual 
disabilities and autism is “in the name of a 
better development of the person, project-
ing expectations that often do not meet the 
expectations of the person concerned. Per-
haps because they think that certain people 
do not have the ability to affirm or overcome 
obstacles”. As if individuality was blurred in 
the individual’s equation. “It is necessary that 
the technicians try all the hypotheses and let 
the person make choices. In this field, obser-
vation is very important. We don’t often stop 
to filter what they want us to say. We imme-
diately move onto the orders, about how the 
therapy or the therapies will be processed”.

As for therapies, the subject is not closed. 
The teacher warns that “more and more new 
therapies are appearing – and more and more 
‘models and programmes are appearing that 
almost guarantee the success of the interven-
tion. This publicity is sometimes misleading. 
But unfortunately, it can garner followers be-
cause the families of people with disabilities 

are so fragile that they turn to everything and 
everyone to find solutions. Some of these ‘pro-
grammes’ have never been tested”. They can 
only get families to join them experimentally, 
with the fantasy of “being able to be there to 
minimise their suffering and the help they 
are looking for: the cure”. In these cases, Júlio 
Santos has only one therapy to advise: “They 
should have more respect for the families and 
for the people!”

An equally sensitive issue involves “some 
behaviours that should be avoided by the 
technical teams. We all know that the greater 
the level of difficulty in achieving proposed 
goals, the more easily the frustration pre-
sents itself to both sides: the technician and 
the student. Then there is still a ‘brain-click’ 
on the part of the technician who deduces 
that the student is either enjoying it or be-
ing a jerk!?... Viewed, therefore, in negative, 
it will obviously induce some tension in the 
technician that is altogether unnecessary. 
The situation gets worse when instead of 
changing strategies and dismantling the in-
tended goal into small pieces, such as a puz-
zle, in order for the student to better under-
stand, the technician prefers to enter into a 
tug-of-war contest: ‘You will not beat yours’ 
or ‘I’ll show you who’s in charge!’... Obviously 
the answer to this question will be the same, 
‘the weakest link!’”

It should not be forgotten that “the pre-
dictability of events or tasks to be developed 
is very important for our purposes. So it is 
no wonder that when something is said and 
the opposite is done, the prediction is that 
the communication channel will be com-
plicated and a barrier will be opened up be-
tween people”.

when one thing is said and the 
opposite is done, it is expected that a 

barrier will be opened between people.



SONHO FRESCO
Não há muito tempo, só havia aqui ruínas. 
Era um lugar proibido, mesmo ao lado da 

casa onde estão. Aqui, será a sua nova casa. 
Construída para reconstruir as suas vidas.  

A FRESH DREAM
Not too long ago, there were only ruins here. 

It was a forbidden place, right next to the 
house where they are. Here will be their new 

home. Built to rebuild their lives. 



Noutro lugar
In other place
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um panda para adormecer,
um cão para brincar

O panda não ladra porque é um panda e é de peluche. O cão não come bambu porque é 
um cão. Tecnicamente, é uma cadela. E chama-se Estela. Tecnicamente, são ambos ani-
mais de estimação. A Ana tem um panda e o António tem outro. São a sua história para 
adormecer. A Estela brinca com eles, mesmo quando eles não estão a brincar. E guia-os, 
quando eles se põem a viajar.
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The panda does not bark because it’s a panda and it’s stuffed. The dog does not eat 
bamboo because it’s a dog. Technically, it’s a female. Her name is Estela. Technically, they 
are both pets. Ana has one panda and Antonio has another. They are their bedtime story. 
Estela plays with them, even when they are not playing. And she leads them when they 
set off to travel.

A panda to fall asleep,
a dog to play with
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Padre Vasco Pinto Magalhães S.J.
Co-fundador do Centro de Estudos de Bioética

Donde vem a luz para  
ver a beleza do mundo?

Ninguém nasce perfeito, todo-feito. O bebé 

que dizemos ser perfeitinho está todo por per-

fazer. E o caminho da vida, que pode ir de uns 

poucos momentos a muitos anos, está sempre 

sujeito a percalços, perturbações, limitações, 

desordens, etc., e, com frequência, as maiores 

não se vêem logo. Algumas acontecem ainda 

na barriga da mãe. Ou talvez antes! São como 

rachas que ferem os muros com que, por segu-

rança, nos rodeamos; mas é por aí que entra a 

luz. Feridas e deficiências que rasgam o cora-

ção, mas o fazem acordar e abrir os olhos para 

poder ver e espantar-se com a maravilha das 

diferenças. São as diferenças que revelam a ri-

queza da humanidade e despertam em cada 

um a consciência da própria identidade, bem 

como a surpresa da complementaridade e o 

apelo à solidariedade. O encontro com a de-

ficiência e as feridas humaniza-nos. Elas des-

montam, em nós, o perigo de nos sentirmos 

auto-suficientes; e revelam-nos onde e como 

somos “iguais”: na fraqueza, na fragilidade, 

na necessidade de sermos amados, bem como 

pela realidade de a nossa vida só ter sentido 

uns pelos outros, uns através dos outros.

Aqueles a quem chamamos deficientes, 

como se nós estivéssemos isentos, têm no 

mundo esta grande missão de nos chamar à 

realidade e à verdade. E aqueles que deles tra-

tam e cuidam com paciência, e com eles cres-

cem como ninguém, são no mundo a linha da 

frente do progresso da humanização. Quem, 

pelo contrário, se perde fantasiando um mun-

do plastificado e “embelezado” pela cosmética 

não evita a tentação de descartar os frágeis e 

os pobres, começando por os querer esconder 

tapando essas rachas, fontes da luz que abre o 

coração. Mais, quem acolhendo os outros re-

conhece as suas próprias feridas descobre que 

nelas há uma bênção que lhe bate à porta.  

No one is born perfect, all complete. The baby 

that we say is perfect is a work in progress. And 

the path of life, which can range from a few mo-

ments to many years, is always subject to mis-

haps, disturbances, limitations, disorders, etc., 

and often the most serious ones are not so quick-

ly seen. Some even happen in the womb. Or pos-

sibly before! They are like the cracks that weak-

en the walls with which we surround ourselves 

for safety; but it is through these cracks that the 

light comes in. Wounds and deficiencies that 

tear the heart, but wake it up and open our eyes 

to see and marvel at the wonder of differences. 

It is the differences that reveal the richness of 

humanity and awaken in each of us the aware-

ness of our own identity, as well as the surprise 

of complementarity and the appeal to solidar-

ity. The encounter with deficiency and wounds 

humanises us. They dismantle in us the danger 

of feeling self-sufficient; and they reveal to us 

where and how we are “equals”: in weakness, in 

fragility, in the need to be loved. They also reveal 

to us the reality that our lives only have meaning 

through each other, for each other.

Those whom we call handicaped, as if we 

were exempt of all handicaps too, have this 

great mission in the world to call us to reality 

and truth. And those who treat and nurture 

them with patience, and through them evolve 

like no other, are on the front line of the pro-

gress of humanisation in the world. Those, on 

the other hand, who lose themselves by fanta-

sising about a plasticised world “embellished” 

by cosmetics do not avoid the temptation to 

discard the fragile and the poor, beginning 

with the desire to hide them by filling these 

cracks, the sources of the light that opens the 

heart. Moreover, those who in welcoming oth-

ers recognise their own wounds will discover 

in them a blessing knocking on the door.  

where does the light come from  
to see the beauty of the world?

Father Vasco Pinto Magalhães S.J.
Co-founder of Bioethics Study Centre
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