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Arte-Terapia:  A Arte de Sonhar a Terapia
Por Ruy Carvalho
Presidente da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia

Fundada em 1997 a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT) tem procurado ao 
longo de um quarto de século inserir e validar a prática de Arte-Terapia em Portugal. 
Tal tem sido efetuado através da formação profissional de Arte-Terapeutas, credita-

dos pela DGERT, os quais, tendo padrões de conhecimento e competência muito diferen-
ciados desenvolveram uma miríade de intervenções por todo o país, do Norte às ilhas. As 
áreas onde se tem aplicado a Arte-Terapia são as mais diversificadas desde vários contex-
tos de saúde, não só mental, enquadramentos sociais e também escolares. As populações 
alvo são as mais variadas.

Múltiplos protocolos têm vindo a ser desenvolvidos com as mais diferentes instituições, 
entre as quais a AMUT, com a qual foi feita uma parceria não só para voltar a ser realizada 
formação de Arte-Terapia na região do Porto, em Gondomar, mas também para habilitar 
profissionais desta área para intervirem nos seus projetos de cariz comunitário.

A SPAT tem uma orientação específica de Arte-Terapia, o Modelo Polimórfico, que con-
templa dois modos de intervenção distinta: Arte-Terapia (Vivencial e Temática) e Arte-
-Psicoterapia (Intensiva e Diagenésica). Este Modelo Teórico-Técnico aferido pela longa 
prática no seio da SPAT possui referências conceptuais e processuais especificas. Tais são 
baseadas na prática específica e evidência fenomenológica aferida a partir dos contextos 
de intervenção. Para além disso os arte-terapeutas da SPAT, na sua formação, têm acesso 
a um saber eclético, contextualizado à sua prática específica.

Deste modo a Arte-Terapia diferencia-se por si mesmo enquanto prática profissional. Para 
reforçar tal, está em decurso uma petição junto da Assembleia da República Portuguesa 
para o reconhecimento da Arte-Terapia enquanto profissão. 
Junte-se ao nosso movimento assinando a petição:

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT111339
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Promover o acolhimento familiar de crianças e jovens, com particular incidência no 
distrito do Porto, é o grande objetivo da Resposta Social de Acolhimento Familiar 
da Gondomar Social - Famílias Coração D’ Ouro.

A Gondomar Social - Associação de Intervenção Comunitária celebrou um acordo de coo-
peração com o Instituto da Segurança Social, I.P., para a dinamização da resposta social 
Acolhimento Familiar - Famílias Coração D’ Ouro. O acolhimento familiar é uma medida 
de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo, aplicada pelas Co-
missões de Proteção de Crianças e Jovens e Tribunais, privilegiando o acolhimento familiar 
de crianças até aos seis anos de idade. Esta medida permite a colocação de uma criança/
jovem, de forma temporária, numa família, devidamente selecionada e preparada que dela 
cuidará, num ambiente familiar harmonioso, seguro e reparador, onde poderá receber 
afeto, atenção e cuidados individualizados. Na maioria dos países, o acolhimento familiar 
é assumido, há vários anos, como a forma de acolhimento preferencial, sempre que uma 
criança ou jovem precisa de uma medida de colocação, por se encontrar em perigo na sua 
família biológica. Apenas residualmente, e quando tal corresponde ao interesse concreto 
do/a jovem, o acolhimento institucional/ residencial é colocado como possibilidade.  Con-
tudo, em Portugal, apesar de todas as recomendações internacionais, já contempladas na 
legislação nacional, das 6369 crianças com aplicação da medida de colocação apenas 3% 
dos acolhimentos acontecem em famílias de acolhimento. Contrariamente ao que sucede 
noutros países europeus, nomeadamente em Espanha - 60% e na Irlanda - 90%.  Assim, a 
esmagadora maioria das crianças/jovens que necessitam de ser acolhidas são institucio-
nalizadas, sobretudo pela escassez ou inexistência de famílias de acolhimento capacita-
das e selecionadas para o efeito. O direito da criança crescer numa família, ainda que esta 
possa não ser a sua família de origem, decorre do conhecimento acerca do impacto nega-
tivo que a institucionalização tem no bem-estar e desenvolvimento integral das crianças. 
É hoje inquestionável entre a comunidade científica que vivências em ambientes institu-
cionais, que se distanciam da capacidade afetiva, individual, cuidadora e securizante que 
apenas uma família pode proporcionar, são suscetíveis de gerar nas crianças atrasos gra-
ves de desenvolvimento e danos psicológicos e físicos potencialmente irreversíveis. Deste 
modo, é urgente participar nesta mudança, sendo necessária a participação de todos. A 
Equipa do Acolhimento Familiar procura famílias residentes no distrito do Porto, com uma 
motivação solidária e que acolham uma criança com o coração.  Para o efeito, uma pessoa 
singular ou família, com idade superior a 25 anos, com condições de saúde física e mental 
para acolher uma criança e jovem, com condições de habitabilidade, higiene e segurança 
e não ser candidato à adoção, poderá candidatar-se a família de acolhimento. Para a di-
vulgação desta nova resposta, a Gondomar Social lançou a campanha "Famílias D’ Ouro 
Acolhem com o Coração", acreditando que encontraremos as famílias com as motivações 
certas para abraçar esta nobre missão.  Os interessados em ser família de acolhimento 
podem contactar a equipa de Acolhimento Familiar da Gondomar Social para manifestar 
o seu interesse através do site www.gondomarsocial.org.

Acolhimento Familiar
Por Maria do Carmo Durão
Diretora Técnica Acolhimento Familiar - Famílias Coração D'Ouro
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LandArt
Por Catarina Gandra Soares
Assessora Técnica Mutualista

Que melhor artista existe do que aque-
le que pintou a Natureza ao nosso re-
dor? 

Quer seja numa floresta bucólica, quer seja 
numa praia ao entardecer, as paisagens que 
o olhar humano retém são, sem dúvida, au-
tênticas obras de arte.
E através desta natureza viva, é possível ao 
ser humano construir a sua própria arte, 
através de uma técnica, que remonta a 1960, 
a LAND’ART. 
Esta foi uma técnica que surgiu com o objeti-
vo de integrar a natureza numa obra de arte 
específica, promovendo o meio ambiente. 
Para tal, são utilizados recursos da própria 
natureza, tais como, folhas, madeira, galhos, 
areia, rocha, sal, pinhas, entre muitos outros 
objetos. Aqui, a natureza, além de suporte 
faz também parte da criação artística.
A LAND’ART não se enquadra no padrão con-
vencional, uma vez não poder ser exposta 
em museus, dado as suas características (a 
não ser que em fotografia), mas apenas em 
espaços exteriores. Pode surgir numa flores-
ta, numa praia, no campo, no deserto e até no jardim de sua casa.
Foi precisamente entre 1960 e 1970 que, com o desenvolvimento desta técnica artística, 
os conceitos sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade passaram a adquirir maior 
importância a nível mundial.

Lançamos-lhe o desafio de descobrir o artista que há em si, e na próxima caminhada, nas 
Fisgas de Ermelo, criar a sua própria peça de arte, registando em fotografia e partilhando 
connosco para caminhando@amut.pt. A fotografia vencedora terá uma surpresa. Não se 
esqueça que essa peça de arte é parte da natureza e é na natureza que deve permanecer.

"Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia 
maravilhosa que convida todas as criaturas a 
que acompanhem sua evolução e progresso." 

Tsai Chih
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No dia 24 de fevereiro de 2023, dinamizou-se uma conversa informal sobre a temá-
tica da depressão na AMUT Gondomar. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
a depressão é uma doença que está presente na sua Classificação Internacional 

de Doenças, sendo um dos principais problemas de saúde no mundo desenvolvido. A de-
pressão é uma perturbação do  humor que não deve ser confundida com sentimentos de 
tristeza, normalmente associados a fatores da vida quotidiana, temporários e que não são 
incompatíveis com uma vida normal. 

A depressão apresenta diferentes formas e graus de gravidade e os seus sintomas podem-
-se prolongar no tempo como por exemplo, tristeza, alterações no apetite e nos padrões 
de sono, fadiga, dificuldades de concentração, dificuldade em tomar decisões, perda do 
apego pela vida, ideias de morte ou pensamentos suicidas, sentimentos de inutilidade, 
desvalorização, desespero, entre outros.

A depressão pode ser detetada, entre outras formas, através da sensação persistente de 
tristeza, menor interesse por atividades do quotidiano, mesmo que antes dessem prazer, 
sensação de culpa ou falta de esperança para o futuro, fadiga crónica, insónias ou hiper-
sónia (dormir em demasia), variações abruptas de peso, alterações ao nível da cognição 
(memória, concentração e raciocínio), diminuição da autoestima e da autoconfiança.

O prognóstico da depressão deve ser realizado o mais cedo possível, para que seja concre-
tizável a aplicação de um tratamento adequado para que sejam controlados todos os fato-
res de risco associados em cada caso, sendo o tratamento importante para que esta não se 
prolongue nem se agrave com o tempo, não podemos descurar a possibilidade de suicídio, 
bem como a existência de vários tratamentos para a depressão desde medicamentos a 
terapia. 

Por fim, o suporte familiar e social é também um fator de extrema importância para o tra-
tamento da depressão, para que seja possível evitar o isolamento e para que haja um maior 
e melhor acompanhamento da pessoa para que nunca se sinta sozinha.

Workshop “Vamos falar sobre depressão”
Vanessa Coelho
Psicóloga

 AMUT’Partilha | mar. 23  •  Pág 7

AMUT'Saúde



No passado dia 3 de Março (sexta-fei-
ra) foi realizada na clínica AMUT 
uma acção de avaliação nutricional 

através da bioressonância magnética quân-
tica pela naturopata Ana Sofia Silva. 

A avaliação por bioressonância consiste em 
identificar a frequência electromagnética do 
corpo e de cada órgão específico, pois cada 
um possui a sua frequência vibracional, que 
pode estar em equilíbrio ou desequilíbrio. 
Esta avaliação permite perceber o estado ge-
ral de saúde da pessoa e de órgãos/sistemas 
em particular. 

Todos os pacientes tiveram a possibilidade 
de perceber se tinham deficiências nutricio-
nais, nomeadamente em relação às vitami-
nas, minerais, aminoácidos e ácidos gordos 
essenciais. Contudo, tiveram igualmente 
acesso a um relatório final, onde se discri-
minam os principais desequilíbrios orgânicos já apresentados, tornando-se assim uma 
excelente ferramenta para se trabalhar na prevenção. 

Cada paciente ganhou assim uma nova consciência do seu estado de saúde. 

Agradecemos, desde já, a todos os pacientes que participaram neste evento, e que agora se 
podem cuidar ainda mais, lembrando sempre que podem ter a Naturopatia como um forte 
aliado no seu dia-a-dia.

Ação de avaliação nutricional através da 
Bioressonância Magnética Quântica
Ana Sofia Silva
Naturopata

PRODUTO DO MÊS
Depsirina Force RX Ampolas
▶ Depressão ligeira a moderada
▶ Desânimo
▶ Fadiga física e psicológica
▶ Ansiedade, stresse e insónia 
Faça o seu pedido: 966 766 762 
(chamada rede móvel nacional) 
ou presencialmente na Sede da AMUT
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AGENDE JÁ A SUA CONSULTA: 933 198 149
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Inovação Social – Exemplos de Projetos 
Artísticos
Por Maria Lencastre
Coordenadora do Gabinete de Inovação e Projetos

A criatividade está na base da inovação, por isso, não é de estranhar as inúmeras 
cumplicidades entre projetos de inovação social e diferentes áreas artísticas. Veja-
-se, a título de exemplo, o projeto MANICÓMIO e a iniciativa “A Companhia”, desen-

volvida pelo Teatro do Bolhão. 

O primeiro é um espaço de criação artísti-
ca dedicado à capacitação e reinserção de 
pessoas com experiência de doença mental. 
Procura-se, por um lado, trabalhar a empre-
gabilidade e inclusão social das pessoas, e, 
por outro lado, reduzir o estigma e estimular 
uma cultura de saúde mental nas mais diver-
sas organizações (privadas ou públicas). A 
ideia não é ser um espaço terapêutico, é ser 
um espaço artístico, onde se avaliam portfó-
lios e não fichas clínicas.

A COMPANHIA é outro projeto artístico com 
o objetivo de promover a inclusão socio-
profissional de pessoas com experiência de 
doença mental. Através do modelo de com-
panhia de teatro, conjugam-se pessoas com 
deficiência mental e profissionais das áreas 
do espetáculo, criando um grupo capaz de 
comunicar através da prática teatral.

"A arte não reproduz o que vemos. Ela faz-nos ver." 
Paul Klee

©MANICÓMIO

©COMPANHIA Projeto Artístico
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Pulseira de Super Poderes da Natureza
Por Pedro Gandra Soares
AMUT'eiro

Como é sabido, o contacto com a natureza é fundamental para o pleno desenvolvi-
mento das crianças. Para este nosso artigo, resolvemos fazer uma mistura entre a 
natureza e a brilhante imaginação das crianças! Assim sendo e se quisermos dar 

um nome oficial ao que iremos fazer, podemos dizer que vos vamos ensinar a fazer uma 
pulseira de super poderes da natureza!

Para fazer uma pulseira de poderes para o 
herói ou a heroína que temos em casa, va-
mos precisar de:
• Rolo de papel higiénico ou de papel toa-

lha vazios;
• Tesoura;
• Fita-cola dupla face.

Passo-a-Passo:
1. Recorte o rolo de papel higiénico, fazen-

do uma abertura na lateral para que seja 
possível colocá-lo no pulso da criança.

2. Cole fita dupla face em toda a extensão 
do rolo de papel higiénico.

3. Coloque a bracelete de rolo de papel no 
braço da criança. A parte colante da fita ficará para o lado de fora do braço;

4. Agora é só deixar os nossos heróis e heroínas explorarem e fazerem uma recolha dos 
super poderes da natureza que queiram colocar na sua bracelete especial. É só colher 
folhas ou flores caídas e dar inicio a uma tarde divertida!

Olhem só o quão bonita e poderosa pode ficar a nossa super bracelete!
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Consignação do IRS

Como Consignar o seu IRS e IVA?

Por Manuela Cabral 
Chefe do Departamento Administrativo

Todos os contribuintes podem doar 0,5% do IRS liquidado a organizações sociais, 
como é o caso da AMUT. A consignação de IRS não implica qualquer encargo para o 
contribuinte, pois este não paga mais IRS nem recebe menos reembolso. Trata-se 

de um gesto gratuito, através do qual o Estado prescinde dessa parcela do imposto, entre-
gando-a uma instituição. 
Os contribuintes podem ainda consignar a dedução do IVA suportado em faturas elegíveis 
(automóveis, cabeleireiros, veterinários, restauração…) para o E-fatura, embora prescin-
dam do abatimento no IRS, entregando-o como donativo.

Há dois momentos em que pode fazer a consignação do IRS e do IVA: 

Aceda à página "Entidade a Consignar IRS/IVA", no Portal das Finanças, e escolha a enti-
dade beneficiária a quem quer doar parte do seu IRS/IVA.

Até 31 de Março

501634851
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https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=DAIR&path=/dadosagregadoirs/consignacao/comunicar


Encontros de Sabedoria

Durante este trimes-
tre estão decorrer 
os Encontros de Sa-

bedoria regulares, como o 
Yoga, AMUT’Relax e Hidro-
terapia. Além destes, será 
realizado um Curso de  Pri-
meiros Socorros.

Inscreva-se clicando no 
cartaz!

Ao preencher o Quadro 11 da Declaração Modelo 3 do IRS, basta indicar o número de con-
tribuinte da entidade que pretende ajudar – automaticamente, 0,5% do imposto é doado à 
causa solidária escolhida. Ao fazer esta opção não recebe menos, nem paga mais imposto 
e permite que a AMUT possa fazer mais e melhor por si e pela comunidade. 

No ano de 2022, este gesto solidário permitiu a aquisição de equipamentos destinados a 
atividades formativas.

Abrace este gesto solidário e gratuito, para que juntos possamos 
“Nutrir a Saúde e a Felicidade do Ser Humanos, Solidariamente”!

De 1 de abril a 30 de junho

501634851
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iQWQEOv4T5UdEdzL6SpImh7fS-MkJz6AfbESpdjSeBSPXw/viewform


Protocolos de benefícios

Conhece os benefícios do protocolo celebrado com a 
Health & Training?

A missão principal da AMUT é a de conceder benefícios sociais e de saúde aos seus 
associados. Neste sentido, dispomos de protocolos com instituições e profissio-
nais, reconhecidos pela sua competência e qualidade, que permitam condições es-

peciais para os Associados da AMUT, cônjuges, ascendentes e descendentes.

Pode consultar os nossos protocolos em: https://amut.pt/associados/protocolos/

Descubra as condições do Protocolo aqui

Hospital da Prelada
Rua de Sarmento de Beires, 4250-449 153 
Porto
Telefone: 228330770

O Minicurso de Arte-Terapia Arte & 
Emoções é uma introdução à Arte-
-Terapia com uma estrutura teórico-

-prática, sensibilizando o participante para 
os aspetos da Arte-Terapia enquanto técnica 
para a saúde mental e para o desenvolvimen-
to pessoal. O Minicurso é composto por uma 
introdução teórica e uma parte vivencial prá-
tica.

Data: 25 de março de 2023
Horário: 10h às 17h (6H)
Local: Online - Plataforma Zoom
Saber mais

Clique no Cartaz e faça já a sua inscrição!

Mini-Curso “Arte & Emoções”
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https://amut.pt/associados/protocolos/
https://amut.pt/wp-content/uploads/2019/02/HOSPITAL-PRELADA_Tabela_de_pre%C3%A7os_xlsx-aprovado.pdf
https://www.facebook.com/events/925569378629115/?ref=newsfeed
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeospWmjscpGiyo_FSx4KOL5xV7xsmi2kq0Pj9GVEVNHF5rmQ/viewform

