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Figuras de referência do futebol 
e da sociedade portuguesa e parti-
cipantes do projeto (Re)Inserir fi-
zeram o Centro Recreativo de Bou-
gado brilhar, numa partida disputa-
da de forma amigável onde o con-
vívio foi o principal motivo para 
ali estarem.

A ideia partiu dos beneficiários 
do projeto que, no âmbito do pro-
grama de atividades, sugeriram 
uma iniciativa ligada ao futebol. 

“Eles gostam do desporto e já per-
ceberam que o desporto é uma das 
formas que ajuda à reinserção e à 
relação de amizade com as pesso-

(Re)Inserir na Trofa brilhou em jogo de futebol

Mónica RibeiRo

“Entre Amigos”, “estrelas vs conquistadores” foi o nome de jogo de futebol amigável que o Centro Comunitário da Trofa da ASAS promoveu no âm-
bito do projeto (Re)Inserir na Trofa, na tarde de domingo.

as”, contou Gilda Torrão, diretora 
geral da ASAS.

Das caras conhecidas, destaque 
para Tino de Rans, calceteiro de 
profissão e ex-presidente da Junta 
de Freguesia de Rans, ou Carlos 
Secretário, ex-jogador de futebol.

“Eles sentem que as pessoas que 
são conhecidas pelos variadíssi-
mos motivos, seja a cultura, seja o 
desporto, seja a política, dão-lhes 
mais força, ao ajudá-los. É uma for-
ma de promover a auto estima”, re-
feriu Gilda Torrão.

Esta foi para a diretora da ASAS 
uma forma de mostrar que “a rein-
serção é possível”, através de um 
momento de amigos. “Existe e está 

a acontecer”, realçou, acrescentan-
do que “só juntando tantos amigos, 
tantas vontades e muito acreditar é 
que é possível estar aqui neste dia”.

Através do programa (Re)Inse-
rir mais iniciativas como esta vão 
surgir. Este foi “mais um caminho” 
que a instituição tem vindo a per-

correr para ajudar pessoas que por 
motivos diversos tiveram contacto 
com algumas dependências.

Desporto

Equipa do projeto (Re)Inserir na Trofa
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