
       bril. O mês em que celebrámos 48 anos de liberdade e muitos outros valores feitos bandeira.

A RUMO exalta esta data histórica e, nomeadamente, o que as suas conquistas significaram, como o po-

tenciar de diversas lutas sociais, o associativismo e o cooperativismo, a responsabilidade e o papel do 

poder local e a constituição de organizações sociais como garante de uma democracia participativa e 

solidária, ao serviço das pessoas e das comunidades. 

Os nossos princípios fundadores e missão cumprem, há mais de 40 anos, a defesa dos ́valores de abril’, 

através do trabalho dos/as nossos técnicos/as e equipas em áreas de intervenção como a Formação, Em-

prego e Empreendedorismo, a Intervenção Territorial ou as Respostas Sociais.  

É a defesa dos direitos dos/as nossos/as públicos que pauta a nossa intervenção e nos distingue enquan

to organização social voltada para a construção de projetos de vida... em liberdade! 





No passado dia 21 de abril, durante o período da tarde, realizou-se na RUMO um intercâmbio entre o 

protocolo RSI|RUMO e o grupo de mulheres (EntrElas) do CLDS “Onda no Bairro” | Fundação Aga Khan, 

dinamizado pelo grupo de ajudantes de ação direta do protocolo RSI.

Este intercâmbio teve como finalidade a criação de espaços de partilha no feminino, potenciando as 

aprendizagens coletivas em torno da demonstração de um workshop de culinária – Cozinh’Arte – Re-

ceitas de Micro-ondas e Naturalmente – criação de receitas para ter uma casa limpa e ecológica e  

melhorar a sua saúde com produtos naturais feitos em casa e de baixo custo.

O intercâmbio iniciou com uma visita, a partir do transporte fluvial Terreiro do Paço – Barreiro, segui-

da de um pequeno itinerário às instalações da RUMO, e da apresentação da evolução dos projetos da 

mesma, pelo Diretor Técnico, o Dr. Rui Grilo. Seguiu-se uma apresentação da equipa do RSI e do seu 

âmbito de abrangência, pela coordenadora, Marta Teixeira Pinto. 

Deu-se início ao workshop Cozinh’Arte com uma breve explicação sobre a sua génese, evolução, alar-

gamento a outros eventos e, em seguida, pusemos as mãos na massa e terminámos com o belíssimo 

momento de degustação das receitas confecionadas pelo grupo – omelete e maçã assada. 

Todas as participantes receberam os livros de receitas Cozinh’Arte e Naturalmente, esperando que 

possam assim contribuir para a sua disseminação.

A ação contou com a presença de 11 elementos, alegria e boa disposição! E daqui resultou a promessa 

de um próximo encontro.

entrelas.ptentrelas.pt



Partilhamos a visita que realizámos, no inicio do mês, a convite da Jerónimo Martins, ao 'CENTRO IN-

CLUIR', em Telheiras (Lisboa). O Centro nasce para formar pessoas com deficiência ou incapacidade 

e, assim, potenciar a sua empregabilidade. O Grupo está a receber candidaturas através da plataforma 

‘Candidaturas Programa Incluir’. As primeiras turmas começaram a formação em Janeiro.

A RUMO articula e é parceira do grupo a diversos níveis nas áreas da Inclusão; Diversidade;  Emprega-

bilidade e Formação.


