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Relação com o ATV 

Nasci em 1975, na Benedita, concelho de Alcobaça. Na família aprendi que a vida fica muito 

pequena se nos limitarmos a olhar por nós e para nós. E como somos muitos lá em casa e todos 

aprendemos pela mesma bitola, não faltaram bons exemplos, não tendo por isso sido difícil de 

entender. Possivelmente este foi o 1º passo para mais tarde vir a integrar o ATV, mas já lá 

chegarei. 

 À Escola Secundária seguiu-se a Faculdade de Ciências de Lisboa, onde esperava aprender a 

ser professora. De Matemática, que outra arte não me via a fazer. Foi naquele edifício então em 

cor de cimento, que conheci a Paula, com quem desenvolvi uma boa amizade, daquelas que 

perdura no tempo. Também com ela continuei a aprender isto de dar bons impulsos à vida.  

Foi essa amizade que me transportou para um fim de semana em Torres Vedras, onde 

estabeleci o 1º contacto com o ATV. A noite de sexta feira estava cheia com a preparação de 

uma das primeiras atividades: um espetáculo a favor da APECI. Foram horas de trabalho com 



 

o Vitor, o Pedro, o Francisco, o Nuno e possivelmente outros quantos, que só terminaram já de 

manhã, com umas garrafinhas de leite com chocolate e uns pãezinhos entregues à porta pela 

D. Né, não sem antes se recompor do susto de não termos aparecido em casa para dormir 

[ainda faltariam uns anos para que o telemóvel fosse democratizado e coubesse no bolso das 

calças.]  

 O que me cativou no ATV, e que ainda hoje é o ponto chave da associação, é a certeza de que 

todos têm lugar. Com efeito, o ATV é o lugar a partir de onde cada um pode criar projetos de 

cidadania e dinamizar ações, que assentem na perspetiva de continuar o que desde cedo 

aprendi: darmo-nos aos outros. 

No início, fazíamos telefonemas, convites, cartazes, dávamos entrada de ofícios, limpávamos o 

pó, elaborávamos candidaturas a projetos nacionais e locais, dinamizávamos atividades dentro 

e fora do concelho, participávamos em reuniões, encontros e intercâmbios... E a par de tudo 

isto, tínhamos a nossa vida profissional. Lembro-me com frequência de que nesta altura mais 

animada, tudo o resto estava igualmente ao rubro - novas responsabilidades na escola, o 

regresso à faculdade para mais uma etapa de estudante e, claro, a preparação e ensino da 

Matemática, o que prova a velha máxima de que, tantas vezes, quanto mais tempo temos 

menos coisas fazemos. Ainda hoje quase fico cansada só de pensar. 

O meu papel mais ativo na associação começou pela Ciência, atividade desde cedo 

complementada pelas incursões pelos Órgãos Sociais, destacando-se de forma particular o 

período de 2013 a 2018 em que tive o privilégio de assumir a Presidência de uma equipa de 

Direção que me ficou de forma especial no coração (mais um obrigada a todos!). 

O ATV foi e é uma escola de cidadania.  

Imaginamos, experimentamos, decidimos, cometemos erros, vivemos. 

Se puderes viver de perto a vida associativa não deixes de o fazer.  

Preferencialmente do lado de dentro. 

De dentro do ATV. 

Vive o melhor de ti. 

Matilde Rebelo 


