Marisa Saldanha
Sócia ATV, Secretária-Geral e Amante do Associativismo
Há 20 anos atrás, no final do ano de 2001, ainda a terminar o secundário, decidi procurar um
part-time e dirigi-me ao PIJ (posto de informação juvenil), mais tarde fui contactada para saber
se teria disponibilidade para uma entrevista com o Francisco Rodrigues e o João Pedro Paulo
Jorge, Presidente e Vice-presidente do ATV. Não conhecia o ATV, e como naquela altura a
associação ainda não tinha site andei incessantemente à procura de informação. Finalmente
encontrei um flyer no sector da juventude da CMTV e fiquei ainda mais curiosa e interessada.
Chegou o dia da entrevista - a minha primeira entrevista de trabalho - nervosa respondi às
perguntas colocadas e fiz outras tantas… passado um mês fui contactada pois tinha sido a
selecionada para a vaga de secretária. Entrei no barco a 1 de março de 2002…
No início, atendia os telefonemas, levantava a correspondência do apartado nos CTT, dava
entrada de ofícios… mas parecia-me pouco trabalho. Aos poucos procurava perceber melhor o
trabalho desenvolvido pela Direção, pois achava-o meritório. Uma equipa de 11 voluntários com

vontade de fazer coisas para a comunidade, “Isto é mesmo a minha cara” pensei eu. Comecei
a pesquisar como se elaboravam candidaturas a projetos, como poderia ajudar a dinamizar
atividades dentro e fora do concelho e a mostrar a minha disponibilidade para participar em
reuniões, etc.
Quando dei por mim tinha a professora Matilde Rebelo a pedir-me para levar o Marco Manuel e
o Andreos (um voluntário lituano do serviço voluntário europeu), no seu carro, uma escola do
concelho da Lourinhã para falarem sobre astronomia aos alunos. Tinha carta há “2 dias” e ainda
não tinha carro próprio, mas lá fui eu… E a partir daí, passou a valer tudo… montei exposições
de ciência no pavilhão do conhecimento, tratei do estatuto de utilidade pública, preparei os
relatórios financeiros ao IPJ, dei aulas de mergulho, coordenei provas de BTT, secretariei provas
nacionais e internacionais de orientação, organizei eventos culturais em locais surreais, sempre
a tentar dar o melhor apoio a todas as Direções que foram passando pelo ATV.
Acabei o secundário, mas decidi continuar só pelo ATV.
O ATV teve um crescimento bastante acentuado, devido à criação de dois novos projetos, o
Atitude Positiva e o Ciênciadania. A Direção decidiu que era importante ter uma pessoa que
apoiasse o desenvolvimento das suas ações, que respondesse pela implementação da estratégia
que definia e que tornasse as suas intenções em atos.
Foi então que em 2005, o Rui Estrela e o Francisco Rodrigues convidaram-me para o cargo de
Secretária-geral. Abracei esse desafio com todo o entusiasmo e ganhei uma responsabilidade
acrescida que me continua a preencher completamente.
A função que desempenho tem um papel muito importante no associativismo. Quando uma
Direção muda, não deve haver cortes, cabe ao secretário-geral fazer a passagem de
testemunho, de manter os projetos já existentes em andamento. Este trabalho diário é a melhor
forma da nova Direção entrar podendo, com confiança, delinear a sua estratégia para o
mandato.
Com a associação a crescer e as responsabilidades a aumentar, senti a necessidade de reforçar
a minha formação. Em 2012, decidi candidatar-me à faculdade (como diz um amigo “Mais vale
tarde que nunca”) e saí de lá com uma licenciatura em gestão e uma pós-graduação em análise
financeira… e com tudo isto já lá vão 20 anos de ATV.
Tenho o privilégio de partilhar o meu trabalho com uma equipa fantástica, feita de pessoas que
todos os dias vestem a camisola. Hoje somos 14 profissionais na associação.
O ATV tem sido para mim uma verdadeira escola de cidadania, onde quase tudo é possível,
basta sonhar, experimentar, planear, decidir, fazer, cometer erros, resolver, aprender e
começar de novo.

Conheci pessoas admiráveis e criativas… pessoas cheias de vontade de fazer coisas com e para
a comunidade… com elas tenho aprendido imenso e feito boas amizades… guardo um lugar
especial no meu coração para as dezenas e dezenas de sócios que ao longo dos anos foram
passando, dedicando-se, contribuindo, transformando e fazendo crescer o ATV… “Aposto que
estás a ler isto!” 😉😉
Todos os dias anseio pela próxima pessoa admirável e criativa… pelo próximo sócio… pelo que
nos irá trazer, como nos irá desafiar a ajudá-lo a viver o melhor de si… para que todos possamos
viver o melhor de nós.
Marisa Saldanha

