
Caros Amigos da Casa da Achada

A  Casa  da  Achada-Centro  Mário  Dionísio  não  está  numa  boa  situação  financeira.  Foram 
negados apoios, que noutras ocasiões já houve. E não há respostas aos que foram solicitados.

Não puderam, assim, ser renovados os contratos de duas das pessoas que trabalhavam aqui 
com  salário  e  que  tornavam  possíveis  muitas  coisas.  Suspendemos  as  edições  (feitas  em 
tipografia).  E,  a  partir  de  Janeiro,  a  Casa  abrirá  só  aos  sábados,  domingos  e  segundas, 
reduzindo assim o número de actividades públicas, sempre de entrada gratuita.

Por isso, achámos que era bom fazer a reunião anual dos Amigos não em Janeiro, como tem 
acontecido, mas em Dezembro, durante o IV Fim-de-Semana Diferente (14 a 16 de Dezembro), 
cujo programa mandamos em anexo. Era bom que viessem…

Para falar, para pensar, para diminuir as dúvidas, as impossibilidades, os estragos. Para que a 
fase que começará em Janeiro não seja o início de uma «morte lenta».

A reunião de Amigos está convocada – e é aberta a todos, mesmo aos que não se fizeram 
(ainda) Amigos da Casa da Achada mas que por cá apareçam  – para Sábado 15 de Dezembro 
às 18h.

É importante para a sobrevivência da Casa da Achada, falarem e proporem os que estão mais 
ligados a ela: sobre o que se fez (e não fez) e sobre o que se poderá continuar a fazer com os 
poucos meios que temos. E são também importantes, é claro, as ajudas.

Por isso, apelo às vossas (boas) vontades, e saberes, e experiências, e desejos.

Gostaríamos muito que todos os Amigos da Casa da Achada pudessem aparecer no Fim-de 
-Semana Diferente, pelo menos para participar nesta reunião anual, com ideias, com críticas, 
com sugestões, com opiniões.

Até lá
Saudações
Eduarda Dionísio
Presidente da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio  


