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Somos... Um grupo de iniciativa organizado 

em Cooperativa de Solidariedade Social, 

I.P.S.S., composto essencialmente 

por aposentados com origem no local 

e relações de amizade e objectivos comuns, 

sucessivamente alargado a elementos locais e 

com apoios diversos de pessoas que 

comungam os mesmos ideais. 

Missão... Preservação da terra no respeito 

pelo ser humano e pela natureza, com vista 

ao desenvolvimento sustentável nos níveis 

pessoal e social. 

Cultura da organização 

Trabalhar em base colectiva, reflexiva e 

artística, potenciando a livre expressão e o 

desenvolvimento do que há de positivo nos 

indivíduos, nos grupos e no local. 

Objectivos 
Desenvolver iniciativas sustentáveis que 

respondam a necessidades nas áreas 

ambiental, social e cultural; cultivar a terra 

por métodos ecológicos, privilegiando a 

agricultura biodinâmica e a promoção de 

ações integradas de apoio sociocultural e de 

empreendedorismo baseado nos recursos e 

lideranças locais. 

Quem somos 

Ações desenvolvidas 
  Preparação do solo, práticas e formação 

no âmbito de agricultura biodinâmica. 

Grupos de autoajuda, com base em 

pintura sócio-terapêutica e metodologia de 

lideranças partilhadas. 

Formação e atividades artesanais com 

base nos recursos locais, de transformação de 

alimentos, trabalhos com lã e recuperação de 

tradições, como expressão artística e base de 

dinâmica de desenvolvimento social. Produtos 

resultantes: elixires, compotas, chás, adereços 

em lã, etc., são vendidos em pequena escala, 

visando a sustentabilidade do projeto social. Os 

produtos de origem agrícola estão certificados 

em Modo de Produção Biológica. 

 Organização de Biblioteca local e 

pontos de leitura no Polo Escolar e Posto de 

Correios local. Animação de Círculos de 

Sementes e outros projetos de desenvolvimento 

local, nomeadamente o Centro Comunitário do 

Futuro, em parceria com entidades diversas. 

http://sementedefuturo.weebly.com/                       https://www.facebook.com/sementedefuturoipss 
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Nascida nesta freguesia, a peça “Viva S. 
Martinho”, foi enriquecida duplamente 
este ano. No próprio dia de S. Martinho 
foi apresentada na escola integrando os 
alunos “contadores de histórias” com a 
bela narrativa da flor de luz – relatando a 
preservação dessa flor nesta localidade. 

Este evento está inserido no Projeto 
EMA (Estímulo à Melhoria das 
Aprendizagens), como parceria da 
Semente de Futuro com o Agrupamento 
de Escolas de Escariz. 

O cortejo de Lanternas promovido pela 
Associação de Pais, no dia 15, esteve 
sempre ameaçado pela contingência de 
chuvas, mas o entusiasmo foi suficiente 
para o iniciar, num momento de 
“aberta” que infelizmente não durou, o 
que resultou numa pequena aventura 
para os mais novos e deu origem a novas 
histórias. 

O mesmo cortejo, com os cânticos 
ensaiados pelas três gerações e pelos 
músicos pedagogos deu início à peça em 
espaço coberto da ACDRC (Associação 
Cultural Recreativa e Desportiva de 
Chave). A apresentação da Associação  

de Pais, integrada no magusto da mesma 
ACDRC, trouxe inovações, uma das 
quais até parece ironia sobre realidades... 

No final da peça, depois dos aplausos, o 
S. Martinho surripiou ao mendigo a 
metade da capa que lhe tinha dado... 
logo de seguida refizeram a cena e com 
grandes amores se abrigaram os dois 
debaixo da mesma capa – afinal tudo 
certo! 

A Semente de Futuro pôde acompanhar 
toda esta criatividade complementada 
pelo trabalho da ensaiadora que a 
considera muito genuína. Pôde também 
acompanhar a elaboração de lanternas 
pelos fantásticos pais, fazendo os 
respectivos registos audiovisuais. 

Fica a impressão de que o principal das 
vivências nem é aquilo que é 
apresentado para fora. O que vive no 
interior dos meninos com as suas 
luzinhas e nos seus pais e avós pelo 
carinho de lhes preparar todos estes 
mimos, isso sim, é que é mesmo o 
essencial! 

S. MARTINHO EM CHAVE: CASTANHAS E 
VINHO… LANTERNAS, QUADRAS E TEATRINHO! 



 
4 

Nam vestibulum dolor quis libero. 
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Histórias – criar e contar  

Dramatizações  

Cantares Teatralizações  

Jogos 

HISTÓRIAS CONTADAS, VIDAS PARTILHADAS 
– TEMA: SEMENTEIRAS 

Quem mais quer vir à Biblioteca 
Viva? 

Convívio e artes de avós e netos 
sobre sementes 

  CANÇÃO  « SEMENTE, SEMENTINHA»  

“SEMENTE, SEMENTINHA QUE DA 
TERRA VAI DAR FLOR. 

 SEMENTE, SEMENTINHA, 

VERDE, BRANCA, OU DOUTRA COR. 
FORÇA, FORÇA, FORÇA P’RA NASCER, 

AI QUE LINDA! JÁ VAI APARECER.” 

À pergunta “O que são quadras?”,  

a resposta de um aluno de 5 anos: 

“São estórias ditas com rimas.” 

Então quem mais nos ajuda 

a rimar? 
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BIBLIOTECA VIVA  

“Com a chuva a sementinha engorda.” 

“Esteve muito tempo no escuro da terra a 

dormir.” “Fura o chão para baixo com 

raízes.” “Os anõezinhos ajudam pic-pic 

por baixo da terra.” “O Sol chama pela 

semente pelo nome-cada flor tem uma 

cor. Jardineiros pacientes esperam.” “Os 

favos da terra são a caminha das 

sementes.” “As pétalas são as roupinhas.” 

“Vamos ser escritores de poesia.” 

Escrita criativa, recolha de 
motes para as quadras 

 

E já fomos lá confirmar, 
está muito bem 
semeadinha ! 

Exemplo da quadra da ervilha : 

“Da ervilhinha da avó Júlia 

Eu, Beta, quero jurar 

Que nunca se vai perder 

Sempre a hei-de semear “ (2012) 
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RECITAL DE CANTO E ÓRGÃO NO 
MOSTEIRO DE AROUCA 

O recital aconteceu no Cadeiral em setembro 

2014, organizado pela Semente de Futuro, com 

apoio da Real Irmandade da Rainha Santa 

Mafalda e da Câmara Municipal de Arouca.  

Este concerto foi longamente sonhado por 

amigos, vindos de áreas artísticas diversas, com 

ligação vivencial à terra, a Arouca e ao seu 

Mosteiro. 

Dos intérpretes e os impulsionadores foram 

apoiantes também os vários “cultivos” de 

culturas diversas, na Semente de Futuro.  

E são solidários com seus brotos e suas perdas. 

Nesta ocasião homenageámos, dedicando-lhe 

especialmente a primeira peça, a pintora e 

psicóloga clínica, Fátima Neves. Deixou-nos 

recentemente esta fundadora que, desde o 

início da Semente, foi voluntária incansável na 

liderança dos grupos de pintura sócio- 

terapêutica, e do revelar de bondade, beleza e 

arte em todos e cada um. 

Expressava muitas vezes a opinião que “a 

música e o canto (a que sempre nos animava e 

em que se revia através da sua filha) são uma 

forma ainda mais próxima que a cor, para nos 

acercarmos do mundo espiritual.” 

Que o calor da nossa lembrança, também por esta via, 

possa chegar até ela! 

Pela força de todos os apoiantes será o momento de 

trazer ao Cadeiral do Convento as vozes das sopranos 

Cláudia Pereira Pinto e Luísa Brandão, com o organista 

titular do mosteiro, Nicolas Roger, na sua íntima ligação 

com o órgão Ibérico, tão único, cujo restauro 

impulsionou e acompanhou. 

Bem hajam eles e todos os que contribuem para esta 

realização e para a concretização dos objectivos da 

Semente. 
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FEIRA DAS COLHEITAS 

Participação da Semente de Futuro, I.P.S.S. na Feira 

das Colheitas: teve uma evolução em relação ao ano 

anterior, com um stand muito visitado e maior 

interesse pelos diversos produtos disponíveis: Elixir 

de Sabugueiro, Chá Convívio, diversas criações em lã 

e seda natural e bonecas da série “ História Viva em 

Bonecas”. O Chá Convívio teve ampla divulgação, 

porque foi muito apreciado na Casa de Chá da Botica 

do Convento e gerou um afluxo de pessoas que 

queriam prolongar o bom convívio em casa. Estes 

produtos são já um motivo de paragem gostosa no 

stand da Semente, onde este ano se encontrava a Avó 

Norvinda.  

Teve lugar uma visita da RTP onde foram rapidamente apresentados produtos 

da coleção “Carvalha da Várzea” em lã e outros produtos biológicos com 

destaque para os chás, compotas e elixires de sabugueiro. 
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"Eu fui ao jardim celeste giroflá, giroflé..." 
 

Tínhamos prometido à querida Fátima Neves, pintora sócio-terapeuta que tanto nos 

acompanhou e nos deixou, que nunca deixaríamos de pintar, mesmo que fosse "sozinhos"... 

Muitos de nós íamos naturalmente falhando... A nossa lembrança e a nossa imensa gratidão 

vai aparecendo nas formas mais artísticas... 

Depois do concerto, da imensa beleza que começou num sonho da Fátima e da Luísa 

Brandão, acontece agora o trabalho artístico com a Ana Maria Pintora. Depois de outras 

áreas em que nos vem apoiando, proporciona-nos agora o salto de que precisávamos: a 

pintura, um dos seus campos de eleição, o que adoptou no seu próprio nome! 

O grupo, vivenciado o luto, vive/vibra agora na continuidade da admiração pela Natureza, 

pelo belo que nos une e nos cura. Cura-nos social e individualmente a todos no ato de nos 

descobrirmos a nós mesmos, artisticamente, nem "coitadinhos" nem "privilegiados". Se 

chegamos ao centro de nós próprios e à comunhão com a natureza maravilhosa que nos 

envolve, evitamos as estigmatizações, possibilita-se a verdadeira INCLUSÃO. 

É bom pintar, é bom o apoio da Ana porque é inteira e é connosco a pintora! Que bom que é 

ir aos jardins celestes...giroflé-flé-flá!!! 
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Com Ana Maria Pintora, 

Trabalhos sobre as nossas sementeiras e jardins 

SEMENTE DE FUTURO 

Morada: Casal, Chave - 4540-278-Arouca-PORTUGAL.  
Tel.916189849 
Tel. (+351) 256 427 008   |   Página internet: sementedefuturo.weebly.com 
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