
 

Ao mesmo tempo que se 

vão desenvolvendo os 

vários sub-projetos e o 

projeto social corre os 

seus trâmites, ligado à 

saúde mental, trabalha-

se ativamente o cultural 

e o social. Também o 

empreendedorismo soci-

al na área alimentar e da 

lã nos ocupa, tentando 

sustentabilidades de 

apoio ao projeto social. 

Este boletim e a renova-

ç ã o  d a  p á g i n a 

(SementedeFuturo.weebl

y.com/) resultam do tra-

balho da assistente soci-

al e dos muitos colabora-

dores voluntários, sem 

os quais obviamente não 

eram possíveis. A eles o 

agradecimento e a todos 

mais o desafio de se jun-

tarem a nós. Comuni-

quem, venham todos os 

que gostam da natureza, 

das gentes e de um tra-

balho empenhado e dis-

creto... 

Desafios à colaboração... 
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Em maio, realizou-se na Semente 

uma tosquia especial com   músicos 

convidados — Maresuke Okamoto  

(violoncelo), Manuel Guimarães 

(viola) e Sara Mendes (flauta). Toca-

ram ao ritmo da tesoura e das voltas 

da lã, em encenação dirigida  por 

Ana Maria Pintora. 

No final, o chefe Manuel Mendes da 

ESA brindou-nos com a sua criação 

de bombons deliciosos que integram 

no recheio as nossas pastas de urti-

ga e sabugueiro. 

Concerto para Tosquia e Lãs Maravilha 
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No dia 30 de agosto, a iniciar 

as Jornadas Culturais de Cha-

ve, a Semente de Futuro pro-

moveu uma sessão de cinema 

—”Semente de Cinema da Nos-

sa Terra”. 

Perante um público caloroso 

que encheu a biblioteca, o Sr. 

Pe Manuel Correia Fernandes, 

conterrâneo, ex-professor uni-

versitário de imagem e som, 

introduziu a questão do cinema 

ligado à educação. 

Focou os quatro pilares da edu-

cação conforme definidos por 

Jaques Delors, desenvolvendo 

o 4º e dissertou sobre os bene-

fícios do cinema para a forma-

ção de comunidade. 

Ficaram como perguntas: o que 

é realmente cinema hoje em 

dia? O que tem a ver com o 

consumo de televisão? Etc… 

Ainda como perguntas ficaram 

as que foram apresentadas pela 

assistente social da Semente de 

Futuro e amante das artes da 

imagem: vamos todos fazer cine-

ma? O que é fazer cinema hoje 

em dia? Com que meios? Sere-

mos consumidores? Atores? Rea-

lizadores? Argumentistas? Cinéfi-

los? Cineclubistas? Quem quer 

entrar no debate? 

Apresentou ela estas perguntas 

numa montagem de filmes e ex-

tratos do acervo que a Semente 

juntou ao longo dos anos sobre 

temáticas diversas e que consti-

tuem material passível de trata-

mentos diversos. 

Márcio Duarte, finalista do curso 

de cinema, juntamente com Sér-

gio Costa, apresentaram o filme 

«Avó Norvinda», que mostra o seu 

olhar sobre a vida da Semente e 

a sua capacidade de fazer ani-

mar todos os personagens que aí 

encontrara. O filme foi especial-

mente apreciado nas partes de 

animação muito conseguidas e 

pela grande ternura visível 

relativamente aos animais e 

ao trabalho de todos. 

Luís Costa é um cineasta vizi-

nho que tem tomado para tema 

dos seus filmes alguns eventos 

da Semente, tal como performan-

ces associadas à tosquia e o já 

tradicional “S. Martinho”, original 

de Chave. Apresentou estes fil-

mes, mas o destaque especial foi 

para a sua realização mais re-

cente — «As Voltas da Harmonia», 

resultante do workshop de cine-

ma e teatro que orientou na Se-

mente de Futuro em parceria 

com a Associação de Pais do Po-

lo Escolar de Chave. Os cenários 

deste filme aproveitaram o traba-

lho de workshops de pintura com 

Ana Maria Pintora, realizado dias 

antes no mesmo contexto.  

Este filme aí apresentado em 

antestreia, vive intensamente no 

imaginário das crianças e foi mui-

to apreciado pelas suas famílias 

e por toda a comunidade. 

«Sementes de Cinema da Nossa Terra»  
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É de realçar o carinho das crian-

ças pelos animais e a ternura 

com a lã. É muito importante o 

acesso a este tipo de práticas, 

que lhes alimentam a sensibilida-

de. 

A Semente deu um contributo 

original para esta recriação, com 

a introdução do ciclo da lã, que 

se realizou pela primeira vez 

nesta Recriação. 

Foram convidados os “amigos 

da Semente” que vieram de lon-

ge e de perto, alguns trajados 

com verdadeiro rigor à moda do 

século XIX, conforme o desafio 

que lhes foi lançado! Trouxeram 

também crianças, algumas tra-

jadas com igual rigor.  

Todas as crianças, e muitas 

eram as locais, se mostraram 

muito interessadas no ciclo da 

lã e encantadas com a tosquia 

nesse âmbito realizada. 

Participação na Recriação Histórica em Arouca  
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No dia 11 de outubro, participá-

mos no Espetáculo Social, em 

Arouca. Aí foi contada uma das 

histórias da Avó Norvinda, a his-

tória da Flor de Luz, que em 

Chave muitos conhecem e aju-

dam a construir. Trata-se de 

uma história de flor em risco de 

extinção que a comunidade as-

sume como sua e está trabalha-

da em quadras, em escrita cria-

tiva, na Biblioteca Viva da Se-

mente.  

A história foi declamada por 

avós e netos, pais e filhos, é 

uma história de Luz na escuri-

dão que integra o quadro de 

contadores de histórias da peça 

São Martinho, também de ori-

gem comunitária. Parte dum 

videograma que acompanhou a 

recitação e cânticos apresenta-

dos, substituiu os filmes apre-

sentados na sessão «Sementes 

de Cinema na Nossa Terra» . Foi 

adaptação de última hora à cir-

cunstância de haver apenas um 

pequeno ecrã no canto de um 

grande palco.  

Num belo exemplo de trabalho 

comunitário houve lugar a episó-

dios de solidariedade e cumpli-

cidades familiares que muito 

valorizamos. Isto, para além do 

esforço de todos que, para en-

cher o palco em dia de tempes-

tade, se deslocaram a Arouca, 

também pelos próprios meios já 

que possuímos só uma pequena 

carrinha… 

Espetáculo Social  
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“As Artes da Lã”  - Exposição na Biblioteca Municipal de Arouca  

Na Biblioteca Municipal, de 25 

de setembro a 30 de outubro, 

pode ver-se uma exposição so-

bre a lã. “Cultivar tradições não é 

adorar as cinzas, mas sim pas-

sar o testemunho da tocha ar-

dente” de G. Mahler foi um dos 

temas da exposição.  

Aí teve lugar, na Feira das Colhei-

tas, uma “serenata” às avós Nor-

vindas com hinos às ovelhas 

churras.  

Os meninos apreciam especial-

mente a quadra em que se refe-

re que elas são dóceis e bonito-

nas e nos brindam com 

“azeitonas”… A criança que está 

em cada adulto também ri, brin-

ca e conversa com as avós que 

contam histórias! 

(continua pág. seguinte) 



 

Marcador-convite da exposição (frente) 

“As Artes da Lã”  - Exposição na Biblioteca Municipal de Arouca (cont.) 
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Duas das lonas expostas 
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Participação no Festival da Castanha 

Cortejo de Lanternas 

 A Semente de Futuro teve 

este ano uma representação 

muito significativa no Festi-

val da Castanha de Arouca, 

desde a gastronomia 

(elixires, compotas, chás, 

patés), até às oficinas de lã.  

Em parceria com o Infantário 

do Patronato de Arouca, vol-

taram as Lãs-Ternas e can-

ções acompanhadas por 

belíssimas tocadoras do cor-

po docente do Infantário. A 

continuidade e a ligação 

com educadores e pais pro-

porciona um espaço festivo 

com sentido que as crianças 

vivem intensamente. 

Em parceria com a Associa-

ção Grupo de Jovens de Cha-

ve,  participámos com um 

desfile de lanternas e cânti-

cos, que o Sr. Adelino Pinho 

acompanhou e divulgou lar-

gamente na Rádio Regional 

de Arouca. 

Aí foram distribuí-

das lembranças e mensa-

gens, 

nos stands, acompanhadas 

de quadras, como p ex.: A 

festejar o Outono / E a luz na 

escuridão / Vêm as gentes 

de Chave / Dar-lhe um aperto 

de mão. 

Recorde-se que a primeira 

experiência de desfile de lan-

ternas de S. Martinho foi le-

vada a cabo, no ano passa-

do, pela Associação de Pais 

das Escolas de Chave que 

representou a peça e fez um 

trabalho notável de constru-

ção criativa de mais de meia 

centena de lanternas para os 

seus filhos. Apesar de a chu-

va não ter permitido maior 

brilho ao evento,   as luzinhas 

e o carinho dos preparativos 

dos pais brilham por certo no 

coração das crianças, e as 

lanternas encontrarão novas 

oportunidades para ser utili-

zadas! 

A mensagem da época é a 

evocação da luz preservada 

por S. Martinho. Isto, para 

além, claro, da bela imagem 

da partilha da capa que as 

crianças adoram rasgar ao 

meio, dando metade ao po-

brezinho! 

Na peça “S. Martinho”, origi-

nária de autores de Chave, 

que este ano foi representa-

da em Escariz canta-se: 

Ao Santo pedimos luz 

A luz que nos ilumine 

Pra ver nos outros, Jesus! 

É esta com certeza a mensa-

gem essencial nestes tempos 

que tanta tolerância e amor 

genuíno nos exigem! 

Aprendizagens Valiosas  

Com o chef Karl Hottinger 

aperfeiçoámos alguns produ-

tos que temos vindo a de-

senvolver principalmente na 

base de espontâneas co-

mestíveis e derivados da flor 

de sabugueiro.  Recordamos 

que com ele foi “afinado” o 

Chá Convívio, produto de 

grande sucesso , mas ainda 

pequena tiragem… 

Recebemos críticas e lições 

valiosas. Ficamos ainda 

mais animados para a lide-

rança partilhada nesta área, 

em que já tivemos boas ex-

periências. Foi o caso do 

workshop Cozinha Criativa —

Espontâneas Comestíveis, na 

loja do Arouca Agrícola, orien-

tado principalmente pela  

nossa colaboradora Lurdes 

Moreira com muito sucesso! 

A participação no concurso 

gastronómico foi trabalho 

gostoso e intenso. Os produ-

tos a concurso foram aprecia-

dos na prova de produtos 

locais e  também vendidos 

no nosso stand.  O nosso pré-

mio  foram especialmente as 

muitas aprendizagens! 
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Festejos em época de S. Martinho  

No Pólo Escolar de Chave 

mantém-se a tradição dos 

festejos de S. Martinho onde, 

por iniciativa do corpo docen-

te e com colaboração da Se-

mente de Futuro, houve pe-

las 2h da tarde, no dia 11 de 

Novembro, uma sessão aber-

ta à comunidade em que foi 

apresentada a Flor de Luz. 

Por iniciativa da Biblioteca 

Escolar com a parceria da 

Semente de Futuro foi repre-

sentada, no Agrupamento de 

Escolas de Escariz, com pre-

sença dos idosos do Centro 

Social de Escariz, a peça “S. 

Martinho”. Esta peça é fruto 

de trabalho comunitário em 

Chave.  

 

 



 

Nota de publicação: Muitos dos textos usados resultam de elaboração conjunta com o correspondente de jornal local 

(Discurso Directo) Fernando Ferreira, tendo sido nesse jornal total ou parcialmente publicados. 

Projeto “Arte e Desenvolvimento Comunitário” 

Para além de concorrer a pro-

jetos diversos da área social, 

ambiental e cultural, concor-

reu-se e fez-se relatório do pro-

jeto “Arte e Desenvolvimento 

Comunitário”, apresentado ao 

Programa de Apoio aos Agen-

tes Culturais da Direção Regio-

nal da Cultura Norte.  

Decorreu entre de 1 de junho e 

Notícia de última hora 

Quando fechamos este bole-

tim, chega vida  nova à Semen-

te de  Futuro, pelo nascimento 

dos dois cordeirinhos que nos 

trazem a alegria e também a 

necessidade de cuidados a 

que começamos a habituar-

nos! 

Venham Sentir, Ver — É um 

encanto! 

15 de outubro e foi fruto de 

candidatura a projeto muito 

mais extenso e financeira-

mente significativo. 

Foi levado a cabo principal-

mente em voluntariado, já 

que a atribuição de subsídio 

exíguo (como é característico 

destes projetos), não permi-

tiu os desenvolvimentos pre-

Visite-nos em: 

SementedeFuturo.weebly.com/ 

www.facebook.com/SementedeFuturoipss 

SEMENTE DE FUTURO 

Casal-Chave 4540-278 Arouca 

Tel: 256 427 008 / 916 189 849 

 

vistos.  Valorizamos muito 

esta contribuição, também 

pelo que significa de  reco-

nhecimento do trabalho reali-

zado. 
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