
A introdução da raça churra na quinta da SF-Coop foi o primeiro passo dos projetos da lã e

decorreu de investigação sobre raças adaptadas e em risco de extinção. Muito cedo surge a ligação

dos animais com crianças e com adultos nas tosquias, acompanhadas com cantos tradicionais, aos

quais se acrescentou o hino às churras, de que fazem parte as seguintes quadras, que exprimerà

o essencial da relação estabelecida:

"As nossas churras de Chave/ são dóceis e bonitonas / para além da lã preciosa/ brindam-

nos com azeitonas... Mas que churras tão vaidosas/ gostam de o pelo tratar/ só não

querem que lho queimem/ preferem pra lã o dar."

Uma aluna de onze anos sensível à queima das lãs, como trabalho escolar de introdução às

tecnologias, elaborou uma apresentação em PowerPoint@ sobre as tosquias na SF-Coop que

concluía a grandes letras encarnadas: "Deitar lã fora não, porque serve para fazer bolas, fantoches

e almofadas".

Considerando ter atingido um novo patamar na sensibilização e exploração do problema

redefiniram-se as problemáticas com acento na intergeracionalidade e viveram-se experiências

na serra, em que se moldaram em lã as fadas da urze e os gnomos do sítio, enquanto a avó

Norvinda, fantoche em lã, conta em quadras, sagas diversas, referentes à tradição e à inovação.

Planearam-se e concretizaram-se formações para a feltragem com mestres artesãos e artistas

residentes, que levaram à criação de produtos diversos, nomeadamente lanternas (lãs-ternas) e

fantoches para teatro de marionetas. Surgiu assim a necessidade de fazer formação em artes do

palco que foi inicialmente satisfeita com a frequência de workshops no Teatro de marionetas da

Harpa e posteriormente numa formação local pelo Teatro Regionalda Serra do Montemuro.

Os produtos que iam surgindo foram testados em feiras e expostos na Biblioteca Municipal

Arouca, depois da sua exposição inicial na Geoexpo, durante a 1"Lg Conferência Europeia

Geoparques, no ano de2012.

Dando continuidade à formação para a criação de figuras esculpidas surgiram as coleções "santos

padroeiros" e "figuras da terra", produções identitárias de artesãs. Nos workshops de Lideranças

Partilhadas (projeto desenvolvido na SF-coop, com líderes locais analisa-se criticamente o lema

criado: "cultivamos cultivando-nos e transformamos transformando-nos, contribuindo para a

sustentabilidade do projeto social". Por um lado, os testes de mercado sugeriam ser duvidosa a

sustentabilidade destes produtos. Por outro lado, no discurso das artesãs aparece

insistentemente a necessidade de trabalho de grupo e trabalho artístico com fins lúdicos e
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