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Introdução 

No ano de 2014, foi consensual que todo o trabalho se 

realizasse na dupla perspectiva de empreendedorismo social e de 

redefinição de projectos . 

Assim, foi desenvolvido com o apoio da Rede Social o projecto 

do ForumSócio-ocupacional destinado a pessoas com doenças mentais e 

depressivas e suas famílias e que naturalmente irá integrar e ampliar de 

forma estruturada as actividades que vêm sendo desenvolvidas pela 

Semente de Futuro. 

Na vertente do empreendedorismo Social, para além da produção 

artesanal em lã e estudos de novos mercados, iniciou-se o fabrico do pão 

biológico de sementes com recheios diversos e deu-se continuidade à 

produção de transformados como elixires, chás e compotas. 

 

 

I - ÀREA SÓCIO-CULTURAL 

 

Grupos de auto-ajuda 

Como já aconteceu no ano anterior num dos grupos acentuou-se a 

vertente manualidades, nomeadamente artes com lã reaproveitando 

recursos e saberes tradicionais na zona, enriquecidos com novas técnicas 

complementares da feltragem, especificamente os tintos naturais 

Outro grupo trabalhou predominantementenas áreas da saúde preventiva 

e do desenvolvimento cívico e pessoal. Integrou-se no projecto específico 
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da Biblioteca Viva, onde pratica a aprendizagem pela conversa na 

sequência da leitura partilhada de contos e histórias locais e ensaia a 

escrita criativa sobre temas da sua experiência com as sementes, com a 

preservação de espécies etc. 

 

Projecto Biblioteca Viva  

Sob a orientação da Bibliotecária Drª Ana Maria Saraiva continuou-se a 

angariação e catalogação de títulose realizaram-se sessões de animação 

para a leitura na Biblioteca do Polo Escolar de Chave. 

No âmbito do protocolo celebrado com a Biblioteca Municipal e o 

Agrupamento Escolar assegurou-se a abertura semanal à comunidade da 

Biblioteca do Pólo Escolar de Chave durante o ano lectivo 2013/2014. Por 

iniciativa nossa e do corpo docente foram promovidos encontros e 

eventos teatrais e musicais de convívio intergeracional.  

Manteve-se o acompanhamento do Ponto de Requisição Bibliográfica e 

Leitura nas instalações do Posto de Correios local onde foi assegurada a 

renovação  de uma “Mala de Livros” e foi complementada com 

prateleiras,oferta da Biblioteca Municipal e recheio diverso resultado de 

angariações efectuadas. . Com uma adesão crescente, numa área onde 

os hábitos de leitura são muito incipientes, estes pontos de leitura 

continuam apermitir aferir os interesses dos leitores e têm já resultados no 

crescendo de procura e interesse por residentes. 

 

 

Projecto Maravilhas com lãs 

Foram levadas a cabo várias actividades com propósitos artísticos, 

pedagógicos e de preservação do ambiente e foram criados e lançados 

novos produtos numa linha de tradição/ inovação e de 

empreendedorismo. 
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Celebração do S. Martinho 

Na continuidade das artes que habitualmente se desenvolvem nessa 

época, tiveram lugar teatralizações na base de peça anteriormente 

construída que integrou a estória inédita “Flor de Luz” do ciclo “Estórias 

da Gente na Semente” proveniente da escrita criativa na Biblioteca. V. 

anexo 1. 

Assim, houve apresentações no Polo Escolar de Chave com a 

participação de alunos corpo docente e funcionários. 

 Com a colaboração da Semente e iniciativa da Associação de Pais de 

Chave, teve lugar uma representação da mesma peça em parceria com a 

Associação cultural e desportiva de Chave, bem como um desfile de 

lanternas de S. Martinho com meia centena de crianças. 

 

 

ForumSócio-ocupacional 

Na sequência dos contactos com a Rede Social foi preparado o projecto 

de Forum Sócio-ocupacional, já referido e que se destina a dar resposta a 

uma necessidade social no domínio do apoio a pessoas afectadas com 

doenças mentais e depressivas. Uma grande parte das nossas 

actividades podem ser integradas neste projecto e assim serem 

aproveitadas de forma estruturada e sustentável. 

 

 

II Área agro-ambiental 

 

Actividades regulares: 

Desenvolvemos a observação e registo de fenómenos da natureza como 

actividade social e simultaneamente, cuidamos do nosso rebanho, 
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capoeira, pequena horta e do solo em geral mediante a aplicação de 

adubos verdes e compostos  tratados com  preparados biodinâmicos. 

Continuamos com a renovação da floresta através da plantação de 

espécies autóctones e seleccionadas. 

 

 

 

Formação para a preservação de sementes e aproveitamento de 

plantas espontâneas comestíveis 

Sob a coordenação da Eng.ª Alexandra Contreiras,teve lugar uma oficina 

de trabalho de dois dias iniciando o ciclo “A vida que abunda à nossa 

volta”. Trabalhou-se o processo do “Circulo de Sementes de Chave” e 

identificaram-se e aplicaram-se plantas espontâneas em experiências 

práticas ligadas à culinária e à terapêutica. 

 

Também na sequência dos contactos facilitados pela nossa colaboração 

na Biblioteca, promovemos uma sessão sobre a identificação e aplicação 

de plantas espontâneas comestíveis e sobre a recolha de sementes no 

Pólo Escolar de Chave orientada pela mesma engenheira zootécnica, 

com larga experiência nesta área. Para além das crianças, participaram 

professores e alguns membros da comunidade local. 

Em trabalho de campo na Serra da Freita iniciamos novas descobertas de 

plantas espontâneas comestíveis e aromáticas. 

 

Equipamentos: 

No que respeita aos equipamentos, foram feitas obras de melhoramento 

das condições de armazenagem de produtos agrícolas e cozinha 

artesanal e foi montado um autoclave para pasteurização de elixires e 

compotas. 
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III- Outras actividades 

 

Concerto de Canto e Órgão 

Concerto de órgão e canto pelo organista titular do Convento e as 

cantoras, Luísa Brandão e Cláudia Pereira Pinto, apoiantes da Semente. 

Contamos com a colaboração da Real Irmandade Rainha Santa Mafalda 

e CMA entre outros. Foi oportunidade para homenagear a sócia 

fundadora e artista incansável, Fátima S Neves. 

Contamos com numeroso público, mais de duzentas pessoas que 

esgotaram a lotação do Cadeiral do Convento de Arouca. 

 

 

Feiras e Animações 

Iniciamos a nossa participação na Feira semanal de Produtos Biológicos 

no Parque da Cidade, no Porto. 

Continuamos com as vendas de produtos artesanais nos pontos de venda 

do Arouca Geoparque, na Feira das Colheitas e nas feiras de Natal 

promovidas pela CMA e na Associação Cultural e Recreativa de Chave. 

Colaboramos com o Arouca Geoparque e o Agrupamento de Escolas de 

Arouca, na Praça da Ciência. 

Recebemos grupos vindos de Escolas e Associações. 

 

Outros Serviços à Comunidade 

 

A Semente de Futuro assegurou, com a sua carrinha, o transporte dos 

seus utentes que dele necessitam. 
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Do mesmo modo assegurou regularmente o transporte a pessoas de 

idade permitindo-lhes a participação nas actividades semanais de 

convívio e oração promovidas pela Paróquia. 

xxxxAvaliações e registos  

Um novo colaborador voluntário Luís Costa realizou um trailer - Tosquia. 

Resultante da filmagem dessa actividade participada por crianças do Polo 

Escolar de Chave. 

Um estagiário Gilles Bougère aprofundou as questões teóricas do pão 

tendo procedido ao resumo de livro sobre o tema, para além duma prática 

com complemento artístico. 

As avaliações parcelares decorreram da necessidade dos vários 

colaboradores. Muitos registos em áudio e vídeo aguardam ainda a 

devida utilização. 

 

 

 

Semente de Futuro 

 

 

José Brandão Pedro 

 

 


