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Introdução 

No ano de 2015, para além do desenvolvimento das atividades 

planeadas, há que destacar a aprovação do projeto “Arte e Desenvolvimento 

Comunitário” apresentado à Administração Regional da Cultura do Norte, o 

protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Arouca e a apresentação à 

Administração Regional de Saúde do Norte do projeto para criação de uma 

Unidade Socio-Ocupacional para doentes mentais graves. 

I - ÀREA SÓCIO-CULTURAL 

Grupos de auto-ajuda 

Foram diversificados na composição e ritmos conforme evoluções 

pessoais e grupais. 

As atividades incluíram predominantemente séniores e pessoas 

desempregadas, pessoas com problemas de depressão, e crianças e jovens 

durante as férias escolares. 

A pintura sócio-terapêutica, com orientação de Ana Maria Pintora, 

permeou outras atividades artísticas, por exemplo produtos resultantes de uma 

de sessões de pintura foram utilizados para cenários nas teatralizações e 

filmes. Reaproveitam-se recursos e saberes tradicionais na zona, enriquecidos 

com novas técnicas e artes. Desenvolvem-se experiências inovadoras de tintos 

naturais com plantas autóctones. 

O apoio individual e familiar prestado pela assistente social permitiu 

também a experiência de grupos sociais de suporte em situações críticas, para 

além do apoio direto a essas situações. 
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Projecto Biblioteca Viva  

A Bibliotecária Dr.ª Ana Maria Saraiva continuou a coordenar este 

projeto. Prosseguiu a angariação e catalogação de títulos e 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, continuou a assegurar-se a abertura semanal à 

comunidade da Biblioteca do Polo Escolar de Chave. Continuamos também a 

promover, juntamente com o corpo docente, encontros e sessões de convívio 

intergeracional, com eventos teatrais, musicais e de preservação do ambiente. 

Destaque para a sessão “Sementes de Cinema da Nossa Terra”, em que foram 

exibidos filmes produzidos a partir de trabalho comunitário. 

Para desenvolvimento da área publicações foram elaborados 2 

boletins (em anexo). 

Deu-se ainda continuidade ao acompanhamento do Ponto de 

Requisição Bibliográfica e Leitura nas instalações do Posto de Correios local, 

complementada com recheio diverso resultado de angariações efetuadas.  

As áreas da saúde preventiva e do desenvolvimento cívico e pessoal 

integraram-se no projeto específico da Biblioteca Viva, onde se pratica a 

aprendizagem pela conversa, na sequência da leitura partilhada de contos e 

histórias predominantemente locais. Aí se ensaia a escrita criativa sobre temas 

da experiência dos participantes com sementeiras, e se potencia a preservação 

de espécies. 

Projeto Maravilhas com lãs 

Funcionaram diversas oficinas de trabalhos com lãs e foram levadas 

a cabo cabo várias atividades com propósitos artísticos, pedagógicos e de 

preservação do ambiente, tendo sido criados e lançados novos produtos, numa 

linha de tradição/inovação e de empreendedorismo. 
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Na Recriação Histórica em Arouca, participamos com a tosquia ao 

vivo de duas ovelhas e demostração do ciclo da lã, atividades que tiveram lugar 

pela primeira vez neste evento. 

Colaborámos com o Arouca Geoparque e o Agrupamento de Escolas 

de Arouca, na “Ciência no Parque”, com um workshop de feltragem de lã. 

Promovemos uma exposição sobre a lã, na Biblioteca Municipal de 

Arouca, com o tema “As Artes das Lã”. 

Unidade Sócio-ocupacional 

Na sequência dos contatos com a Rede Social e Segurança Social 

de Aveiro foram feitas diligências para a reconversão do projeto de grupos de 

autoajuda (que havia sido desenvolvido e apresentado em sede de CLAS)num 

projeto de apoio a doentes mentais graves.  

Foram contatadas a ARS Norte e os serviços de psiquiatria do 

CHEDV, tendo havido reuniões preparatórias e tendo estas entidades dado 

parecer favorável ao seguimento do projeto, que foi enviado à ARS Norte. 

Atividades Agro-Ambientais 

Desenvolvemos a observação e registo de fenómenos da natureza 

como atividade social e, simultaneamente, cuidamos do nosso rebanho, 

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 selecionadas. 

Relativamente a atividades com plantas espontâneas comestíveis e 

preservação de sementes, para além da colaboração com a horta biológica do 

Polo Escolar de Chave, teve lugar uma colaboração com o Eco-Clube e o curso 

de restauração da Escola Secundária de Arouca. 
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Feiras e Animações 

Participação na Recriação Histórica, Feiira das Colheitas, Festival da 

Castanha e feiras de Natal promovidas pela CMA, com stands de venda dos 

nossos produtos. 

No Festival da Castanha, em Arouca, para além do stand integrado 

na feira de produtos regionais desenvolveram-se diversas atividades: workshop 

de feltragem de lãs, desfile de lanternas, concurso gastronómico e prova de 

produtos regionais.  

Participamos no concurso da CMA – Natal Reciclável, onde, com o 

apoio da Ana Maria Pintora, apresentámos uma árvore de Natal feita de pedras 

pintadas, realizada comunitariamente.  

Apresentação na Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Escariz 

da peça sobre S. Martinho anteriormente construída, representada por grupo 

de avós da Biblioteca Viva e alunos do Agrupamento Escolar, tendo como 

espetadores além do público em geral os utentes do Centro de Dia do Centro 

Social de Fermedo/Escariz e Mato. 

Também no Polo Escolar de Chave, no dia de S. Martinho, teve lugar 

um espetáculo conjunto com a escola, que incluiu teatro de sombras e escrita 

criativa de avós, aproveitada pelos professores para aprendizagens dos seus 

alunos. 

Realização de atividades artísticas diversas com grupos vindos de 

escolas e associações concelhias. 

Concerto para Tosquia e Lãs Maravilha 

Evento realizado na Semente de Futuro com a participação dos 

músicos Maresuke Okamoto, e Manuel Guimarães, em que as etapas do ciclo 

da lã foram representadas em artes performativas, sob orientação da pintora e 

performer Ana Maria. 

Oficinas de Cinema e Teatro 

Em colaboração com a Associação de Pais do Polo Escolar de 

Chave, realizou-se na SF sessões de oficina de cinema e teatro com a 
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participação de crianças que foram atores no filme «As Voltas da Harmonia», 

de Luís Costa tendo os cenários sido elaborados em sessões de pintura com 

as mesmas. A estreia deste filme foi integrada nas Jornadas Culturais de 

Chave 2015 em sessão muito participada pela comunidade. 

Empreendedorismo Social 

Foram lançadas e divulgadas novos produtos de lã e alimentação, 

nomeadamente, de cozinha criativa e realizado um workshop pedagógico na 

mesma área na loja do Arouca Agrícola. 

Outros Serviços à Comunidade 

A SF assegurou, com a sua carrinha, o transporte dos seus utentes 

que dele necessitam. 

Do mesmo modo assegurou regularmente o transporte a pessoas de 

idade permitindo-lhes a participação nas atividades semanais de convívio e 

oração promovidas pela Paróquia. 

Supervisão de Estágios 

Para além dos estágios profissionais de curta duração de 

trabalhadores sociais vindos de França e Espanha, fez-se orientação de 

Estágio-Emprego de uma assistente social portuguesa e acompanhamento de 

tese de mestrado sobre sustentabilidade de instituições de uma estagiária 

vinda da Universidade de Montpellier. 

Estes estágios, também orientados por colaboradores voluntários da 

SF muito qualificados foram um trabalho precioso para o desenvolvimento de 

atividades e análise teórica das mesmas. 

O trabalho continua a desenvolver-se na base de voluntariado, o que 

representa enormes esforços de coordenação. Urge encontrar financiamentos 

que permitam continuação sendo certo que no contexto que se vive o apoio da 
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CMA e da Direção Regional da Cultura do Norte são fundamentais até pelo que 

representam em relação ao reconhecimento do trabalho da instituição. 
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