PROGRAMA
06 a 09 de junho’22

Iniciativas da Rede Animar
que tem por objetivo
a reativação e renovação
de profissões, atividades
e saberes em “vias de extinção”

Para mais informação contacte

olga.fernandes@animar-dl.pt | +351 912 308 881
www.animar-dl.pt/

Organizado por:

Cofinanciado por:

DIA

06

09h00
17h00

de

junho

CEARTE + parceiros: Fundação Aga Khan Portugal |
CLDS 4G Mais Ação | Serra das Minas
Iniciação à Confeção, Arranjos e Reciclagem de Vestuário
Objetivo: Integrar refugiados/as, através das competências de costura, revitalizando a
atividade de arranjos de costura.
Público-alvo: Desempregados/as
Rio de Mouro

10h00
12H30

https://www.cearte.pt/

Terra Chã
“Pastor por uma manhã”
Objetivo: Proporcionar uma experiência de “ser pastor por uma manhã” (ordenha e pastoreio
de rebanho de cabras comunitário).
Público-alvo: Famílias ou grupos https://www.facebook.com/terrachapastoricia/
até 15 pessoas

Chãos, Serra dos Candeeiros

15h00

ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Regional Integrado
das Terras de Santa Maria
+ parceiro Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Rota Criativa – Oficina de Produção de Vidro
Objetivo: Dar a conhecer as técnicas artesanais de produção do vidro, bem como a
importância desta atividade no Concelho de Oliveira de Azeméis desde que foi criada
uma das primeiras fábricas do país (1528).
Esta oficina do ‘Berço’ é dada pelo Mestre Vidreiro, Alfredo Morgado.
Público-alvo: Jovens do Concelho e Oliveira de Azeméis e Comunidade em geral
Parque da La Salette – Berço Vidreiro
Rua Domingos José da Costa 3720-291
Oliveira de Azeméis

https://www.adritem.pt/noticias/

15h00
17h00

ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural
das Terras de Sousa
+ em parceria com a Paisagem Protegida Local Sousa Superior
Bordado
Objetivo: Promoção de artes e ofícios.
Público-alvo: Público em geral
Torno, Lousada
https://www.sousasuperior.pt/2022/06/03/artes-e-oficios-de-porta-aberta-no-sousa-superior/

15h00
17h00

ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural
das Terras de Sousa
+ em parceria com a Paisagem Protegida Local Sousa Superior
Carpintaria
Objetivo: Promoção de artes e ofícios.
Público-alvo: Público em geral
Caíde de Rei, Lousada
https://www.sousasuperior.pt/2022/06/03/artes-e-oficios-de-porta-aberta-no-sousa-superior/

DIA
09h00
17h00

07

de

junho

CEARTE + parceiros: Fundação Aga Khan Portugal |
CLDS 4G Mais Ação | Serra das Minas
Iniciação à Confeção, Arranjos e Reciclagem de Vestuário
Objetivo: Integrar refugiados/as, através das competências de costura, revitalizando a
atividade de arranjos de costura.
Público-alvo: Desempregados/as
Rio de Mouro

10h00
12H30

https://www.cearte.pt/

Terra Chã
“Pastor por uma manhã”
Objetivo: Proporcionar uma experiência de “ser pastor por uma manhã” (ordenha e pastoreio
de rebanho de cabras comunitário).
Público-alvo: Famílias ou grupos https://www.facebook.com/terrachapastoricia/
até 15 pessoas

Chãos, Serra dos Candeeiros

10h30
12h00
14h30
16h00

Ecomuseu de Barroso

13h00
14h30

CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária
(no âmbito do “De Fenais a Fenais”)
ENSAIO | Óh Memória, Memóooria?
Enquadramento: O projeto ENSAIO | Óh memória, memóooria?, realizado no âmbito do
De Fenais a Fenais pela CRESAÇOR, consiste no desenvolvimento de um trabalho de
investigação sobre o Património da freguesia dos Fenais da Luz concebido em colaboração
com as turmas da Escola EB1/JI Professor Mariano Marcelino Cabral e da Escola EB1/JI
Francisco José Medeiros em conjunto com o Centro de Convívio da freguesia. A investigação
– que será aprofundada no próximo ano letivo – foi ensaiada ao longo de três ações sob
orientação da equipa da CRESAÇOR. Este ensaio permitiu às crianças a exploração da
etnografia local e do Património regional a partir de entrevistas com recurso ao desenho
e à escrita realizadas aos idosos da freguesia.
Público-alvo: Público em geral

Iniciação à Tecelagem Manual
Objetivo: Promover as práticas tradicionais de tecelagem em tear manual, capitalizando
o saber fazer artesanal.
Público-alvo: A partir dos 16 anos
Ecomuseu de Barroso-Casa
do Capitão - Salto

Escola EB1/JI Francisco José Medeiros,
São Miguel, Açores.

15h00
17h00

https://www.ecomuseu.org/

https://www.cresacor.pt/pt/

ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural
das Terras de Sousa
+ em parceria com a Paisagem Protegida Local Sousa Superior
Bordado
Objetivo: Promoção de artes e ofícios.
Público-alvo: Público em geral
Macieira, Lousada
https://www.sousasuperior.pt/2022/06/03/artes-e-oficios-de-porta-aberta-no-sousa-superior/

15h00
17h00

ADER-SOUSA - Associação de Desenvolvimento Rural
das Terras de Sousa
+ em parceria com a Paisagem Protegida Local Sousa Superior
Tamancaria
Objetivo: Promoção de artes e ofícios.
Público-alvo: Público em geral
Meinedo, Lousada
https://www.sousasuperior.pt/2022/06/03/artes-e-oficios-de-porta-aberta-no-sousa-superior/

DIA
10h00

08

de

junho

Aguiarfloresta
Profissão de Pastor/a: Visita ao estábulo e acompanhamento a saída do rebanho
Objetivo: Valorizar a profissão de pastor.
Público-alvo: Criadores/as de gado, técnicos/as da área e sociedade em geral
Cabanes, Vila Pouca de Aguiar

https://aguiarfloresta.org/

10h30
12h00
14h30
16h00

Ecomuseu de Barroso

11h30

Aguiarfloresta
Profissão de Apicultor/a: Visita a apiário e explicação da atividade apícola
Objetivo: Valorizar a profissão de apicultor.
Público-alvo: Apicultores/as, técnicos/as da área e sociedade em geral

Iniciação à Tecelagem Manual
Objetivo: Promover as práticas tradicionais de tecelagem em tear manual, capitalizando
o saber fazer artesanal.
Público-alvo: A partir dos 16 anos
Ecomuseu de Barroso-Casa
do Capitão - Salto

Vila Pouca de Aguiar

https://www.ecomuseu.org/

https://aguiarfloresta.org/

14h30
17h30

ADIP - Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares
Workshop de Olaria
Objetivo: Proporcionar aos alunos/as da Universidade Sénior de Poiares, experimentação
do trabalho na roda de oleiro.
Público-alvo: Alunos/as da Universidade Sénior (apesar deste ser o público alvo,
o Centro encontra-se aberto ao público

Centro Difusor de Artesanato
e Recursos Endógenos
de Vila Nova de Poiares
(São Miguel de Poiares)

15h00

Aguiarfloresta
Profissão de Resineiro/a: Visita a área resinada e demonstração da atividade
Objetivo: Valorizar a profissão de resineiro.
Público-alvo: Resineiros/as, técnicos/as da área e sociedade em geral
Tresminas, Vila Pouca de Aguiar

de

DIA

09

10h00
12H30

https://www.facebook.com/associacao.adip/

https://aguiarfloresta.org/

junho

Terra Chã
“Pastor por uma manhã”
Objetivo: Proporcionar uma experiência de “ser pastor por uma manhã” (ordenha e pastoreio
de rebanho de cabras comunitário).
Público-alvo: Famílias ou grupos https://www.facebook.com/terrachapastoricia/
até 15 pessoas

Chãos, Serra dos Candeeiros

13h00
14h30

CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária
(no âmbito do “De Fenais a Fenais”)
ENSAIO | Óh Memória, Memóooria?
Enquadramento: O projeto ENSAIO | Óh memória, memóooria?, realizado no âmbito do
De Fenais a Fenais pela CRESAÇOR, consiste no desenvolvimento de um trabalho de
investigação sobre o Património da freguesia dos Fenais da Luz concebido em colaboração
com as turmas da Escola EB1/JI Professor Mariano Marcelino Cabral e da Escola EB1/JI
Francisco José Medeiros em conjunto com o Centro de Convívio da freguesia. A investigação
– que será aprofundada no próximo ano letivo – foi ensaiada ao longo de três ações sob
orientação da equipa da CRESAÇOR. Este ensaio permitiu às crianças a exploração da
etnografia local e do Património regional a partir de entrevistas com recurso ao desenho
e à escrita realizadas aos idosos da freguesia.
Público-alvo: Público em geral
Escola EB1/JI Professor Mariano
Marcelino Cabral, Ponta Delgada, Açores.

15h30

https://www.cresacor.pt/pt/

Marca-ADL
Exposição “ No campo das possibilidades”
Enquadramento: Exposição resultante de oficinas artístico-pedagógicas realizadas com
os/as alunos/as do 1º ano do curso profissional de intérprete ator/atriz da Escola André
de Gouveia, envolvendo duas técnicas artesanais, a cestaria e os bonecos de meia. Este
projeto decorre no âmbito do programa Transforma da CIMAC, um programa para uma
cultura mais inclusiva no Alentejo Central.
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 23 de junho)

Público-alvo: Público em geral
Évora

https://www.instagram.com/marca.adl.ngo/

de

DIA

06 09

09h00
13h00
2ª feira
a 6ª feira

junho

A

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
+ parceiro Câmara Municipal de Baião
Produção Bengalas de Gestaçô
Objetivo: Assegurar a transferência de conhecimento para esta produção tradicional,
para as novas gerações, reabilitando a tecnologia de produção desta emblemática
atividade artesanal.
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 30 de junho)

Público-alvo: Pessoas com habilitação escolar mínima 6º ano
Gestaçô - Baião

09h00
17h00
2ª feira
e 6ª feira

https://www.cearte.pt/

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Modelação e Confeção de Casacos de Senhora
Objetivo: Capacitar para reativar a profissão de costureira/modista.
Público-alvo: Desempregados/as
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 06 de julho)

Pampilhosa da Serra

09h00
13h00

2ª feira
a 5ª feira
ou

14h00
17h00
3ª feira
a 6ª feira

14h00
17h30

3/4 dias
por semana

https://www.cearte.pt/

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Costura e Confecção de Bonecos em Tecido
Objetivo: Reativar a atividade de Confecção de Bonecas em tecido, aplicando os
conhecimentos de costura, através da modelação, corte e confeção de vários exemplares
de bonecos em tecido (figuras humanas, animais, objetos, frutos, monstros).
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 23 de junho)

Público-alvo: Desempregados/as
Coimbra

https://www.cearte.pt/

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Construção e Manipulação de Marionetas de Mesa
Objetivo: Capacitar pessoas para a produção e manuseamento das marionetas (uma arte
tradicional de Ermesinde).
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 09 de junho)
Público-alvo: Desempregados/as inscritos/as no Centro de Emprego, entre 18 e 65 anos

Ermesinde

https://www.cearte.pt/

09h00
13h00
14h00
17h00
2ªfeira
a 5ª feira

18h30
22h30
3ª feira
a 6ª feira

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Costura e Acessórios de Moda
Objetivo: Capacitar para reativar a profissão de costureira/modista.
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 14 de julho)
Público-alvo: Desempregados/as inscritos/as no Centro de Emprego
com o 6º ano de escolaridade

Arouca

https://www.cearte.pt/

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Confeção de Vestuário
Objetivo: Capacitar para reativar a profissão de costureira/modista.
Público-alvo: Desempregados/as ou ativos
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 19 de julho)

Ourém

19h00
23h00
2ª feira
a 6ª feira

https://www.cearte.pt/

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Aperfeiçoamento de Renda de Bilros
Objetivo: Formação ao longo da vida, de aperfeiçoamento das rendeiras de Bilros,
existentes em Peniche, para salvaguardar e desenvolver esta atividade artesanal típica
da região de Peniche.
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 07 de julho)
Público-alvo: Ativos/as empregados/as (6º ano ou +);
Desempregados/as há menos de 12 meses (= >12º ano)

Peniche

19h00
23h00
2ª feira
e 6ª feira

09h00
18h00
sábados

https://www.cearte.pt/

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato
Tecelagem - Princípios Básicos
Objetivo: Aprender técnicas da tecelagem no âmbito do Projeto sustentável “By.Vouzela”.
Este projeto visa aproveitar resíduos têxteis de empresas locais e transformá-los em novos
produtos.
(esta iniciativa estará a decorrer até dia 01 de julho)

Público-alvo: Ativos/as empregados/as (6º ano ou +);

Desempregados/as há menos de 12 meses (= >12º ano)

Cambra - Vouzela

https://www.cearte.pt/

