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ANIMAR REÚNE EM GUIMARÃES E DEBATE
CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2012
Com a presença da ADCMoura, realizou-se nos dias 10 e 11 de Julho mais uma
reunião descentralizada dos corpos directivos da ANIMAR (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local), tendo sido Guimarães e S. Torcato as localidades escolhidas para o encontro, o qual contou com a ADCL—Associação para o
Desenvolvimento das Comunidades Locais como entidade anfitriã.
No segundo dia, Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012 foi objecto de uma
Tertúlia na qual participaram Susana Ralha, programadora da Área Comunidade, e
Luísa Cortesão, do Instituto Paulo Freire. Na ocasião foram partilhadas ideias e
experiências a partir do trabalho das Associações presentes, nomeadamente nas
áreas da Animação Territorial e dos Processos Participativos, que deverão inspirar a realização de algumas actividades no âmbito daquele evento.

ADCMoura participou no
workshop Participação e
Empowerment, em Moura
A ADCMoura marcou presença no workshop
Participação e Empowerment, que decorreu
em Moura, no dia 29 de Julho, com uma
comunicação intitulada “A participação em
projectos comunitários - experiências locais”,
em que se procurou transmitir um conjunto
de boas práticas resultantes da actividade
desta Associação no domínio da mobilização
e do aumento das competências participativas e empreendedoras das populações,
sobretudo os seus elementos mais desfavorecidos, e também das organizações, como
condição para a criação de um ambiente
mais favorável ao desenvolvimento dos territórios.
Este workshop é um dos cinco previstos para
se realizar até finais de Setembro no distrito,
promovidos pelo Núcleo Distrital de Beja da
Workshop no Cine-Teatro Caridade, em Moura

Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, em
parceria com os municípios do distrito e a
Cercibeja, no âmbito de uma candidatura
apresentada ao Programa Nacional do Ano
Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão
Social.

Com esta iniciativa, a REAPN e os parceiros
referidos pretendem fomentar a sensibilização, o debate e a mobilização dos actores
relevantes (técnicos, dirigentes e destinatários) no plano local e regional para o combate à pobreza e exclusão social, promovendo
o conhecimento sobre as principais problemáticas que afectam o distrito neste domínio
e gerando propostas e recomendações a
apresentar no seminário final que decorrerá
em Outubro, em Beja, no âmbito das políticas de inclusão activa que norteiam a intervenção estratégica da Plataforma SupraConcelhia do Baixo Alentejo. ■

Entre o 4º e 5º…
Este período de Verão pode parecer não ser
o mais apropriado para lembrar a entrada
nas aulas, mas Setembro chega a passos de
gigante, e quem deve estar a notar mais a
passagem do tempo são os alunos que transitaram para o 5º ano!
E nomeadamente os alunos das escolas das
freguesias rurais. Para eles, é todo um mundo de mudanças que se aproxima.
Para minimizar os efeitos negativos que esta
alteração pode ter nos alunos, o projecto
Encontros desenvolve desde há já vários
anos um programa chamado Transição de
Ciiclo, que promove a familiarização dos
alunos de 4ºano do Sobral da Adiça e da
Póvoa de São Miguel com a sua respectiva
escola de acolhimento.
O objectivo é estabelecer e formalizar um
contacto entre os alunos de 4º e de 5º ano,
favorecendo a partilha com crianças das
aldeias que já vivenciaram esta experiência.
Mais concretamente...
Tudo começa na sala de 4º ano. Durante
uma curta sessão, os alunos são incentivados a colocar as suas dúvidas, medos e
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No primeiro dia do encontro, vários outros temas foram debatidos, tendo sido
alcançados consensos que apontam para tomadas de posição, nomeadamente
sobre a gestão dos fundos comunitários, procurando estabelecer pontes e cooperação com outras entidades do universo da economia social. Na prática, os
fundos comunitários estão a ser utilizados maioritariamente para financiar o sector público, com claro prejuízo para as entidades não governamentais que desenvolvem a sua intervenção nos territórios locais, contribuindo este facto para
situações de estrangulamento financeiro em que muitas destas organizações se
encontram.
Ficou ainda decidido que a Animar vai realizar algumas acções descentralizadas,
num modelo relacionável com a MANIFesta (iniciativa que decorre de dois em
dois anos), no segundo semestre do corrente ano. Politicas e acção local com a
juventude, desenvolvimento rural, interioridades e cooperação, interculturalidade
e multiculturas serão, a par do Congresso do Associativismo e da Democracia, a
realizar em Novembro, em Palmela, os temas base a dinamizar em diversos territórios, de Norte a Sul do país. ■
incertezas relativamente ao 2º ciclo. Estes
são transformados em perguntas, que são
depois colocadas à turma de 5º ano que
acolhe os alunos da respectiva aldeia.
Toca então a responder às perguntas. Os
alunos de 5º ano, em conjunto com o/a director/a de turma, concebem uma maneira de
comunicar: pode ser por carta, por e-mail,
com um filme… e assim começa o contacto
entre as duas turmas que se vai prolongar
até ao ponto culminante das actividades: a
visita à escola.
São os alunos de 5º ano que estão encarregados da organização desta visita: têm que
decidir quais os locais mais importantes a
mostrar, o percurso da visita, as pessoas

Para além da escola em si, existem mais
novidades para os alunos das aldeias com a
sua entrada no 2º ciclo.
A viagem de autocarro é uma delas. Então,
explorou-se as paragens de autocarro, o
percurso seguido, a aquisição do passe…
Outra novidade é o almoço. Acostumados a

Os alunos da Póvoa
de São Miguel na EBI
de Amareleja

Os alunos do Sobral da Adiça na EB2+3 de Moura

pertinentes de serem apresentadas naquele
momento…
Assim, os espaços visitados este ano foram:
a biblioteca, as salas de aula, os blocos, o
bar, o PBX, a secretaria, a direcção, a sala
de música, o pavilhão, a zona de jogos
durante o recreio… Mais especificamente na
Amareleja, os alunos foram iniciados ao sistema de cartões em funcionamento na escola
que lhes permite fazer um conjunto de despesas (almoço, bar, materiais na papelaria…).

tomar as suas refeições em sua casa ou
casa de familiares, os alunos vão ter que se
habituar às cantinas. Para desmistificar este
momento, as duas visitas, da EB2+3 de Moura e da EBI de Amareleja, acabaram com um
almoço conjunto no refeitório, onde mais uma
vez os alunos do 5º ano serviram de guia aos
do 4º ano.
Contentes pela sua descoberta, os alunos
regressaram à aldeia, aguardando com impaciência que esse famoso mês de Setembro
chegue!
Participaram no sucesso da actividade: a
Câmara Municipal de Moura, a EBI de Amareleja e mais particularmente o director da
turma 5ºD, a EB2+3 de Moura com a directora da turma 5ªF e a equipa técnica de TEIP;
e, obviamente, as professoras das turmas de
4º ano do Sobral da Adiça e Póvoa de São
Miguel. Muito obrigada a todos! ■
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