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APRESENTAÇÃO DO EVENTO

As Redes Sociais Locais, como a de Santa Maria da Feira, constituem
experiências de implementação de estratégias de territorialização da
ação pública, de aplicação de modelos de governança de base local,
através da mobilização de grupos intermédios de poder, revelando-se
como espaços de excelência para observar as dinâmicas diversificadas
de descentralização e clusterização de base regional, condição necessária
para a obtenção de níveis mais avançados de coesão económica, social
e territorial.

A abordagem Leader, modelo de intervenção da Associação de
Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM),
foi pioneira em Portugal nesta atuação de proximidade, participação dos
atores locais, sua capacitação e desenvolvimento de estratégias integradas
de base territorial / local. No Encontro de princípios e sinergias para o
reforço e promoção desta “nova governança local”, o Município de Santa
Maria da Feira, através da sua Rede Social, e a ADRITEM promovem,
entre 27 e 30 de junho, a terceira edição do Mosaico Social, financiada
no âmbito do PRODER.

O Mosaico Social é uma iniciativa que promove o intercâmbio de
experiências e metodologias de trabalho entre as diversas Instituições
e convida à reflexão sobre o contributo das organizações da Economia
Social na definição de políticas de desenvolvimento local e social.
Em 2013, Santa Maria da Feira afirma-se como um espaço de Encontros!
Encontros entre o local e o global, através da realização conjunta da
terceira edição do Mosaico Social com a nona edição da MANIFesta
- Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local e da Economia
Social, uma iniciativa da Animar - Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local.

Sendo cada MANIFesta uma realização marcante que transcende em
muito o universo da rede Animar, trata-se de um momento de troca de
ideias sobre o estado e o futuro do Desenvolvimento Local e da Economia
Social, a par de uma mostra de produtos e projetos reveladores das
capacidades de iniciativa e criatividade das pessoas, comunidades e
organizações de Portugal e de outras regiões e países.

Encontro entre objetivos e dinâmicas comuns aos dois eventos, com
espaços de reflexão e intervenção cívica, debates, oficinas, tertúlias,
mostra de produtos locais, área de restauração, espaço infantil,
programação de âmbito cultural e ainda dinamização de momentos

onde se dão a conhecer projetos e iniciativas da cidadania ativa e do
desenvolvimento local.

Encontro entre expressões do local, considerando que esta conexão
constitui uma ocasião para criar uma dinâmica coletiva que mobilize a
população local em torno da organização de uma atividade, promovendo
a sua participação na evolução da imagem do território, estimulando
ainda as capacidades de empreendimento e a vontade de agir das
pessoas.

Entidades Organizadoras

Município de Santa Maria da Feira
ADRITEM
ANIMAR

Município de Santa Maria da Feira

Num contexto marcado pela diversidade de dinâmicas e pela mudança
social, o Município de Santa Maria da Feira tem, ao longo dos anos,
apostado na promoção de projetos e medidas que visem o reforço de
práticas de desenvolvimento local e o trabalho social em rede. A Rede
Social de Santa Maria da Feira, com 12 anos de existência, presidida
pelo Presidente da Câmara Municipal, é uma estrutura de articulação,
diálogo, planeamento e parceria, entre 110 entidades, públicas e
particulares sem fins lucrativos, tendo em vista a erradicação da pobreza
e exclusão social, sendo seu objetivo principal a promoção do
desenvolvimento social do Concelho, a partir de uma parceria dinâmica
integrada e de intervenção social.

A Rede Social Concelhia tem vindo, assim, a alargar a sua intervenção
a novos domínios das políticas sociais públicas, favorecendo a articulação
e cooperação entre instituições e serviços, por forma a identificar
problemas e necessidades e planificando intervenções ajustadas aos
problemas.

Nos próximos anos, toda a estratégia de desenvolvimento local e
comunitário, e consequentemente da política social, deve assentar no
desenvolvimento social, alicerçado na Rede Social Local enquanto órgão
efetivo de governança de base territorial.
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ADRITEM

A ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras
de Santa Maria é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
ao serviço do Desenvolvimento Local.
Foi fundada a 16 de outubro de 2007 pelos municípios de oliveira de
Azeméis e Santa Maria da Feira, aos quais se associaram posteriormente
os Municípios de Valongo, Gondomar e Albergaria-a-Velha, e outros
associados que comungam dos objetivos da ADRITEM e intervém dum
modo ativo nos processos de desenvolvimento, promoção e valorização
do seu território.

Atualmente, a ADRITEM apresenta mais de 130 associados, quer de
natureza pública, municípios e juntas de freguesia, quer de natureza
privada, como associações culturais, desportivas e recreativas, IPSS,
empresas, cooperativas, instituições de ensino, e ainda pessoas em
nome individual.

A ADRITEM tem como missão a promoção do desenvolvimento da
região numa perspetiva integrada, valorizando os seus recursos endógenos:
Naturais, Culturais, Históricos, Arquitectónicos e Humanos, através da
implementação e gestão de programas, projetos e iniciativas de interesse
para a região. Como principal instrumento a este nível e numa atuação
de proximidade junto do seu público-alvo, é responsável pela Gestão
do Sub-Programa 3 - Dinamização das Zonas Rurais/ Abordagem Leader
2007-2103 em Terras de Santa Maria.

Objetivos:
Fixar a população rural;
Promover a melhoria das condições de vida das populações mais
desfavorecidas;
Preservação do património natural, ambiental, cultural, etnográfico,
arqueológico e turístico;
Apoiar o desenvolvimento económico e social através de iniciativas
de criação de emprego;
Promover e comercializar produtos locais de qualidade;
Promoção da região e do país no exterior;
Desenvolvimento socioeconómico da região.

ANIMAR

A ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local é
uma associação privada sem fins lucrativos, de dimensão nacional,
fundada em 1993, que reúne atualmente mais de 80 organizações e
100 pessoas com intervenção nas áreas do desenvolvimento local, da
economia social e solidária, da educação formal e não-formal, do
associativismo e da cidadania ativa.

A associação configura na prática uma ampla rede de entidades e
pessoas, unidas em torno de um objetivo comum de apoio e divulgação
do Movimento Associativo do Desenvolvimento Local (e também dos
valores e práticas da Economia Solidária e do Terceiro Setor), potenciando
a eficácia da sua intervenção e o seu reconhecimento público e institucional,
funcionando como um polo privilegiado de difusão e intercâmbio de
experiências e informações relativas às políticas e às práticas dos atores
no terreno e dos seus parceiros, tal como dos saberes, conceitos e
propostas inovadoras dos territórios.

Dos objetivos estatuários da ANIMAR, avultam a promoção da igualdade
de oportunidades e de género com vista a uma mais equitativa distribuição
da riqueza, ao melhoramento da qualidade de vida das populações e
à redução das assimetrias, a congregação de esforços e apoios à
atuação em rede, em prol do Desenvolvimento Local e da democracia
participativa, numa lógica territorial, de organizações, grupos e indivíduos.

Em termos práticos, a ANIMAR atua de várias formas:
- medindo o impacto das políticas nacionais e comunitárias, fazendo
propostas em conformidade com elas e criando e executando projetos
em rede com os seus associados;
- produzindo, editando e difundindo documentos, realizando seminários,
colóquios, conferências, feiras e outras iniciativas, onde avulta a realização
bienal da MANIFesta - Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento
Local;
- editando a revista Vez e Voz, a página eletrónica da Animar (www.animar-
dl.pt) e  o boletim InfoAnimar, para além de animar diversas comunidades
de partilha, reflexão e discussão nas redes sociais existentes na internet;
- promovendo ações de formação e de apoio à conceção de candidaturas
a projetos e/ou programas relevantes.

III Mosaico Social & IX MANIFesta

MOSAICO SOCIAL

A iniciativa Mosaico Social foi promovida em 2009 e 2011, com o objetivo
de divulgar os serviços e projetos sociais existentes no concelho, estimular
o seu conhecimento junto da população e potenciar uma cultura de
parceria aberta e eficaz, através do intercâmbio de experiências e
metodologias de trabalho entre instituições. Pretendeu-se, deste modo,
qualificar a cultura de cooperação e de partilha, numa lógica de reforço
e inovação das políticas de desenvolvimento local. Os parceiros da Rede
Social de Santa Maria da Feira (IPSS, Associações, ONG e outros agentes
locais) colaboraram na organização e dinamização das duas primeiras
edições do Mosaico Social.

O I Mosaico Social realizou-se no centro histórico de Santa Maria da
Feira, de 16 a 20 de janeiro de 2009, e contou com a participação de
inúmeras entidades públicas, IPSS, empresas, associações, ONG, entre
outros agentes locais que desenvolvem projetos no âmbito da intervenção
social. Esta iniciativa acolheu diversos espaços interativos, tais como a
exposição permanente das instituições, outros espaços de exposição,
seminários, loja social, workshops de formação e animação permanente.

Foi atribuído o Prémio Concelho Solidário, homenageando pessoas ou
entidades que tenham contribuído de forma significativa para o
desenvolvimento local. Este foi, também, um momento propício para a
apresentação de alguns produtos da Rede Social: o Guia dos Recursos
Concelhios e o Dicionário Social.



Em janeiro de 2011, realizou-se a segunda edição do Mosaico Social,
mais uma vez no centro histórico de Santa Maria da Feira, numa
organização conjunta com a ADRITEM - Associação de Desenvolvimento
Rural Integrado das Terras de Santa Maria.

Esta edição propôs uma reflexão conjunta sobre o contributo das
organizações da Economia Social na definição de políticas sociais, bem
como os desafios que se colocam a estas entidades e formas de gestão
conducentes à sua sustentabilidade, qualidade e contínua inovação
social.

Pretendeu-se festejar o 10.º aniversário do plano “Raízes do Afeto”, onde
se incluem todas as dinâmicas e projetos destinados à população sénior
do concelho, e foram lançadas novas ferramentas eletrónicas de base
colaborativa da Rede Social.

Para além da exposição permanente das instituições, seminários, Gala
Prémio Concelho Solidário e mostra de produtos locais, na edição de
2011 inovou-se com o espaço “À conversa com…”, onde, em ambiente
de tertúlia, diversos convidados apresentaram, discutiram e cruzaram
ideias sobre temas diversos.

MANIFESTA

A MANIFesta é uma realização bienal promovida pela ANIMAR, em
colaboração com diferentes parceiros, e que se quer bienal, fora dos
grandes centros urbanos, numa pequena cidade ou vila do país. A
sua primeira edição realizou-se em Santarém (1994), a segunda em
Tondela (1996), a terceira em Amarante (1998), a quarta em Tavira
(2001), a quinta em Serpa (2003), a sexta em Trancoso (2005), a
sétima em Peniche (2009) e a oitava em Montalegre (2011).

Cada MANIFesta é uma realização marcante que transcende em
muito o universo da rede Animar. Assenta em três pilares:

1. Assembleia A MANIFesta é um espaço de reflexão e intervenção
cívica, onde, com a maior liberdade e abertura, se realizam os mais
variados debates, oficinas, tertúlias, etc., podendo estes ser propostos
e animados por qualquer participante.

Elemento central dessas reflexões são as Assembleias MANIFesta.
As sínteses das Assembleias MANIFesta são recolhidas sob a forma
de teses e declarações identificadas pelo nome da localidade onde
se realiza cada MANIFesta.

2. Feira Cada MANIFesta é igualmente um momento privilegiado
onde se dão a conhecer projetos e iniciativas do Desenvolvimento
Local e da Economia Social e se faz a divulgação dos seus produtos,
ideias e práticas. Mas também, de uma forma o mais abrangente e
descomplexada possível, de outros associativismos cívicos e solidários
de que se compõe a sociedade civil organizada.

3. Festa Cada MANIFesta é ainda um espaço de intervenção,
divulgação e fruição cultural, de lazer, exposições, concertos, teatro
e animações várias. Nela cabem todas as expressões artísticas e
culturais, das tradicionais às vanguardistas, sejam elas informadas
pelos saberes e imaginários populares ou eruditos, de expressão
urbana ou rural, sem fronteiras nacionais, culturais ou outras.

APRESENTAÇÃO DO EVENTO III Mosaico Social & IX MANIFesta
Encontros - Cidadania Ativa e Desenvolvimento Local
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09h00 › 17h00
local

local

18h00
local

18h30
local

19h15

local

18h00 › 22h00

local

22h00
local

OLIMPÍADAS SENIORES
zona envolvente às piscinas
de santa maria feira

WORKSHOPS
Mindshake Social
- aplicado ao terceiro setor
colégio liceal de santa maria lamas

Cerimónia de Abertura
colégio liceal de santa maria lamas

CONFERÊNCIA INAUGURAL
colégio liceal de santa maria lamas

DEBATE
A Sustentabilidade
da Economia Social
e o Desenvolvimento Local
colégio liceal de santa maria lamas

MOSTRA INSTITUIÇÕES
ÁREA ALIMENTAR
MOSTRA PRODUTOS LOCAIS
ESPAÇO INFANTIL
ANIMAÇÃO PERMANENTE
BAZAR SOCIAL
parque de santa maria lamas

ESPETÁCULOS NOTURNOS
parque de santa maria lamas

09h00 › 17h00
local

09h30

local

15h00 › 21h00
local

15h00 › 17h00
local

17h00

local

18h00

local

21h30

local

OLIMPÍADAS SENIORES
parque de santa maria lamas

PAINEL I Estratégia EU 2020
PAINEL II Governança Local
e Empreendedorismo Social
colégio liceal de santa maria lamas

MOSTRA INSTITUIÇÕES
ÁREA ALIMENTAR
MOSTRA PRODUTOS LOCAIS
ESPAÇO INFANTIL
ANIMAÇÃO PERMANENTE
BAZAR SOCIAL
parque de santa maria lamas

COMUNICAÇÕES LIVRES
colégio liceal de santa maria lamas

APRESENTAÇÃO
“Manual Doença de Alzheimer
 - Programa Psicoeducativo
para Cuidadores Informais”,
projeto cuidar de quem cuida
entrada do museu de santa maria
lamas

TERTÚLIA
“Comunidade, Território e
Produtos Locais”
entrada do museu de santa maria
lamas

GALA PRÉMIO CONCELHO
SOLIDÁRIO
colégio liceal de santa maria lamas
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09h30

local

15h00 › 22h00

local

15h00 › 17h00
local

17h00

local

18h00

local

22h00
local

PAINEL I Impactos da Economia
Social na Economia Global
PAINEL II A Economia Social
no Mundo
colégio liceal de santa maria lamas

MOSTRA INSTITUIÇÕES
ÁREA ALIMENTAR
MOSTRA PRODUTOS LOCAIS
ESPAÇO INFANTIL
ANIMAÇÃO PERMANENTE
BAZAR SOCIAL
parque de santa maria lamas

COMUNICAÇÕES LIVRES
colégio liceal de santa maria lamas

LANÇAMENTO DO LIVRO
“A Árvore Amiga II”, Jovens do
CAFAP com colaboração da Prof.ª
Maria Gracinda Coelho de Sousa
projeto. “Brincadeira com Palavras”
entidade. Obra do Frei Gil - CAFAP
“Quinta do Ribeiro”
entrada do museu de santa maria
lamas

TERTÚLIA
“Moeda Social”
entrada do museu de santa maria
lamas

ESPETÁCULOS NOTURNOS
parque de santa maria lamas

09h00 › 12h00

local

09h30

local

10h00

local

10h00 › 18h00

local

18h00

local

ENCONTRO
5 Edições Clubes Alpe
parque de santa maria lamas

PASSEIO DE BICICLETA em
defesa da prevenção rodoviária
rua dos murtórios
[entrada nascente do colégio liceal
de santa maria lamas]

CAMINHADA E CORRIDA
SOLIDÁRIA
colégio liceal de santa maria lamas

MOSTRA INSTITUIÇÕES
ÁREA ALIMENTAR
MOSTRA PRODUTOS LOCAIS
ESPAÇO INFANTIL
ANIMAÇÃO PERMANENTE
BAZAR SOCIAL
parque de santa maria lamas

CERIMÓNIA ENCERRAMENTO
COMPROMISSO INTERLOCAL
colégio liceal de santa maria lamas
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Áreas do III Mosaico Social & IX Manifesta

Mostra de Instituições
Espaço Infantil
Programa Cultural
Gala Prémio Concelho Solidário
Debates
Bazar - Loja Social
Área Alimentar
Mostra de Produtos Locais
Apresentação de Publicações
Voluntariado
Olimpíadas Seniores

Mostra de Instituições

O Mosaico Social tem, por tradição, uma riqueza imensa na mostra da
atividade intensa das entidades do terceiro setor do Concelho de Santa
Maria da Feira. Esta edição é promovida através do encontro com a
rede Animar e a rede ADRITEM, reforçando pontos com outras entidades
com atuação a nível regional e nacional, numa troca mútua e enriquecida
de experiências e percursos.
Em 2013, conta-se com a participação de 90 expositores, entre IPSS,
associações culturais, recreativas, desportivas e outras; juntas de freguesia;
forças públicas de segurança e proteção civil; produtores locais, entre
outros.

Espaço Infantil

Considerando a existência de 26 IPSS com valências de apoio à criança
e a importância do desenvolvimento de atividades para as diferentes
faixas etárias, formulou-se um convite às instituições concelhias com
valências de apoio à infância para a dinamização do espaço infantil,
através do desenvolvimento de diversas atividades, tais como: teatro,
dança, histórias infantis, pinturas faciais, entre outras.

ÁREAS III Mosaico Social & IX MANIFesta
Encontros - Cidadania Ativa e Desenvolvimento Local
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18h30 › 19h00

19h00 › 20h00

20h00 › 22h00

MARIONETAS
“História da Camisola”
O ABRIGO - S. João de Ver

DINAMIZAÇÃO DE JOGOS
DE XADREZ
CASTIIS - Sanguedo

ANIMAÇÃO PERMANENTE
(jogos, pinturas, leitura)

15h00 › 16h30

15h00 › 17h30

16h30 › 18h00

18h00 › 19h00

19h00 › 20h00

20h00 › 22h00

MODELAGEM COLORIDA
(modelagem de formas
com pasta de farinha colorida)
Ass. Bem-Estar - S. M. Lamas

OFICINAS DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA “Vamos Pôr a Mão
na… Cortiça?”
Museu de Santa Maria de Lamas

ESPAÇO CRIATIVO COM
MATERIAIS DIVERSOS
“Vamos dar Asas à Liberdade”
Centro Social Dr. Crispim T. Borges
de Castro - Milheirós de Poiares

TEATRO DE FANTOCHES
E ATELIÊ DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA
Macur - Rio Meão

DINAMIZAÇÃO DE JOGOS
DE XADREZ
CASTIIS - Sanguedo

ANIMAÇÃO PERMANENTE
(jogos, pinturas, leitura)

15h00 › 17h00

17h00 › 19h00

19h00 › 20h00

20h00 › 22h00

MODELAGEM DE BALÕES
“Criar com Imaginação”
Centro Social de Lobão

PINTURAS FACIAIS E
ESPETÁCULO DE MAGIA
Centro Social St.ª Cruz das
Irmãs Passionistas - S. M. Feira

DINAMIZAÇÃO DE JOGOS
DE XADREZ
CASTIIS - Sanguedo

ANIMAÇÃO PERMANENTE
(jogos, pinturas, leitura)

PINTURAS FACIAIS E OUTRAS
Centro Social de Escapães

ANIMAÇÃO PERMANENTE
(jogos, pinturas, leitura)

DINAMIZAÇÃO DE JOGOS
DE XADREZ
CASTIIS - Sanguedo

OFICINA DE CULINÁRIA
“Fruta ou Chocolate”
Centro Social St.ª Cruz das Irmãs
Passionistas - S. M. Feira

10h00 › 12h00

12h00 › 15h00

15h00 › 16h00

16h00 › 18h00
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Programa Cultural

Animação Permanente
Espetáculos Noturnos
Eventos Desportivos

O programa cultural do evento é vasto e diversificado, destacando-se:

› Animação Permanente
27 ›  30 junho | Parque de Santa Maria de Lamas

Música, dança, teatro, marionetas e performances ocuparão as várias
áreas do Parque de Santa Maria de Lamas, de 27 a 30 de junho, trazendo
a festa para a rua. Crianças, pais, avós, educadores, artistas e instituições
são convidados a juntar-se a esta celebração feita de encontros com
as diversas expressões artísticas.
Nestes 4 dias, o Parque recebe 62 eventos pensados para todas as
idades. À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores,
também em 2013 a animação envolve cerca de 40 entidades e grupo
locais, numa lógica de valorização do associativismo e das dinâmicas
comunitárias de base local.

› Espetáculos Noturnos
27 e 29 junho | Parque de Santa Maria de Lamas

A destacar, este ano, a programação noturna, que acolhe em palco
artistas nacionais e internacionais. Todos os espetáculos são gratuitos.

Concerto: ACETRE
27 junho | 22h00 ›  24h00 | Parque de Santa Maria de Lamas

Raízes tradicionais mesclam-se com as sonoridades do século XXI,
mantendo a tradição e a identidade locais. O repertório apresenta
uma dualidade de culturas, portuguesa e espanhola, numa espécie
de hino à história de Portugal e Espanha separados, apenas pela
linha fronteiriça do Guadiana. Uma das características do grupo é
também a panóplia de instrumentos tradicionais que utilizam, desde
a guitarra portuguesa, a viola, o bandolim, o clarinete, vários tipos de
flautas, o violino, piano e bateria.
Ficha técnica: Victor Asensio, António Leyras, Ana Marquez, Inês
Romero, Paço Croché, Ana Jiménez, Clara Lorenzo, Fran Gonzalez,
José Tomás Sousa.

Concerto: DJUMBAI JAZZ
29 junho | 22h00 ›  24h00 | Parque de Santa Maria de Lamas

Criado em 1999 pelo músico guineense Maio Coopé, o projeto Djumbai
Jazz aposta na valorização da música tradicional da Guiné-Bissau.
Maioritariamente constituído por músicos de origem griot, corre-lhes nas
veias a música clássica, delicada e contemplativa da cultura milenar e
nobre do império mandinga. Cantor e percussionista, Maio Coopé (Guiné
Bissau) é um dos mais distintos representantes de uma das diásporas
africanas musicalmente mais ricas, a par de Kimi Djabaté, N' Dara
Sumano ou Braima Galissá. Corre-lhe no sangue a magia gumbé e griot,
inovando sempre perante uma tradição cultural pré-moderna.

Ficha técnica: Maio Coopé (voz, harmónica, lala, tambor de água,
cabaça e outras percussões); Sadjo Cassama (guitarra elétrica, coro e
percussão); Braima Galissá (kora; Galissa - cora, guitarra acústica);
Cabum (percussão).

Concerto: RETIMBRAR
Cantam bombos, chocalham tréculas, rufam guitarras, sopram vozes...
em Retimbrar o que se faz é música para todos. Atuam com liberdade
para que o prazer se renove e a tradição não envelheça.
Retimbrar cumpre-se enquanto verbo no reaproximar das pessoas, e
a energia encontra-se na procura de um espaço comum para que todos
participem.
Apelam à evolução da cultura do ritmo em Portugal, levando a voz de
numerosos tambores a expressar a necessidade de provocar movimento
e agitação.
Por onde passam há revolução. São muitos e são barulhentos quando
bravos.
Recomenda-se.
Ficha técnica: António Sérginho, Afonso Passos, André Nunes, Ricardo
Batista, Tiago Soares, Renato Oliveira, Nuno Xandinho, Francisco Beirão,
Rui Rodrigues, Rita Sá e Sara Pereira.

Espaço “O palco acolhe Novos Talentos”
27 ›  30 junho | Área Alimentar

Enquadrado na área alimentar deste evento, o “O palco acolhe Novos
Talentos” é um espaço dedicado a jovens artistas que queiram apresentar
os seus trabalhos na área da música, abrindo espaço a propostas
artísticas mais arrojadas e descoberta desta nova geração de criativos.
Como exemplo, apresenta-se uma formação recente, de Santa Maria
de Lamas, que vai apresentar-se neste palco - o grupo Malagueta.
Malagueta é um projeto em português, descontraído, divertido e picante.
Um picante irónico e social. Uma brincadeira de palavras e música
convencional para dar azo a um jogo descomprometido do sentido das
coisas, mas sem por isso deixar de fazer sentido ou ter uma intenção.
A música dos Malagueta é isto e mais ainda, sendo, na sua formação
mais simples de duo ou trio, um estilo de música simples para servir de
base à expressão, tocando no ingénuo e paradoxo.
Ficha técnica: Bruno Santos (percussão e voz); Hélder Duarte (guitarra
e voz); Outras participações: Joel (percussão), João Pedro (letras e voz),
Diogo (teclas), Sérgio (bateria entre outros instrumentos), Renato(baixo,
guitarra, voz).
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› Eventos Desportivos

IX Olimpíadas Seniores & Informática Paper do Programa e-mili@
28 junho | 09h00 › 17h00 | Parque de Santa Maria de Lamas

A tarde de sexta-feira é dedicada à festa de encerramento das Olimpíadas
Seniores do Programa Movimento e Bem-Estar e do Programa e-mili@.
A animação, a cargo dos professores, conta com apontamentos surpresa
e entrega de medalhas aos vencedores das várias modalidades, realizadas
nos três dias da competição.

Passeio de bicicleta em defesa da prevenção rodoviária
30 junho | 09h30 | Rua dos Murtórios [entrada nascente do Colégio
Liceal de Santa Maria de Lamas]

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Santa Maria da Feira e
a Unidade de Saúde Pública realizam uma atividade de sensibilização
sobre prevenção rodoviária. Esta iniciativa surge no âmbito da
campanha de prevenção rodoviária em curso, visto que o uso da
bicicleta, nas mais variadas vertentes, é uma prática muito comum
no concelho, sendo que, em muitas delas, o uso da via pública é
frequente.
É necessário realçar a importância da prática de atividade física, como
é exemplo o ciclismo, para a promoção de estilos de vida saudáveis,
pelo que aliou-se esta iniciativa ao evento III Mosaico Social e IX
MANIFesta, criando-se o “Mosaico Social Sobre Rodas”.
O valor da inscrição será um alimento, que se destinará ao Mercado
da Solidariedade - uma parceria entre o Município, o Contrato Local
de Desenvolvimento Social e a Cruz Vermelha de Sanguedo.
Inscrições:
até dia 29 junho, através do e-mail: uccfeira@csfeira.min-saude.pt

Caminhada e Corrida Solidária
30 junho | 10h00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas

A Caminhada Solidária apela à participação de todos. A Corrida será
destinada aos jovens, até aos 15 anos de idade. Esta atividade, da
responsabilidade do Clube de Atletismo e do Hóquei em Patins de Santa
Maria de Lamas, pretende fomentar hábitos de exercício físico e vida
saudável, assim como reforçar o espírito solidário da população, na ajuda
a franjas da população mais vulneráveis. Assim, o valor da inscrição é
um alimento.
Esta ação destina-se igualmente a ajudar o Mercado da Solidariedade;
haverá um ponto de recolha no sábado e domingo, junto ao stand das
coletividades desportivas.
Inscrições:
até dia 29 junho, através do e-mail: clubeatletismolamas@gmail.com

Gala Prémio Concelho Solidário
28 junho | 21h30 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas

A Rede Social de Santa Maria da Feira promove pela terceira edição o
Prémio Concelho Solidário, que pretende homenagear entidades/
instituições que, pela sua atuação, inovação e boas práticas contribuem
para a promoção da coesão e desenvolvimento social do concelho.

O III Prémio Concelho Solidário pretende identificar e divulgar boas
práticas de instituições que atuem, a nível concelhio, nas áreas a seguir
apresentadas:
- Infância e Juventude;
- População Idosa;
- Deficiência;
- Voluntariado;
- Apoio à Comunidade;
- Grupos em Risco Social.

Estão, ainda, a concurso as seguintes áreas:
- O Prémio Empresa Solidária pretende distinguir as empresas concelhias
que se tenham destacado ao nível da responsabilidade social e da
solidariedade, através do apoio ou desenvolvimento de projetos ou
atividades neste âmbito;
- O Prémio Projeto Solidário para instituições que desenvolvam projetos
de inovação ao nível da intervenção social.
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Debates

Conferências
Tertúlias
Workshops
Comunicações Livres

› Conferências

Os atuais desafios socioeconómicos implicam uma reflexão teórica e
prática acerca dos processos associados à Economia Social, podendo
estes  trazer contributos para as estratégias a implementar no fortalecimento
do desenvolvimento local.
Está na ordem do dia, também, a estratégia Europa 2020 que define
um novo caminho relativamente às problemáticas do emprego e do
crescimento, no sentido de alcançar uma diminuição das assimetrias,
um aumento da coesão entre as regiões e um reforço do potencial de
crescimento e de competitividade.

Importa ainda definir o caminho da governança local como o exercício
da busca do consenso e da constituição dos espaços públicos necessários
à implementação de políticas públicas integradas na dinâmica da economia
local pelo incentivo ao empreendedorismo social.

Durante quatro dias serão abordados quatro grandes temas organizados
em cinco painéis: A Economia Social e o Desenvolvimento Local, a
Estratégia da EU 2020, Governança Local e Empreendedorismo Social
e Impactos da Economia Social na Economia Global.
Nesta reflexão, contamos com a presença de vários convidados de
referência nas áreas a abordar, com participações já confirmadas de:
.José Fialho Feliciano (Diretor da Faculdade Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Lusófona);
.Rogério Roque Amaro (Professor Associado do ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa);
.David Teixeira (Diretor do Ecomuseu do Barroso);
.Regina Lopes (Presidente da Federação Minha Terra);
.Eduarda Maio (RTP - Sociedade Civil);
.Sílvia Ferreira (Professora Auxiliar de Sociologia da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra);

.Manuel Sarmento (Presidente da Associação para o Desenvolvimento das
Comunidades Locais);
.Cristina Ramos (Instituto Nacional de Estatística);
.Pedro Hespanha (Professor da Faculdade de Economia de Coimbra e Membro
Fundador do Centro de Estudos Sociais).

› Tertúlias

Com o objetivo de proporcionar um espaço de reflexão e intervenção
cívica serão promovidas duas tertúlias, nos dias 28 e 29, pelas 18 horas,
subordinadas aos temas: Comunidade, Território e Produtos Locais; e
Moeda Social.
Oradores já confirmados:
.Marco Domingues (Presidente da Associação EcoGerminar);
.Teresa Pousada (Coordenadora da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado
das Terras de Santa Maria);
.Hugo Coelho (Professor Auxiliar convidado da Universidade Lusófona);
.Mário Montez (Professor na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Coimbra);
.Miguel Yasuyuki Hirota (Pesquisador e promotor japonês no âmbito da Moeda
Social).

Por fim, dar-se-á enfase a uma resposta local de educação não-formal:
os Clubes ALPE.  Ao fim de 5 edições, é chegado o momento de se
promover um encontro/reflexão em torno do significado dos Clubes para
os diferentes atores envolvidos, orientado pelo Prof. Carlos Alberto
Gomes, da Universidade do Minho.

› Workshops

Mindshake Social - aplicado ao terceiro sector
27 junho | 09h00 › 17h00 | Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas.

Concebido e dinamizado pela NA’MENTE - Consultoria e Formação em
Pensamento Criativo, o Mindshake Social é um conjunto de 6 Workshops
pensados para exercitar a mente, estimular a criatividade e a produção
de ideias.
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09h00 › 12h00
1. Pensar com empatia introdução em técnicas que ajudam a
compreender melhor as necessidades de um grupo target e a sua
aplicação: técnicas de observação, técnica Personas, Mapa de Empatia.
[Formadora · Katja Tschimmel]
2. Pensar em histórias introdução em técnicas de Storytelling e realização
de Storyboards. [Formadora · Mafalda Moreira]
3. Pensar em novos negócios introdução no método do Business
Canvas [Formador · Hugo Gonçalves]
14h00 › 17h00
4. Pensar com fluidez introdução na técnica do Brainstorming para a
geração de novas ideias para o empreendedorismo social [Formadora
· Paula Amorim]
5. Pensar com flexibilidade introdução ao método do Mind Mapping
e aplicação num exercício coletivo [Formadora · Mariana Valença]
6. Pensar em imagens introdução em técnicas de visualização simples
de ideias [Formador · Manuel Teixeira]

› Comunicações Livres

Nos dias 28 e 29 de junho, em salas do Colégio Liceal de Santa Maria
de Lamas, decorrerão ciclos de apresentações de comunicações livres,
subordinadas a 8 subtemas, selecionadas a partir da realização de um
concurso para apresentação de propostas de projetos de todo o território
nacional.
Até ao momento, contabilizam-se um total de 40 comunicações, nos
distintos subtemas:
- Envelhe(SER);
- Animação do Desenvolvimento Local;
- Inovação Social na Intervenção com Grupos de Risco;
- Práticas Solidárias em Contexto Empresarial;
- Práticas de Formação e Empregabilidade;
- Empreendedorismo Social;
- Igualdade de Género;
- Capacitação e Sustentabilidade do Terceiro Setor.

Bazar - Loja Social

O III Mosaico Social & IX MANIFesta contará com o Bazar - Loja Social.
Trata-se de um espaço de venda de produtos resultantes do
desenvolvimento de projetos das entidades parceiras da Rede Social,
que representam o trabalho diariamente desenvolvido com os destinatários
da ação. As receitas da venda dos produtos reverterão no apoio aos
projetos sociais desenvolvidos pelos parceiros da Rede Social.

Área Alimentar

Pela primeira vez, o evento integra uma área alimentar, com o objetivo
de proporcionar aos representantes das instituições, ao público residente
e visitantes um espaço de refeições. O processo de seleção das entidades
que vão explorar 3 estabelecimentos de restauração decorreu segundo
concurso público, aberto à possibilidade de participação de qualquer
entidade social concelhia.

Mostra de Produtos Locais

A Mostra de Produtos Locais é um espaço dedicado à exposição de
produtos de base local, onde é possível saborear pequenas delícias
como biscoitos, queijos, vinhos regionais, entre outros produtos. Este
espaço pretende reforçar a importância do consumo dos produtos
portugueses e, especificamente, os de origem local, considerando a
importância que a agricultura e os produtos regionais representam
atualmente para a dinamização da economia do país e dos territórios.
No final das tertúlias realizar-se-ão momentos de degustação destes
produtos, onde em ambiente informal se criam oportunidades de conhecer
e valorizar a qualidade, a especificidade e a diversidade dos produtos
apresentados neste evento.

ÁREAS III Mosaico Social & IX MANIFesta
Encontros - Cidadania Ativa e Desenvolvimento Local
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Apresentação de Publicações

“Manual Doença de Alzheimer - Programa Psicoeducativo
para Cuidadores Informais”
entidade. Projeto Cuidar de Quem Cuida
data. 28 junho | 17h00

Em 2009, surgiu o Projeto Cuidar de Quem Cuida (junho 2009 a maio
2013), uma iniciativa da região EDV que abrangeu os 5 municípios que
a constituem. Este projeto teve como entidade promotora o Centro de
Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguedo (CASTIIS) e,
como entidades copromotoras, a Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira e a Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos
(UNIFAI), sendo esta última responsável pela sua avaliação. Foi financiado
pelo Alto Comissariado da Saúde, pela Fundação Calouste Gulbenkian
e pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

O “Manual Doença de Alzheimer - Programa Psicoeducativo para
Cuidadores Informais” que será apresentado neste evento, surgiu como
produto final das implementações dos grupos de intervenção
psicoeducativa nos 5 municípios, ao longo de 4 anos, destinados aos
cuidadores informais de pessoas com demência de tipo Alzheimer.

Este Manual foi desenvolvido e estruturado de modo a permitir uma fácil
replicação pelos profissionais das áreas social e saúde da abordagem
psicoeducativa aos cuidadores, tratando-se de uma ferramenta única
de reconhecida qualidade, que não poderia ficar “fechada dentro de
uma gaveta”, mas sim aberta à comunidade que igualmente poderá
usufruir dela, em prol de uma melhoria da qualidade de vida dos
cuidadores.

“A Árvore Amiga II”, Jovens do CAFAP com colaboração da Prof.ª
Maria Gracinda Coelho de Sousa
projeto. “Brincadeira com Palavras”
entidade. Obra do Frei Gil - CAFAP “Quinta do Ribeiro”
data. 29 junho | 17h00

Demonstração de algumas das estratégias de trabalho e atividades
promovidas pelo CAFAP, a sua rede de Voluntários e os seus frutos.
Este projeto teve como principais objetivos orientar o trabalho técnico
para a ampliação das formas de comunicação do saber ouvir, ler e
compreender, o desenvolvimento da expressão oral e escrita, o
alargamento do vocabulário, bem como, a educação para a
sustentabilidade ambiental. Ao nível pessoal visa-se a valorização pessoal,
a promoção da autoestima e do bem-estar pessoal através do mundo
da magia e da criatividade. Esta estratégia constituiu-se como forma de
libertação de possíveis bloqueios pessoais, emocionais, sociais e escolares
que se acredita serem fundamentais no contexto de vida, na inserção
e inclusão destes jovens. A forma de expressão optada para a
dramatização/fantoches é uma estratégia de trabalho também no sentido
de serem integrados os recursos das famílias (conhecimentos de costura,
decoração, pintura, construção em cartão).

ÁREAS III Mosaico Social & IX MANIFesta
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Voluntariado

O III Mosaico Social & IX MANIFesta dá oportunidade à realização de
voluntariado na organização de todo este certame. Respeitando os
princípios do Voluntariado e os seus requisitos legais, os Voluntários irão
participar ativamente num evento de desenvolvimento social, com impacto
local e nacional, tendo a possibilidade de estabelecer redes de contactos
sociais, académicos e profissionais, que poderão contribuir para o seu
enriquecimento pessoal e profissional.

Os voluntários estarão envolvidos nas diversas áreas, nomeadamente
nas conferências, animação cultural, espaço infantil, mostra das instituições
locais, mostra de produtos locais, zona alimentar, bazar social e montagens
/ desmontagens dos stands, apoiando a sua dinamização. Atualmente
contabilizam-se 23 interessados, com idades compreendidas entre os
48 e os 18 anos, pertencentes a 11 freguesias do concelho.

Olimpíadas Seniores
28 junho | 09h00 › 17h00

No âmbito do programa Movimento Bem-Estar, entre os dias 26 e 28
de junho vai realizar-se as IX Olimpíadas Seniores, este ano integradas
no programa do III Mosaico Social & IX MANIFesta. Assim, nos dias 26
e 27, a iniciativa decorrerá em Santa Maria da Feira (parque da cidade,
piscina municipal, espaço envolvente e pavilhão desportivo da Lavandeira),
com diversas atividades, tais como: caminhada olímpica, master class
- aula de relaxamento (Tai Chi Chuan), jogos de mesa (Torneios de
Sueca, Damas e Dominó), Torneios de futsal, corfebol, badminton, ténis
de mesa, malha, petanca, provas de orientação, concurso de coreografias
de hidroginástica, matiné dançante e ainda uma aula de pilates.

No dia 28, as atividades decorrerão em Santa Maria de Lamas (Parque
e Pavilhão Desportivo do União de Lamas), onde se realizará um Peddy
Paper com equipas por freguesia compostas por participantes dos
programas e-mili@ e Movimento e Bem-Estar, e ainda torneios de boccia
e de dardos.
Durante a tarde decorrerá a Cerimónia de Encerramento com entrega
de medalhas/certificados aos participantes, momento de grande convívio
e animação.
Estas olimpíadas contarão com uma participação de cerca de 1000
atletas nas diferentes modalidades.

Encerramento da edição 2012-2013 do Programa e-mili@

Desde 2009 que o Município promove o programa e-mili@, que tem
como objetivo dinamizar sessões (in)formativas de informática, para a
aprendizagem dos vários programas do Microsoft Office e o uso da
Internet, destinado a indivíduos com idade superior a 60 anos. No final
de cada edição os participantes encontram-se para a participação num
Informática Paper - um circuito com vários postos instalados, onde em
cada um destes serão realizados desafios relacionados com as
aprendizagens nas sessões formativas de informática e internet. Este
ano provoca-se a inovação e o intercâmbio de experiências entre
programas: serão realizados desafios ao nível da informática e ainda
provas de condição física, no âmbito do programa Movimento e Bem-
Estar. Este encontro será realizado no dia 28 de junho, entre as 9h30
e as 17h00, em Santa Maria de Lamas.
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CONTACTOS III Mosaico Social & IX MANIFesta
Encontros - Cidadania Ativa e Desenvolvimento Local

ORGANIZAÇÃO

Rede Social de Santa Maria da Feira
rede.social@cm-feira.pt
tel 256 370 800

ANIMAR - Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Local
animar@animar-dl.pt
www.animar-dl.pt
tel 219 527 450

ADRITEM - Associação de Desenvolvimento
Rural Integrado das Terras de Santa Maria
adritem@adritem.pt
www.adritem.pt
tel 256 878 230

MAIS INFORMAÇÕES EM:
rede-social.inescporto.pt
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