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Quando pensávamos que o vírus nos daria tréguas e que podería-

mos começar a recuperar algum sentido de normalidade, eis que uma 

guerra se inicia em direto, televisionada, acompanhada ao segundo 

por um mundo que sustém a respiração. E então, imagens que pensá-

mos não voltar a ver, surgem debaixo dos nossos olhos. Há lições que 

o mundo parece não aprender! 

Por isso, este editorial, escrito neste contexto, reveste-se de um 

caráter particularmente difícil. Especialmente porque esta edição se 

dedica a rememorar os dias felizes que, apesar de tudo, aconteceram 

nos meses de verão e outono. 

A capacidade de reinvenção dos CLDS coordenados pela ADRIMAG 

não esmoreceu, não se deixou vencer pelo prolongar da pandemia. Ao 

contrário, saiu reforçada. Se já havia planos B, no momento de planear 

atividades e de definir rumos, agora há planos C e D e E. Todos os que 

forem necessários, para que cheguemos às pessoas. Aos lugares. Por 

mais recônditos que sejam. O isolamento não é uma fatalidade, uma 

inevitabilidade, nos territórios onde existem CLDS. Eis uma conclusão, 

das muitas conclusões, a extrair da ação continuada destes programas. 

Há um antes e um depois. Noção que também perpassa nas entrevis-

tas que fizemos aos diretores dos Centros Distritais da Segurança So-

cial de Aveiro e Viseu, Fernando Mendonça e Márcia Martins e a quem 

manifestamos a nossa gratidão, pela pronta disponibilidade e pela ge-

nerosidade que imprimiram aos seus testemunhos. Para a ADRIMAG, 

enquanto entidade coordenadora de seis CLDS, distribuídos por seis 

concelhos das Montanhas Mágicas, é um desafio e um orgulho poder-

mos ser um traço de união. 

Para memória futura, as visitas aos idosos das aldeias mais isoladas 

de cada um dos nossos concelhos de abrangência. As atividades pen-

sadas ao detalhe para ver os olhos das crianças a brilhar e a pedirem 

para voltar, na hora de ir embora. A música e o cinema e a alegria que 

conseguimos levar a sítios onde há muito não se ouviam risos e con-

versas à solta. O património imaterial. As histórias de vida. O respeito 

pelos rostos marcados pelo tempo, pelas mãos marcadas pelo traba-

lho. Os guardiões da(s) memória(s) dos nossos territórios. É o futuro a 

escrever-se, página a página. 

Uma das prioridades, num território tão abençoado pela Natureza: a 

questão ambiental. Que, no caso da ADRIMAG, não é uma abstração, 

uma preocupação discursiva ou de circunstância. Muito concreto, o 

declinar do trabalho desenvolvido junto das populações e em parce-

ria constante com as autoridades competentes. Também esse dado 

permanente, Nas páginas seguintes, uma cronologia ainda atravessada 

pela pandemia mas, revestida de esperança e de vontade de futuro. 

Há palavras que nunca devem deixar de fazer parte do nosso glossário 

interior e coletivo. Especialmente em tempos sombrios como os que 

atravessamos. Muito especialmente nesses tempos sombrios. Haja es-

perança! Haja futuro!

Até breve,  

João Carlos Pinho

Coordenador da ADRIMAG
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    Aldeia de Campo Benfeito Castro Daire 

© Avelino Vieira

“Professora Justina”

© Acácio Fernandes 

Reriz, Castro Daire (11-2020)

“A Fonte do Mezio”

© Fernanda Tavares

Mezio, Castro Daire (11-2020)
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“O Avô Pastor”

© Martim Silva

Vila Pouca, Castro Daire (12-2020) 

“Flor de carqueja”

© Jéssica Pereira

Vila Nova de Pinheiro, Castro Daire (04-2020)

“Aproveitar uma réstia de sol” 

© António Coutinho

Mezio, Castro Daire (11-2020)

“Era este o brinquedo das crianças”

© Fernanda Tavares

Mezio, Castro Daire  (11-2020)

“Para além da lente“
Castro Daire
Texto: CLDS 4G Criar Desafiar

Concurso de Fotografia

O 
concelho de Castro Daire abrange uma área conside-

rável da Serra de Montemuro e do Rio Paiva, sendo que 

este município possui uma biodiversidade notável, exi-

bindo paisagens montanhosas de grande beleza, ao lon-

go das quatro estações do ano. Este município é, por excelência, um 

destino de natureza, convidando à descoberta dos seus tesouros geo-

lógicos e das suas notáveis fauna e flora. Este é também um território 

rico em património histórico, cultural e arquitetónico, destacando-se 

as aldeias típicas de granito, localizadas na Serra de Montemuro e as 

aldeias de xisto implantadas no Vale do Paiva, convidando à descober-

ta de saberes e sabores, usos, costumes e tradições. 

Desta forma, e com o intuito de sensibilizar a comunidade para a im-

portância da preservação do património natural, lançou-se o desafio 

à população para a participação na primeira edição do concurso de 

fotografia, “Para além da lente”, dinamizado pelo CLDS 4G Criar De-

safiar de Castro Daire, coordenado pela ADRIMAG, em parceria com o 

município, por forma a respeitar, a valorizar e a promover aquele que é 

o património natural de todos/as os/as, estando a concurso o tema - 

Retrato de Gentes e Lugares no contexto do território castrense.
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“Igreja Matriz“

© Jéssica Pereira

Castro Daire (12-2020)

“A Cruz do Sol“

© Ricardo Magalhães

Mezio, Castro Daire (12-2020)

“Oliveira na Serra“

© Ricardo Simões

Adenodeiro, Castro Daire (11-2020)
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“Na serra e no Mundo“

© Carlos Simões

Adenodeiro, Castro Daire (11-2020)

“Pedreira“

© Pedro Silva

Cela (10-2020)

“Amiga Castanha“

© Martim Silva

Lugar da Tapada, Vila Pouca  (12-2020)

“Instinto Animal“

© Rute Vaconcelos

Cabril, Castro Daire (12-2020)

O FIO QUE NOS UNE: 
RESULTADO FINAL

São Pedro do Sul

“      
Projeto comunitário”, 

símbolo e memória da 

união das freguesias do 

concelho de São Pedro 

do Sul, durante a Grande Pande-

mia de 2020/21”. 

O descritivo para memória 

futura, é este. Uma síntese des-

tes meses todos. Das mãos e 

dos rostos. Da vontade de união, 

não obstante tudo o que nos fez 

(e ainda faz) estar longe uns dos 

outros. 

Fomos deixando o lastro des-

te nosso projeto ao longo deste 

ano. Cada rosto. Cada quadra-

dinho. Cada freguesia. Materia-

lizou-se tudo nesta peça única, 

agora exposta no novo Mercado 

Municipal, inaugurado em junho. 

Estava a chover muito no dia 

especial dessa inauguração, mas 

estas cores e os sorrisos e a ale-

gria foram uma espécie de sol. 

Fica o registo desta peça-metáfo-

ra da união que tudo vence, tudo 

ultrapassa. 

GUIA DO CIDADÃO

Arouca

C 
om o objetivo de fa-

cilitar o acesso das 

pessoas aos serviços 

de utilidade pública, 

o projeto AroucaInclui procedeu 

à elaboração do “Guia do Cida-

dão” onde constam informações 

sobre os direitos dos cidadãos, 

nomeadamente apoios sociais 

e serviços disponibilizados pelo 

Estado, assim como os procedi-

mentos necessários para aceder 

aos mesmos. 

Neste guia encontram-se lis-

tados diferentes serviços públi-

cos e outros de utilidade pública 

que se encontram disponíveis no 

concelho de Arouca, em diversas 

áreas de atuação, tais como: ação 

social, educação, emprego, for-

mação profissional, autarquias lo-

cais, saúde, segurança, proteção 

civil e justiça.

Até ao momento, proce-

deu-se à divulgação e entrega 

do Guia do Cidadão em serviços 

de proximidade (minimercados), 

bem como junto de pessoas re-

sidentes em diversas freguesias e 

aldeias mais distantes e isoladas. 

Desta forma, o Guia do Ci-

dadão poderá constituir-se um 

instrumento relevante junto de 

pessoas que se encontram em si-

tuação de maior isolamento, pro-

curando estimular-se o exercício 

de uma cidadania plena.

montanhas mágicas®
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A 
m e t o d o l o g i a 

CRER é uma 

m e t o d o l o g i a 

integrada de 

acompanhamento ao projeto do 

empreendedor, desenvolvida pela 

ADRIMAG, em parceria com enti-

dades locais e regionais e parcei-

ros transnacionais. 

Esta estrutura visa proporcio-

nar as condições necessárias para 

que os empreendedores criem 

e desenvolvam um negócio de 

forma sustentável, usufruindo de 

acompanhamento à elaboração 

de um plano de negócios.

A ADRIMAG, através dos Con-

tratos Locais de Desenvolvimen-

to Social, disponibiliza este apoio 

nos concelhos de Vale de Cam-

bra, Castelo de Paiva, Sever do 

Vouga e Castro Daire. Para além 

disto, disponibiliza ainda este 

apoio noutros concelhos próxi-

mos, pelo facto de ser uma Enti-

dade Prestadora de Apoio Técni-

co (EPAT) credenciada.  

O CLDS4G - Projeto VIDA 

presta este apoio a empreende-

dores encaminhados por outras 

entidades ou que procurem esta 

A 
3ª edição do Or-

çamento Partici-

pativo Jovem de 

Castro Daire teve 

início no dia sete de abril de 2021. 

A edição passou por diversas fa-

ses tais como: divulgação e pro-

moção, apresentação de propos-

tas, análise técnica, apresentação 

pública dos projetos e votação 

dos mesmos.  

Na fase de divulgação e pro-

moção foram utilizadas as redes 

sociais e foi organizado um  we-

binar com transmissão em direto 

na página de Facebook do muni-

cípio no dia 7 de abril, que teve 

como oradores o Presidente do 

Município de Castro Daire, Dr. 

Paulo Almeida, a Diretora Regio-

nal do Centro do IPDJ, Dr.ª Cata-

rina Durão, o Adjunto do Diretor 

do Agrupamento de Escolas de 

Castro Daire, Prof. Élio Serrano, 

o Diretor Pedagógico da Escola 

Profissional Mariana Seixas, Dr. 

Nuno Marques e os representan-

tes dos projetos vencedores nos 

anos transatos. 

Após a apresentação de pro-

postas e a análise técnica, no dia 

12 de agosto, houve a apresen-

tação pública dos seis projetos 

que passaram a esta fase e no dia 

seguinte iniciou-se a fase da vo-

tação, que terminou no dia 30 de 

METODOLOGIA CRER ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

JOVEM 2021 DE CASTRO DAIRE

Castelo de Paiva Castro Daire
“+ PERTO DE SI“ WEBINAR “A (IN)VISIBILIDADE 

NA VELHICE“

Sever do Vouga Vale de Cambra

“ 
+ Perto de si”, dá nome 

ao projeto de volunta-

riado que tem vindo a 

edificar-se e a enraizar-

-se, “passo a passo”, no concelho 

severense.

Uma ação tripartida que visa, 

fundamentalmente, três eixos de 

atuação: ações de sensibilização 

e de informação acerca desta ini-

ciativa, de forma descentralizada; 

identificação dos potenciais des-

tinatários, nomeadamente com 

recurso aos atores locais e, por 

fim, sensibilização de jovens e 

adultos, bem como da comuni-

dade em geral, para a prática do 

voluntariado.

Com o propósito de envolver 

as camadas mais jovens nesta to-

mada de consciência estão ainda 

em fase de votação diferentes 

propostas gráficas inscritas no 

concurso criativo por nós lança-

do, para se eleger o que virá a ser 

o logótipo desta ação e, portanto, 

V 
isando a preven-

ção dos maus tra-

tos contra a pessoa 

idosa e tendo como 

mote a celebração do Dia Inter-

nacional de Sensibilização para a 

Prevenção da Violência Domés-

tica Contra as Pessoas Idosas, 

realizou-se no dia 15 de junho de 

2021 o webinar “A (In)Visibilidade 

na Velhice”.

Com um painel de oradores/

as diverso e com provas dadas 

nas mais variadas vertentes da 

proteção e cuidado da pessoa 

idosa, este seminário aconteceu 

online e em direto, ajustando-se 

às necessidades atuais devido à 

pandemia e permitindo, desta 

forma, chegar a um público vasto.

A tarde dividiu-se em dois 

grandes momentos. O painel (IN)

visibilidade na velhice - estra-

tégias na prevenção e comba-

te à violência contra as pessoas 

idosas e a defesa e apoio a este 

grupo etário, foi abordado por 

Dália Costa, Provedoria de Justi-

resposta por si mesmos. Este 

apoio traduz-se num processo 

inovador de apoio à criação de 

empresas, tendo como princípio 

um acompanhamento indivi-

dualizado e reflexivo perante as 

várias etapas da criação de um 

negócio. Durante todo o percur-

so, são colocadas várias questões 

ao empreendedor, no sentido de 

tornar um processo participado e 

consciente. 

Ações como esta são es-

senciais para fomentar o espírito 

empreendedor nos territórios de 

intervenção.

setembro.  No dia 4 de outubro, 

foi anunciado o projeto vencedor 

do Orçamento Participativo Jo-

vem 2021, que tem como nome: 

“KIOSK NA FONTE DOS PEIXES”, 

apresentado por Ana Beatriz Car-

neiro Pereira, estudante e natural 

de Castro Daire.

O CLDS 4G Criar Desafiar de 

Castro Daire, no que se refere ao 

Orçamento Participativo Jovem, 

foi parceiro do município na ati-

vidade em questão, divulgando 

através da sua página de Face-

book todo o processo e cola-

borando na preparação de cada 

fase. O CLDS 4G Criar Desafiar 

Castro Daire acredita na parti-

cipação ativa dos jovens no or-

çamento concelhio, onde lhes é 

dada a oportunidade de apresen-

tarem projetos para o desenvolvi-

mento do concelho, estimulando 

assim uma atitude empreende-

dora.

o seu rosto e marca.

De salientar que neste pro-

cesso, os seniores assumem uma 

voz ativa, explanando, na primeira 

pessoa, sobre a sua realidade.

Às vezes, temos de parar para 

os escutar, para só depois enten-

dermos a importância de cada 

pequeno gesto. Trata-se (tam-

bém) de um processo de autova-

lorização, valorizando o outro.

ça, APAV | Associação Portuguesa 

de Apoio à Vítima e Espaço Trevo. 

Por sua vez, o painel (in)VISIBI-

LIDADE na velhice – a inclusão 

e valorização social na velhice: 

partilha de boas práticas de enve-

lhecimento ativo e saudáveis, foi 

apresentado pelo Centro Social 

de Oiã e Os Pioneiros, havendo 

lugar para a explanação de pro-

jetos com foco no bem-estar, no 

respeito e na individualidade da 

pessoa idosa. 

Os conhecimentos e expe-

riências partilhados foram inú-

meros e de elevado valor, salien-

tando-se a dualidade violência/

maus-tratos versus valorização 

da pessoa idosa, bem como a im-

portância do trabalho em rede e a 

articulação dos serviços, no sen-

tido de atenuar este flagelo per-

petrado contra as pessoas idosas.
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cultura |  Tradições

Muitas vezes entendida como algo imaterial, abstrato, poroso e/ou invisível, a cultura move montanhas. No 
nosso caso, essa expressão tem ainda mais significado. Por tudo aquilo que os nossos CLDS fazem, no sen-
tido de preservar a cultura dos territórios de abrangência. Por procurarem levar música e alegria a lugares 
(e às pessoas desses lugares). A par de todas as outras dimensões do trabalho de proximidade desenvolvido 
diariamente pelos CLDS da ADRIMAG, estes momentos que procuraram amenizar (um bocadinho) o peso 
de confinamentos sucessivos, de isolamentos que acentuaram o outro isolamento das nossas aldeias, já 
de si tão pesado. O Música na Aldeia, pelo projeto de Arouca, que levou tanta alegria, num Verão (ainda) 
pandémico. Os concertos itinerantes promovidos em Castro Daire. E um trabalho de fundo muito especial, 
desenvolvido pela equipa de Vale de Cambra. É ver e ler o que se segue.

Concertos Itinerantes com a Banda Tranglomango
Castro Daire
Texto e fotos: CLDS 4G Criar Desafiar  

Gerações Ativas

A 
música é uma manifestação artística e cultural de um 

povo, é um veículo usado para expressar sentimentos. 

Para além de ser uma forma de entretenimento, é tam-

bém reconhecida como uma modalidade que desenvol-

ve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado 

agradável de bem-estar. Assim, e tendo como principal objetivo levar 

a música às nossas aldeias e gentes, o CLDS 4G Criar Desafiar, em par-

ceria com o Município de Castro Daire, organizou nos dias 2 e 3 de 

agosto, duas atividades socioculturais e de convívio intergeracional, 

dinamizadas pela Banda Tranglomango. Assim, o conceito de concerto 

itinerante percorreu 12 aldeias do concelho de Castro Daire, nomea-

damente Colo de Pito, Monteiras, Eido, Relva, Vale Abrigoso, Mezio, 

Peixeninho, Gosendinho, Gosende, Cotelo, Campo Benfeito e Ros-

são, em pontos centrais como largos, cafés e capelas, surpreendendo 

quem nelas se encontrava e circulava, proporcionando momentos de 

animação e de lazer.

A Banda Tranglomango composta por Ana Bento e de Bruno Pinto, 

tocou e cantou músicas de histórias reais e outras adaptadas de obras 

de Aquilino Ribeiro e do Cancioneiro Geral.

Esta atividade suscitou interesse e gerou interação entre as diferen-

tes gerações das comunidades, havendo lugar à expressão de gratidão 

por parte do público, que apelou à realização de mais atividades desta 

índole. Sinal de que os objetivos foram cumpridos! 

montanhas mágicas®
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Foto: CLDS 4G AroucaInclui
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Viagem Sénior

D 
ia 7 de setembro o projeto 

CLDS Proxim’Idade, sob coor-

denação da ADRIMAG e em 

parceria com o Município de 

Sever do Vouga, concretizou não só uma das 

ações vigentes no seu plano de ação, mas 

também materializou os desejos dos muitos 

seniores que tanto almejavam um retorno à 

normalidade.

A conjuntura em si, relembre-se a fase 

pandémica que se instalou e da qual a socie-

dade padece, não nos permite atuar de forma 

espontânea, imprimindo cuidados reforçados 

com os trâmites legais que nos são impos-

tos, cumprindo as normas vigentes da DGS e 

acautelando todas as medidas de segurança.

No entanto, o exposto vem reforçar a ne-

cessidade de nos focarmos na nossa popula-

ção idosa, cumprindo iniciativas que visem o 

seu convívio e interação salutar, não esque-

cendo o acesso à cultura e ao saber.

Com um total de 29 idosos, provenientes 

das diferentes freguesias do concelho, ga-

rantindo a descentralização e favorecendo a 

igualdade de oportunidades, o palco materia-

lizou-se nas Caves do Solar de São Domingos 

e no Museu do Vinho, ambos em Anadia.

Nas Caves foi possível apreciar diferentes 

experiências vínicas, numa antítese temporal 

entre o tradicional e o moderno, que culmi-

nou num momento de degustação. Por sua 

vez, no Museu, para além da cultura e do sa-

ber, foi possível visitar duas exposições, uma 

permanente que faz jus ao seu nome, deta-

lhando todo o processo e preparação até ao 

produto final, o digníssimo vinho e uma outra 

temporária, em torno da vida e carreira do 

cantor José Cid.

Nas pausas para descanso e retempero de 

energias, um quiz cultural, com direito a per-

guntas e respostas e uma festa de rua, ao som 

da harmónica. Um dia de conhecimento, de 

sorrisos e de aplausos. 

Os constrangimentos existem, é certo. No 

entanto, preferimos sempre fazer parte da so-

lução possível, escutando a voz de quem é, de 

facto, o coração de cada lugar, pessoas cons-

cientes, pensantes e de cabelos tons de prata.

Sever do Vouga
Texto e fotos: CLDS 4G Proxim’Idade

cultura |  Tradições

A arte de ser Pastor
Vale de cambra
Texto: e fotos: CLDS 4G Vale+Social  

Entre a Tradição e o Sonho

É   
no alto da Serra da Freita que en-

contramos José Ferreira, que com 

entrega e empenho se dedica a 

guardar as suas vacas, preservan-

do a tradição da atividade de pastor. José car-

rega consigo as memórias de um tempo em 

que o pastoreio das vacas acontecia dentro 

das pequenas aldeias. Era através dos animais 

que muitas famílias conseguiam manter o seu 

trabalho e, não raras as vezes, o seu sustento. 

Em grande parte, foi essa ligação histórica e 

emocional que levou José a escolher seguir 

esta atividade, que sentia que se perdia no 

tempo e no caminho do desenvolvimento ru-

ral e tecnológico. 

Antes de se encontrar com a pastorícia, 

José escolheu dedicar-se à engenharia, área 

que ainda hoje procura conciliar. Quando de-

cidiu dedicar mais tempo da sua vida ao pas-

toreio das vacas arouquesas, José definiu de 

forma clara os seus objetivos, que ainda hoje 

mantém. 

A intenção de preservar os usos e costu-

mes da vida na aldeia, através da criação e da 

manutenção da raça autóctone - a Arouque-

sa. Ao mesmo tempo, e devido à presença e 

circulação das vacas na Serra da Freita, pre-

servar a biodiversidade, cuidando da paisagem 

e mantendo o ecossistema. E, de forma não 

menos importante, abrir ao mundo (através 

do turismo) as experiências e vivências de 

uma aldeia rural, criando riqueza e desenvol-

vendo a economia.

O percurso ao longo do tempo não tem 

sido simples, mas isso não desmotiva José. A 

atividade a que se dedica pode ter história e 

tradição, mas não é isso que determina a per-

da da sua importância. Por isso, José mantém 

o sonho de que esta possa tornar-se uma pro-

fissão reconhecida no futuro. 

Ser pastor não exige regressar décadas 

atrás em termos de vestuário ou de vida. Hoje, 

José escolheu utilizar o traje típico, mas refere 

que no dia-a-dia utiliza roupa prática e cómo-

da, que lhe permite deslocar-se bem e com 

conforto. José é pastor e muito mais, não só 

em termos profissionais, como sociais e pes-

soais. Pode passar grande parte dos dias so-

zinho, mas não está só. Está consigo mesmo, 

com os seus animais, com os elementos da 

natureza que compõem a paisagem e que vai 

guardando ao longo dos seus dias. 

José é um guardião. Da raça Arouquesa, 

da serra, da memória, da tradição, dos valo-

res de respeito pela natureza e pela história. 

Esses valores que movem a sua jornada, são 

os mesmos que procura transmitir à sua filha 

pequena. José continua aqui, firme na sua 

convicção e com esperança de que este pos-

sa ser um projeto partilhado por cada vez mais 

pessoas que desejem manter viva a profissão 

de pastor.
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Música na Aldeia

P 
romover a participação da co-

munidade na organização e no 

desenvolvimento de ações cul-

turais, estimulando a auto-orga-

nização dos habitantes, nomeadamente nas 

aldeias mais isoladas do município de Arouca, 

é a pretensão do projeto AroucaInclui com a 

atividade “Serões Culturais”.

Quando as primeiras atividades se planea-

vam, surgiu a pandemia, o que nos obrigou a 

esperar e a repensar formas de intervenção. O 

envolvimento das comunidades não tem sido 

feito ao ritmo que desejávamos, mas, com 

cuidado, fomos avançando nesta aproxima-

ção às gentes da nossa terra. O conhecimento 

das pessoas é a chave para o sucesso de qual-

quer atividade. Assim, quando o gosto pela 

música tradicional se manifesta de forma tão 

evidente, não há dúvidas quanto ao caminho 

a seguir. O projeto AroucaInclui, em parceria 

com as juntas de freguesia locais e com a co-

laboração do grupo de concertinas de Urrô, 

levou a música a algumas das nossas aldeias 

ao longo dos meses de julho e de agosto. 

Pelos caminhos das aldeias de Telhe, 

Merujal, Silveiras e Adaúfe, ecoou o som das 

concertinas, houve “Música na Aldeia”. Com 

esta música, os olhos sorriem. As ruas, as va-

randas e as janelas ganham mais brilho e as 

aldeias mais vida. A saudade das festas e das 

romarias fazem com que nos digam “ficáva-

mos aqui a ouvi-los a noite toda”.

Arouca
Texto e fotos: CLDS 4G AroucaInclui

montanhas mágicas®

arte de viverarte de viver

  © CLDS 4G São Pedro do Sul

Apesar de a pandemia ainda não nos permitir viver as nossas vidas tal 
como as conhecíamos. E de ainda não sabermos quando ou se isso 
voltará a ser possível, aquela não-resignação tão característica das 
equipas da ADRIMAG, combinada com a liberdade relativa que os me-
ses quentes nos concedem, para fazer as atividades a que habituámos 
as crianças e os jovens e as famílias. Neste capítulo, alguns exemplos 
desse trabalho tão luminoso e tão precioso. Sessões de cinema, visi-
tas e atividades inesquecíveis, conferências e encontros intergera-
cionais e estágios que ajudam os jovens a pensar (melhor) o futuro. 
E ainda o trabalho iconográfico realizado pelo CLDS de Sever do 
Vouga, que se dedicou a cristalizar a vida após a perda, lembrando 
que a esperança é um exercício diário de fé. 

Saber reinventar o “Viver”
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Encontro Intergeracional
Castelo de Paiva
Texto e foto: CLDS 4G Projeto VIDA

Férias Inclusivas
Arouca
Texto e foto: CLDS 4G AroucaInclui

arte de viver

pal produzir e comercializar infusões e condi-

mentos biológicos sendo os mesmos obtidos 

em condições ecológicas e ambientais únicas, 

proporcionadas por um ecossistema de mon-

tanha, neste caso a Serra do Montemuro, uti-

lizando as técnicas e os processos recomen-

dados pela agricultura biológica. 

Foi um dia prazeroso e proveitoso, em que 

os participantes tiveram a oportunidade de 

conhecer os vários tipos de condimentos e in-

fusões, assim como a forma como os mesmos 

são cultivados. Ao longo da visita, as senhoras 

partilharam também os seus saberes sobre 

o cultivo de ervas aromáticas e a sua utilida-

de. Tanto as crianças como as idosas tiveram 

oportunidade de provar algumas infusões e 

de aprenderem como as mesmas devem ser 

preparadas. No final do encontro receberam 

uma oferta por parte da Ervital, que permitiu 

a todos os presentes levar para casa uma in-

fusão e se deliciarem com os seus familiares.  

Estas atividades, que costumam marcar o início das férias le-

tivas, são um anseio para estas crianças e jovens e são sempre 

dias vividos com muito entusiasmo e alegria. Este ano, 26 crian-

ças/jovens desfrutaram de uma visita ao Zoo Santo Inácio e de 

uma sessão de cinema de animação. Estes momentos foram mar-

cantes nas vidas destas crianças, sendo experiências inesquecí-

veis que fazem os olhos brilhar de alegria e de encantamento.

Este Encontro Intergeracional constituiu 

um encontro de saberes, onde ficaram bem 

patentes os valores de partilha e solidarieda-

de, a consciencialização para a importância 

do envelhecimento ativo e o desenvolvimen-

to de competências na área do saber ser, que 

são imprescindíveis a todos. Além disso, as 

relações intergeracionais que se vão criando 

mostram-se vantajosas nos dois sentidos, pois 

possibilitam que as crianças encontrem refe-

rências dos valores universais e que os mais 

idosos tenham um envelhecimento bem su-

cedido ao nível do desenvolvimento de ques-

tões sociais, económicas, físicas, culturais e 

cívicas. 

Desta forma, o encontro entre gerações é 

das mais belas sensações de engrandecimen-

to pessoal, quer para os mais novos, quer para 

os mais velhos.

F 
oi necessário saber esperar, mas o verão trouxe-nos 

a possibilidade de retomar as atividades de férias di-

rigidas a crianças e jovens do Município de Arouca. 

Proporcionar o acesso a atividades diferenciado-

ras, às quais nos seus contextos familiares não teriam acesso, pro-

movendo a sua inclusão social, nomeadamente das crianças com 

necessidades educativas especiais, são os principais objetivos do 

projeto AroucaInclui com a concretização das Férias Inclusivas. 

O 
CLDS 4G – Projeto VIDA tem 

vindo a dinamizar, desde de-

zembro de 2015, a atividade 

Magia na Infância, que consiste 

na dinamização de atividades lúdico-recreati-

vas para crianças, a realizar nas pausas letivas 

da Páscoa, Verão e Natal. Estas atividades têm 

como objetivo desenvolver a integração so-

cial e o sentido de cidadania, o interesse pelo 

meio ambiente, a autoconfiança e a capacida-

de de socialização. 

Neste sentido, de 13 a 16 de julho de 2021, 

a par das atividades lúdico-recreativas dirigi-

das a crianças, num dos dias, promoveu-se 

um Encontro Intergeracional entre as crianças 

envolvidas e as senhoras que frequentam os 

Ateliês Tradicionais que têm vindo a realizar-

-se na aldeia de Midões. Este encontro entre 

os mais jovens e os mais crescidos decorreu 

na empresa Ervital, em Castro Daire, que é 

uma empresa que tem como objetivo princi-
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ProjetarFuturo
Vale de Cambra
Texto e fotos: CLDS 4G Vale +Social

“ 
ProjetarFuturo” é uma atividade inte-

grada no plano de ação do CLDS4G 

Vale +Social, lançada em 2016 e que 

se destina aos jovens do 9º ano e do 

ensino secundário regular, do concelho de 

Vale de Cambra. 

Os jovens são desafiados, em plenas férias 

de Verão, a experimentarem profissões do seu 

interesse e a entrarem no verdadeiro mundo 

do trabalho, com o objetivo de desenvolve-

rem competências pessoais e sociais ineren-

tes à inserção profissional e de progredirem 

na definição dos seus percursos de vida. 

Esta iniciativa de sucesso deve-se tam-

bém às entidades empregadoras que acolhem 

e que abraçam este projeto desde o primeiro 

momento. No total, contamos com cerca de 

80 entidades que, ano após ano, aceitam o 

desafio e proporcionam uma experiência al-

tamente qualificada a estes jovens.

Todos os participantes têm tido a opor-

tunidade de experimentarem e/ou contac-

tarem com as profissões que lhes despertam 

interesse e curiosidade, em contexto real de 

trabalho. São vastas as profissões procuradas 

pelos jovens e dividem-se em diversas áreas, 

por exemplo, saúde, comércio, restauração, 

padaria/pastelaria, engenharias, economia, 

comunicação, turismo, design, ciências so-

ciais, mecânica automóvel, história, metalo-

mecânica, entre outras. 

Mesmo em tempos de pandemia, estas 

oficinas decorreram e fizeram a diferença na 

vida dos jovens. Foi necessário reinventar e 

ajustar a atividade, dando cumprimento a to-

das as normas que a DGS recomenda para a 

prevenção do COVID-19.

Assim, no verão de 2021, aconteceu a IV 

Edição das oficinas “ProjetarFuturo” com 73 

jovens inscritos, dos quais 11 com Necessi-

dades Educativas Específicas. Uma vez mais, 

em parceria com as entidades empregadoras 

do concelho de Vale de Cambra, os jovens ti-

veram a oportunidade de experimentarem as 

profissões desejadas, em contexto real de tra-

balho, durante 5 dias.  

Durante todo o processo, é notório o 

entusiamo dos jovens e, no final de cada 

experiência, o brilho no olhar de cada um é 

refletido no balanço descrito pelos mesmos. 

Acreditamos que este projeto tem um impac-

to significativo na vida de cada jovem, pois é 

sem dúvida, um enriquecimento académico, 

pessoal e profissional.

Um dia na 
Quinta das Uchas
São Pedro do Sul
Textos e fotos: CLDS 4G São Pedro do Sul 

Um dia na floresta
São Pedro do Sul

arte de viver

P 
ara celebrar em pleno o último dia de agosto, preparámos 

(com muito carinho) um dia cheio de atividades para um 

grupo de crianças das freguesias de Vila Maior e de Bor-

donhos. 

Logo de manhã, um dos nossos bioworkshops. Desta vez, de broa 

e de manteiga artesanal. O forno aceso de manhã bem cedo, as mãos 

pequeninas cheias de massa, a moldar pequenas broas. Enquanto tudo 

acontecia no forno, aprender a fazer manteiga à maneira antiga. Tudo 

orientado pela Sandra Costa, de Manhouce, trajada a rigor, a quem 

agradecemos a paciência e o carinho. 

Depois do almoço, todos em fila para o campo, atrás do João da 

Quinta das Uchas, em busca de flores, folhas, ervas aromáticas. Com 

os sentidos alerta, a ouvir as explicações, usos e designações. Porque 

a seguir, a tarefa era fazer uns herbários muito especiais. 

No fim de tudo, as nossas crianças foram para a adega fresquinha 

da quinta, onde as esperava uma sessão de yoga, com a Leonor. Lindos 

e concentrados, todos eles. A seguirem as instruções e o som relaxan-

te da música que dava o ambiente certo. 

Ao longo de tudo o que foi acontecendo, os cães da quinta, que 

andaram sempre por perto: a Sasha, a Nikita e o Tik Tok. 

No final do dia, queriam ficar. O melhor sinal de que as crianças 

estão felizes: quererem mais. 

U 
m dia inesquecível e cheio. As variáveis eram perfeitas: 

um dia de sol, uma floresta linda, água fresca, muitas ati-

vidades para fazer e um grupo de jovens cheio de ener-

gia. Não podia ser melhor. Não podia ter sido melhor. 

A nossa vontade de fazer com que crianças e jovens das nossas 

freguesias conheçam e desfrutem das (muitas) coisas boas do nosso 

território, tem-se cumprido maravilhosamente. Por isso, desta vez, os 

risos e a alegria e a energia destes jovens de Figueiredo de Alva vieram 

a Carvalhais, ao Bioparque do Pisão. E houve seringaball, arvorismo, 

piscina, piquenique e tudo o mais que pode acontecer num dia lindo 

de verão. 

Depois de (mais) um ano de aulas maioritariamente online, de 

aulas presenciais sem a possibilidade de expansão dos espaços exte-

riores, depois de todos os confinamentos e restrições, também esta 

nossa vontade solar: de dar muito espaço, muito ar livre nas atividades 

que concebemos carinhosamente 

E assim foi. As imagens contam a história maravilhosa deste dia 

no Bioparque. E sabemos que elas significam memórias muito gratas, 

acrescentadas às vidas destes jovens. Por isso, a nossa felicidade. 
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Viver, depois de Amar-te
Uma vida após a perda!
Sever do Vouga
Texto e fotos: CLDS 4G Proxim’Idade

A 
o longo deste ano o Proxim’Ida-

de elencou um plano de inter-

venção focado no combate ao 

isolamento e à solidão emocio-

nais em situação de viuvez.

O exposto resultou de um diagnóstico so-

cial apurado junto da população sénior, que 

relatou quais seriam as suas maiores dificul-

dades, uma delas, expressamente registada, a 

perda.

Entenda-se que não respeita à ausência 

de retaguarda familiar, à posse de uma ha-

bitação isolada ou à ausência de condições 

económicas e financeiras, sendo estas tipifi-

cações contempladas noutras iniciativas vi-

gentes no nosso plano de ação.

Neste enquadramento, a abordagem é 

essencialmente emocional, confluindo no re-

gisto de memórias, na quebra de momentos 

de solidão e anedonia, colocando a tónica na 

pessoa idosa e na importância do seu viver no 

presente.

Este trabalho tem vindo a ser realizado de 

forma continuada, em parceria com os atores 

locais aderentes, reunindo viúvas e viúvos das 

diferentes freguesias do nosso concelho.

Um trabalho que também é assinado por 

Mateus Henriques, um confesso amante da 

arte de fotografar, que foi conduzido pela 

nossa mão por entre os destroços de existên-

cias que refloresceram em idade já madura. 

Um jovem promissor que, através da sua lente, 

nos fala o tudo e o muito sobre eles e sobre 

o seu respirar.

Trata-se de um modo atípico e indireto de 

alterar trajetórias. Não se trata de uma foto-

grafia, ou de várias. É o processo subjacente 

em que através dela(s) se explora um conjunto 

de viveres e se almeja a promessa de um futu-

ro menos só, consciencializando e partilhan-

do a sabedoria do que dá nome a esta ação 

“viver, depois de amar-te”.

Este projeto culminará numa exposição 

itinerante pelos equipamentos culturais mu-

nicipais, potenciando a circulação de pessoas 

por locais de referência e que estão ao acesso 

da comunidade, potenciando mudanças. Uma 

ação que reparte responsabilidades entre a 

nossa entidade coordenadora, ADRIMAG e o 

nosso município. 

Projeto Crescer – 
Parentalidade Positiva
Castro Daire
Texto e Fotos: CLDS 4G Criar Desafiar  

arte de viver

A 
s mães e os pais dizem, fre-

quentemente, que ser mãe ou 

pai é a melhor e mais difícil ta-

refa do mundo. Se por um lado, 

dá um sentido de propósito e de significado 

à nossa vida, traz-nos satisfação, gratificação 

e sentimentos de realização e bem-estar, por 

outro, as responsabilidades e exigências de 

educar crianças/jovens saudáveis também 

podem desafiar os nossos limites, gerar stress 

e sentimentos de sobrecarga. A parentalidade 

vai-se desenvolvendo e transformando con-

forme as necessidades, características e de-

sejos dos filhos/as e das/dos mães/pais, mas 

pode sempre impactar de forma significativa, 

positiva ou negativa, o desenvolvimento das/

dos nossas(os) filhas(os). 

Nos dias dezoito e dezanove de junho, 

foram realizadas diversas sessões de compe-

tências parentais e sociais, dinamizadas pela 

Dr.ª Vera Oliveira, Psicopedagoga certificada 

em Parentalidade e Educação Positiva. 

Estas sessões abordaram diversas temá-

ticas tais como: gestão da dinâmica familiar, 

parentalidade e os seus quês, gestão no uso 

de tecnologias em família e a adolescência 

e as suas dúvidas. Durante as sessões foram 

realizadas apresentações, feitas reflexões, 

aprendidas dinâmicas, praticados exercícios 

reais direcionados para cada um dos temas, 

foram sugeridas dicas e estratégias para que 

os zntes conseguissem dar resposta às situa-

ções individuais. 

Tendo em conta as quatro sessões desen-

volvidas, os participantes referiram, com sa-

tisfação, a pertinência dos temas abordados, 

sendo importante refletir sobre os aspetos 

tratados de uma forma mais prática e dinâ-

mica, utilizando os exercícios propostos pela 

oradora e a importância de se debater esta 

temática tão desafiante que é a Parentalidade.
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Lá fora é um dos motes preferidos das nossas crianças e jovens. 
E se puder ser em família, tanto melhor! 
Neste dossiê, atividades de descoberta da biodiversidade, um roteiro pelo vale mágico de Vale de Cam-
bra, arborismo, percursos pedestres e banhos de água salgada. 
Tudo a pensar nas famílias e no tempo (tão necessário) de exterior, de natureza, de evasão. As imagens 
e as palavras das próximas páginas dizem (quase) tudo. 

Foto: CLDS 4G Vale+Social
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Roteiro “ADRIMAG no Vale” – Nascente 
Vale de Cambra

Texto e fotos: CLDS 4G Vale + Social

E 
ste roteiro é o convite para crianças e respetivas famílias 

explorarem os recantos do “Vale Mágico”, desfrutarem 

das belas paisagens iluminadas pelo sol nascente e diver-

tirem-se com os desafios propostos. Seguindo todas as 

orientações, é possível descobrir a ADRIMAG no Vale e, assim, conhe-

cer os projetos desenvolvidos em Vale de Cambra com o apoio desta 

associação. 

Em parceria com o município, o percurso foi pensado e criado com 

o objetivo de explorar os muitos locais de interesse do nosso “Vale Má-

gico” e proporcionar momentos prazerosos em família.

Foram escolhidos os locais desde o ponto de partida ao de che-

gada, tendo em conta o sol nascente, por forma a que as paisagens 

fiquem ainda mais embelezadas e o passeio seja mais enriquecedor. 

Há que acordar cedinho para ver o sol a nascer, preparar o carro, 

colocar a mochila às costas, levar em mãos o “ADRIMAG no Vale” e ir à 

descoberta dos locais e dar resposta aos desafios propostos! Atenção! 

É importante dar uma vista de olhos a todo o roteiro antes de iniciar a 

viagem para que seja possível realizar todos os desafios.  

São 10 os locais que dão origem à rota, começando na freguesia de 

Cepelos e terminando na vertente sul da Serra da Freita com uma vista 

esplendorosa de Vale de Cambra.    

Em cada ponto de interesse é apresentado o local com algumas 

notas históricas, bem como exibidas curiosidades acerca do mesmo. 

As crianças e seus familiares são ainda convidados a dar resposta aos 

desafios expostos, para que o roteiro fique completo e divertido! 

Distância: 27 km
Início: Cepelos
Fim: Serra da Freita
Público-alvo: Famílias

evasão evasão || Rotas e Percursos
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Percursos Pedestres no Vale do Bestança
Cinfães
Texto e fotos: CLDS 4G EIRA

O 
Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª Geração, 

denominado Projeto EIRA 4G promoveu, em parceria 

com o Município de Cinfães e a Associação” Cinfães a 

Correr”, três caminhadas pelos percursos pedestres do 

concelho:  “Caminho do Prado”, “Caminhada de São João” e “Cami-

nhada Montemuro”.

No concelho de Cinfães existem diversos percursos pedestres 

que são uma das melhores formas de explorar todo o vale do Bes-

tança. Com distâncias e níveis de dificuldades variados, os percursos 

distribuem-se de forma equilibrada, desde a nascente, nas Portas de 

Montemuro, até à aldeia de Vila de Muros e, numa das extremidades 

laterais, até à aldeia de Aveloso.

A atividade teve como objetivo promover um estilo de vida mais 

saudável e mais consciente, o contacto com a natureza no seu esplen-

dor, com a serenidade que tão bem a caracteriza e dar a conhecer três 

dos vários percursos pedestres do concelho.

E 
m tenra idade, a qualidade das experiências vivenciadas é 

um estímulo para desenvolver competências- base que 

nos permitem explorar e conhecer o mundo em volta de 

forma positiva.

Neste sentido, tentamos apostar em atividades diferenciadoras, 

que conciliem natureza, enquanto mote para potenciar a criatividade 

e a curiosidade, com desporto, em referência à motricidade e à elasti-

cidade corporal, não desvalorizando o estar em grupo assertivamente, 

bem como as normas e os valores que o mesmo subentende e implica.

Da saga das oficinas lúdico-recreativas vigentes no nosso plano de 

ação, propusemos à nossa comunidade familiar, com incidência nas 

crianças e jovens a frequentar o 1º e 2º ciclos de escolaridade, uma 

atividade de arborismo e uma exploração em área balnear, ambas na 

Figueira da Foz.

Com este propósito, a 10 de setembro, calcorreámos com 28 adul-

tos em ponto pequeno, enraizados em diferentes freguesias, os cami-

nhos que nos levaram ao Parque Aventura e à Praia de Buarcos.

A manhã foi dedicada a saltos entre árvores e à tentativa sonhadora 

de alcançar o ponto mais alto de cada um dos seus ramos, acauteladas, 

naturalmente, todas as medidas de segurança.

Já a tarde foi preenchida por dinâmicas de grupo e jogos na areia, 

deixando para encerrar o dia os merecidos, desejados e prometidos 

banhos salgados.

evasão evasão || Rotas e Percursos

Arborismo
Sever do Vouga
Texto e fotos: CLDS 4G Proxim’Imidade
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O Maior Património e Herança Deixada

montanhas mágicas®

naturezanatureza

Num território tão abençoado pela natureza como é o nosso, ela está presente em tudo o que fazemos. 
Por isso, uma das dimensões fundamentais de cada plano de ação, é esta que se dedica ao ambiente. À 
sua preservação. À sua descoberta e (re)descoberta. Ou “só” à sua contemplação. Fica o registo de algu-
mas das iniciativas desenvolvidas neste âmbito que nos é tanto. 

natureza natureza || Biodiversidade, conhecer para proteger

Foto: CLDS 4G Projeto Vida
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U 
m grupo de crian-

ças e jovens resi-

dentes na aldeia da 

Mizarela-Albergaria 

da Serra partiu à descoberta da 

biodiversidade existente no seu 

território.

Esta atividade teve como 

pressupostos promover o senti-

mento de pertença, aumentar o 

conhecimento sobre o patrimó-

nio natural, contribuindo, desta 

forma, para a sua valorização, 

assim como fomentar uma maior 

consciência ambiental.

A exploração da Estação da 

Biodiversidade do Merujal foi en-

riquecida com a imprescindível 

participação técnica da Associa-

ção Geoparque Arouca.

À Descoberta da Biodiversidade

Arouca
Texto e fotos: CLDS 4G AroucaInclui

Estação da Biodiversidade do Merujal 

Observatório da Natureza 
na Aldeia de Midões
Castelo de Paiva
Texto e fotos: CLDS 4G Projeto Vida

O 
Para comemorar 

o Dia Europeu dos 

Parques, que se ce-

lebra a 24 de maio, 

o CLDS 4G Projeto VIDA organi-

zou um Observatório da Nature-

za na aldeia de Midões, a fim de 

observar e conhecer este lugar 

que tem tanto de belo, como 

de mágico. A aldeia de xisto de 

Midões é um lugar muito agra-

dável, implantado numa encosta 

com uma paisagem marcada pela 

muita vinha existente. A vista so-

bre o Douro é deslumbrante e as 

senhoras que nos acompanha-

ram na visita foram também mui-

to amáveis connosco e souberam 

bem receber, como aliás, parece 

já lhes estar no sangue. 

A dona Augusta, a dona Jose-

fina, a dona Zulmira, a dona Isabel 

e a dona Alcina foram as “guias” 

desta atividade e partilham entre 

si algo em comum que muito as 

une, as belas memórias de infân-

cia de tempos muito diferentes 

daqueles que se vivem nos dias 

de hoje. E essas diferenças co-

meçam logo na paisagem que se 

observa. Contam-nos que, anti-

gamente, havia um enorme areal 

e que o rio tinha bem menos cau-

dal do que aquilo que se vê atual-

mente. Porém, que no inverno 

era muito mais agreste, inclusive 

que uma cheia em 1962 acabou 

por cobrir algumas das casas da 

aldeia, onde ainda hoje se pode 

ver algumas das suas marcas. 

Riem-se, mostrando nostalgia ao 

contar que, naquela altura ainda 

crianças, passavam imensos bar-

cos rabões no rio e que gostavam 

de se meter com os senhores 

que passavam a conduzir esses 

barcos. Relativamente à flora 

existente no local dizem que an-

tes era ainda mais imensa e rica, 

mas que ainda hoje existem mui-

tas ervas e plantas que são muito 

boas para curar certas maleitas. 

Aproveitaram este momento para 

partilhar alguns dos seus belos e 

interessantes saberes sobre os 

segredos das ervas que se foram 

recolhendo. Por curiosidade, a 

dona Josefina explicava que o 

chá de cavalinha, que existe pró-

ximo das margens do rio, é muito 

bom para a retenção de líquidos 

e que há quem diga que até faz 

emagrecer. Mas não se ficaram 

por aqui, durante toda a visita à 

aldeia foi evidente um profundo 

conhecimento sobre o que havia 

na aldeia descrevendo, por exem-

plo, as várias plantas existentes no 

local. Falaram da Camomila, Tília, 

Sargacinha, Funcho, Limonete, 

Erva de São Roberto e Cavalinha. 

Como se entende, foi uma 

atividade interessante, onde a 

própria comunidade local abor-

dou a importância do seu meio 

envolvente e sensibilizou para a 

importância da sua preservação. 

A 
Estação da Biodi-

versidade (EBIO) 

do Merujal locali-

za-se na Serra da 

Freita e é composta por nove pai-

néis informativos sobre a riqueza 

biológica existente. Com início 

junto ao Parque de Campismo 

do Merujal, a EBIO atravessa, ao 

longo de 1,7 km de extensão, di-

versos tipos de habitats terrestres 

(pinhal, matos, bosquetes de car-

valhal) e dulçaquícolas (ribeiras 

e turfeiras), terminando próximo 

do geossítio Frecha da Mizarela. 

Nestes habitats encontramos di-

versas espécies endémicas, raras 

ou comuns de fauna, de flora e de 

fungos.

Esta estação integra uma rede 

de estações de biodiversidade 

nacional que tem como objetivo 

aumentar o conhecimento sobre 

a biodiversidade, contribuir para a 

valorização do património natu-

ral e, especialmente, promover a 

participação dos cidadãos na in-

ventariação da nossa fauna, flora 

e fungos.

Todas as pessoas são convi-

dadas a envolver-se ativamente 

neste projeto de ciência cidadã, 

sendo desafiadas a «RIPAR» (re-

gistar as observações através de 

fotografia), identificar as espécies 

e partilhar a informação com a 

sociedade através do website:

https://www.biodiversity4all.

org/projects/biodiversidade-do-

-arouca-geopark.

Distância: 1,7 Km
Local: Serra da Freita
Público-alvo: Comunidade
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Webinar – “Pegada Verde”
Castro Daire
Texto e Fotos: CLDS 4G Criar Desafiar  

“ 
A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso 

em todas as suas folhas.” – Johann Goethe.

Torna-se cada vez mais importante que todos nós tenhamos 

a consciência de que temos como obrigação proteger a fau-

na e a flora existentes. 

As paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, necessitam de 

ser protegidas e conservadas e a biodiversidade deve ser potenciada 

nas zonas protegidas, chamando a atenção para o bem-estar humano, 

com o contacto direto com a natureza, que envolve todos os sentidos. 

Ao cuidarmos da natureza estamos também a cuidar da nossa saúde.  

É fundamental preservá-la!

Tendo como mote o Dia Europeu dos Parques Naturais, o CLDS 4G 

Criar Desafiar, promoveu no dia 24 de maio, um webinar denominado 

“Pegada Verde”, com o objetivo de, uma vez mais, sensibilizar para as 

questões da preservação do ambiente e da valorização e proteção do 

património natural.

Este webinar foi dirigido à população em geral, sendo transmiti-

do em direto através da página de Facebook do nosso projeto, tendo 

como convidado o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro 

Daire, Dr. Luís Lemos e como oradoras a Dr.ª Edna Cabecinha, Profes-

sora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da Universidade 

Trás-os-Montes e Alto Douro, que abordou a temática dos benefícios 

da floresta ao nível sensorial e a Dr.ª Irene Ferreira, Técnica Superior no 

IPDJ de Viseu, que apresentou o Programa Voluntariado Jovem para a 

Natureza e Florestas. 

Foi uma atividade de interesse público, que foi ao encontro dos 

objetivos a que nos propusemos para a comemoração do Dia Europeu 

dos Parques Naturais.  

O futuro é todos os dias
São Pedro do Sul
Texto e fotos: CLDS 4G São Pedro do Sul

O 
tempo é cada vez mais de ação, de gestos concretos, de 

palavras que se transformam em decisões. E foi isso que 

aconteceu no dia 24 de maio, Dia Europeu dos Parques. 

Quando a (nossa) ADRIMAG lançou o repto de assi-

nalar o Dia Europeu dos Parques em toda a sua área de abrangência, 

esta foi, de imediato, a nossa ideia: transformar a efeméride em gestos, 

em envolvimento da comunidade, em assumir de compromissos (pre-

sentes e futuros). 

Escolhemos a aldeia do Fujaco, trabalhámos com as entidades pre-

viamente e, muito importante, com as pessoas que habitam o lugar. 

Todos responderam prontamente ao nosso desafio e as imagens são 

reflexo disso mesmo: dessa união de vontades que deixou a aldeia me-

lhor. 

Tendo em consideração que o mote deste Dia Europeu dos Par-

ques era “A próxima geração”, quisemos muito envolver as nossas 

escolas. Dado o contexto pandémico, teria de ser em moldes de re-

presentação. Assim, de cada escola, vieram os seus representantes. E 

foram incansáveis, alunos e professores. 

Neste ponto, deixamos as imagens, sabendo que este dia lança as 

bases para os dias a haver

Por último, a nossa gratidão aos nossos parceiros nesta ação de 

limpeza e de sensibilização: 

Município de São Pedro do Sul, Junta de Freguesia de Sul, Bio Re-

gião de São Pedro do Sul, SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e 

do Ambiente), Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul, Agrupa-

mento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, Escola Profissional de Car-

valhais. 
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Ação de recolha de lixo na 
Cascata da Cabreia
Sever do Vouga
Texto e fotos: CLDS 4G Proxim’Idade 

C 
elebrou-se no Parque da Cascata da Cabreia, o Dia Euro-

peu dos Parques. Esta iniciativa esteve inserida na 1a cami-

nhada do programa turístico municipal, “Sever do Vouga 

a caminhar”.

Após a receção dos participantes e briefing assegurados pela técni-

ca superior de turismo e vice-presidente da Câmara Municipal de Sever 

do Vouga, a manhã iniciou-se com a caminhada no PR 2.1, percurso 

circular, com início no parque da Cascata da Cabreia. Durante cerca de 

3.500 metros, os participantes puderam desfrutar de recantos bucóli-

cos ao longo do vale do rio Bom, passando por paisagens moldadas 

pelo homem, como caminhos florestais e paisagens rurais de grande 

beleza. Após o retemperar das forças, os participantes distribuíram-se 

pelas atividades, “Banhos de Floresta” e a “Prova de Orientação”, orien-

tadas respetivamente por Pedro Trindade, do Instituto de Banhos de 

Floresta e Bruno Costa, da empresa Desafios® - Desporto & Aventura, 

nas quais os participantes puderam embrenhar-se na natureza, sentir e 

escutar os sons e os cheiros e contemplar as belezas de toda a envol-

vente natural da Cascata da Cabreia, uma das mais belas cascatas de 

Portugal. Ao mesmo tempo, a preocupação de ir recolhendo lixo, ao 

longo dos caminhos percorridos. A preocupação com o ambiente não 

é uma abstração para nós. 

natureza natureza || Biodiversidade, conhecer para proteger

Ações de sensibilização para 
preservação do ambiente
Vale de Cambra
Texto e fotos: CLDS 4G Vale + Social

O 
CLDS4G | Vale +Social celebrou hoje Dia Europeu dos 

Parques sob o mote “O Futuro é todos os dias” com a 

dinamização de ações de sensibilização para a preserva-

ção do ambiente.

Foram realizadas reuniões de trabalho com o Vereador do Ambien-

te, José Pinho e com o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro 

de Castelões, Sérgio Soares, com o objetivo de planificar ações para a 

defesa do ambiente que promovam a participação ativa das gerações 

mais novas. 

Neste seguimento, levou-se a cabo um reconhecimento de vários 

locais, identificando focos de resíduos, no sentido de se organizar uma 

ação de limpeza conjunta, desenvolvida em estreita parceria com o 

Agrupamento de Escolas de Búzio, a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia de São Pedro de Castelões.

Um bem-haja a todos os que agem em prol da proteção da Na-

tureza!
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AD: Qual entende ser a missão (ou mis-

sões) mais importante(s) dos CLDS 4G, nos 

diferentes territórios, especialmente nos de 

baixa densidade populacional?

MM: A Portaria nº 229/2018 de 14 de 

agosto - Procede à criação da 4.ª geração 

do Programa de Contratos Locais de Desen-

volvimento Social e aprova, ainda, o respeti-

vo regulamento específico que estabelece 

as normas orientadoras para a execução do 

Programa CLDS-4G. Este instrumento tem 

como missão o combate à exclusão social, 

através de uma intervenção de proximidade, 

direcionada aos grupos populacionais que 

num determinado território apresentam maior 

nível de fragilidade social, nomeadamente, o 

desemprego e envelhecimento da população. 

De realçar a correlação entre a tipologia dos 

territórios selecionados e os eixos de interven-

ção a desenvolver pelos projetos, valorizando 

a sua localização geográfica no que respeita à 

interioridade, refletindo ainda diferentes níveis 

do financiamento atribuído aos projetos, em 

função da dimensão da população. 

No distrito de Viseu, encontram-se em 

desenvolvimento 24 projetos abarcando os 4 

eixos de intervenção diversificados. Também 

os territórios de intervenção dos CLDS4G, 

cuja entidade coordenadora é a ADRIMAG, 

vados pela pandemia.

Qual considera ser o papel dos CLDS, no 

seu trabalho de complemento aos serviços de 

primeira linha, especialmente o que foi desen-

volvido neste contexto tão particular.

MM: No contexto pandémico vivenciado 

por todos nós, os CLDS assumiram papel re-

levante no apoio às populações mais fragili-

zadas, pelo reforço dos meios de comunica-

ção não presenciais, assegurando tarefas de 

proteção à população mais isolada e idosa, às 

respetivas necessidades emergentes, nomea-

damente, entrega de bens essenciais, medi-

camentos, etc., desenvolvendo instrumentos 

facilitadores do acesso das pessoas a bens e 

serviços e ações de combate à solidão e ao 

isolamento. 

Foram também, agentes facilitadores na 

comunicação, informação e na sensibilização 

dos procedimentos e normas da DGS numa 

complementaridade com as entidades de pri-

meira linha. A estruturação conjunta de inter-

venções coordenadas e efetivas, conferiram 

uma dimensão de proximidade e securizante 

a estes projetos, na fase mais severa da pan-

demia. 

apresentam todos os eixos de intervenção: 

Territórios especialmente afetados por de-

semprego; Territórios com situação crítica de 

pobreza, particularmente, a infantil; Territórios 

envelhecidos; Territórios fortemente atingidos 

por calamidades. 

Apesar de os territórios de baixa densida-

de abarcarem todos os eixos, destaco as in-

tervenções no Eixo 1 e Eixo 3, nomeadamente, 

no favorecimento de processos de integração 

profissional, social e pessoal de desemprega-

dos, o apoio ao  enquadramento de projetos 

de autoemprego e de empreendedorismo, a 

capacitação e desenvolvimento de  atitudes 

de procura ativa de emprego, a sensibilização 

de  instituições e entidades empregadoras 

locais para uma participação ativa na concre-

tização de medidas ativas de emprego e em 

processos de inserção profissional e social, as 

ações socioculturais que promovam o enve-

lhecimento ativo e a autonomia das pessoas 

idosas, as ações de combate à solidão e ao 

isolamento e ainda o desenvolvimento de 

projetos de voluntariado junto da população 

mais idosa. 

AD: Como aconteceu (e continua a acon-

tecer) com todos os setores, também os CLDS 

4G tiveram de se reinventar e adaptar os seus 

planos de ação aos constrangimentos moti-

O Papel dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social de 4.ª Geração

montanhas mágicasmontanhas mágicas®®

em destaqueem destaque

Márcia Martins | Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu

Fernando Mendonça | Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro

Entrevistas:

Márcia Martins
Diretora do Centro Distrital da 

Segurança Social de Viseu
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AD: Quais as principais potencialidades e 

fragilidades dos Contratos Locais de Desen-

volvimento Social? 

MM: A intervenção de proximidade, au-

mento dos níveis de coesão social, a interven-

ção centrada nos grupos populacionais que 

em cada território evidenciam fragilidades 

mais significativas, a congregação de esfor-

ços entre o setor publico e privado, através 

da mobilização de atores locais com diferen-

tes proveniências, o fortalecimento do tecido 

associativo local, constituem-se como fortes 

potencialidades do programa CLDS 4G.  

A modalidade de financiamento às enti-

dades coordenadoras, morosa e faseada, a 

duração limitada dos projetos, de forte cariz 

social, comprometendo mudanças que se 

pretendem duradouras em territórios de ex-

clusão social, são algumas das fragilidades a 

mencionar.

AD: Desde há 12 anos que a ADRIMAG 

tem sido entidade coordenadora de sucessi-

vas vagas de CLDS no distrito de Aveiro (Arou-

ca, Castelo de Paiva, Sever do Vouga, Vale de 

cambra) e, mais recentemente, no distrito de 

Viseu, com os CLDS 4G de Castro Daire e São 

Pedro do Sul. Qual a sua perspetiva, relativa-

mente ao trabalho desenvolvido pelas equi-

pas, nos respetivos territórios?

MM: O trabalho dos CLDS de Castro Daire 

Promoção de um Serviço de Videochamada 

entre idosos  e os seus familiares em contexto 

de pandemia; Ações de sensibilização deno-

minada “Trancas à Porta”, dirigida à popula-

ção idosa, em articulação com a GNR; Ação 

de estímulo ao Empreendedorismo Feminino 

através da página do Facebook, são exemplos 

de boas práticas. 

AD: Entende que os CLDS deverão con-

tinuar a fazer parte do futuro dos territórios e 

das comunidades, quiçá numa visão mais per-

manente?

MM: Para melhor se compreender, o im-

pacto e a pertinência da continuidade dos 

CLDS ao nível da pobreza e exclusão social, 

são necessários contextualizar o surgimento 

e de S. Pedro do Sul têm refletido o dinamismo 

da entidade coordenadora, e da competência 

das equipas técnicas, através da sua vasta ex-

periência, quer ao nível das competências e 

funcionamento, como da sua capacidade de 

agregar e envolver os parceiros e as popula-

ções, revitalizando as redes sociais locais.  

As respetivas intervenções ajustadas, ino-

vadoras e diversificadas junto da população 

mais vulnerável, constituem-se como forte 

instrumento de combate à exclusão social e 

da promoção do desenvolvimento social nos 

territórios de intervenção. 

Neste sentido, há que salientar algumas 

ações que decorreram nestes territórios, re-

forçando o respetivo papel de proximidade 

em contexto pandémico.

Em São Pedro do Sul, as ações de sensibi-

lização dirigidas aos idosos, com a tónica nas 

questões das burlas, fraudes e maus tratos, em 

colaboração com  a GNR; a recolha do con-

tributo da população idosa sobre tradições, 

usos e costumes do concelho; realização de 

atividades geracionais (Oficina de Macramé  

da Avó Emerenciana); o Voluntariado Jovem, 

dirigido aos Idosos, em parceria com o curso 

de Termalismo da Escola Profissional de Car-

valhais; Sessões “Cinema ao Ar Livre”;

Mas também em Castro Daire, com a dis-

tribuição de medicamentos e bens alimenta-

res a pessoas mais idosas, em parceria com 

o município; Sessões “Cinema aoAr Livre”; a 

destes Programas. 

Desde os anos 80 do século XX, o Estado português tem vindo 

a desenvolver programas de combate à pobreza e à exclusão social, 

surgindo em 2004, o Programa Progride, que sucedeu aos Projetos de 

Luta Contra a Pobreza, conjugando a intervenção junto de públicos 

alvo mais desfavorecidos com a exclusão territorial.

A necessidade de abordagens de novas formas de combate à po-

breza e exclusão social, de âmbito territorial, conjuntamente com a 

estratégia definida no Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI) 

(2006-2008), que contemplou áreas prioritárias de intervenção, entre 

as quais o combate à pobreza das crianças e dos idosos, através de 

medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania e a cor-

reção das desvantagens na educação e formação/qualificação, levou a  

novo paradigma de intervenção, surgindo assim os contratos locais de 

desenvolvimento social (CLDS).

Neste novo Programa, a grande aposta consistiu numa concentra-

ção de recursos em eixos de intervenção essenciais, como emprego, 

formação e qualificação, intervenção familiar e parental, capacitação 

da comunidade e das instituições e informação e acessibilidade, apos-

tando-se na complementaridade entre ações, através da rentabilização 

dos recursos da comunidade e da responsabilidade comum dos par-

ceiros pela execução dos CLDS.

Para além das áreas estratégicas de intervenção e da exigência de 

ações obrigatórias que visam a existência de prioridades comuns ao 

território nacional no combate à pobreza e à exclusão, pretende-se 

um, ainda, maior alcance neste Programa, através de uma maior coe-

são territorial e da mudança social dos territórios mais deprimidos, as-

sim como uma aposta efetiva no trabalho comunitário, através do qual 

a parceria desenvolve de forma integrada um plano de ação.

É imperativo o alargamento da duração das intervenções e que não 

haja disrupções temporais nos projetos entre gerações de CLDS.

Pelo exposto, é de toda a pertinência a continuidade dos CLDS, 

enquanto promotores do desenvolvimento social dos territórios locais 

e instrumento de reforço da Rede Social. 

Ação “Trancas á Porta“, CLDS 4G Criar Desafiar

Oficina de Macramé, CLDS 4G São Pedro do Sul

Ação de Cinema ao Ar Livre, CLDS 4G São  Pedro do SulAção de Cinema ao Ar Livre, CLDS 4G São  Pedro do SulAção “Empreendedorismo Feminino” 

CLDS 4G Criar Desafiar
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AD: Qual entende ser a missão (ou mis-

sões) mais importante(s) dos CLDS 4G, nos 

diferentes territórios, especialmente nos de 

baixa densidade populacional?

FM: Os CLDS 4G constituem-se como 

um instrumento de combate à exclusão so-

cial ao terem como objetivo promover a in-

clusão social de grupos populacionais que 

revelem maiores níveis de fragilidade social, 

mobilizando para o efeito a ação integrada 

de diferentes agentes e recursos localmente 

disponíveis. 

A intervenção dos CLDS 4G deve ser mar-

cada por uma intervenção de proximidade e 

realizada em parceria, de forma a aumentar os 

níveis de coesão social dos territórios, mobi-

lizando os atores locais e fortalecendo a liga-

ção entre as intervenções a desenvolver. 

Ao intervir nos territórios de baixa den-

sidade populacional, estes programas con-

centram a sua intervenção nos grupos po-

pulacionais mais fragilizados e vulneráveis, 

aumentando os níveis de coesão social dos 

territórios. Nestes territórios, a intervenção 

dos CLDS 4G ajusta-se às características das 

comunidades, apresentam uma intervenção 

de proximidade, desenvolvendo ações que 

vão ao encontro das necessidades reais e es-

pecíficas da população, mobilizando os atores 

AD: Como aconteceu (e continua a acon-

tecer) com todos os setores, também os 

CLDS 4G tiveram de se reinventar e adaptar 

os seus planos de ação aos constrangimen-

tos motivados pela pandemia. Qual conside-

ra ser o papel das CLDS, no seu trabalho de 

complemento aos serviços de primeira linha, 

especialmente o que foi desenvolvido neste 

contexto?

FM: Os CLDS já tinham uma grande res-

ponsabilidade de atuação junto da população 

mais fragilizada e mais vulnerável antes da 

pandemia. Atualmente e neste âmbito assu-

mem um papel mais interventivo e importante 

junto da comunidade pelo conhecimento di-

reto que têm da população, assegurando uma 

presença constante e atuando nas situações 

mais emergentes, através de uma adequação 

das suas atividades /ações às novas necessi-

dades e realidade social.

No contexto pandémico, em que se acen-

tuam problemas já existentes e emergem ou-

tros, os CLDS 4G reinventaram-se e adapta-

ram os seus Planos de Ação. A sua intervenção 

foi direcionada para colmatar as situações de 

grande vulnerabilidade, isolamento social, si-

tuações de perigo ou emergência social, pro-

curando monitorizar os indicadores de risco 

da comunidade, atuando de forma pronta, ga-

rantindo que as pessoas mantivessem padrões 

dignos de condições de vida, tendo-se cons-

tituído como parceiros fulcrais na resposta de 

1ª linha aos grupos populacionais que revela-

ram maiores níveis de fragilidade social.

No cômputo geral, perante esta nova 

realidade e limitações impostas pela pande-

mia, os CLDS 4G comprometeram-se com a 

comunidade e intervieram perante todos os 

medos, receios, alterações de rotinas e com-

portamentos vivenciados pelas pessoas e suas 

famílias.

Quais as principais potencialidades e fra-

gilidades dos Contratos Locais de Desenvol-

vimento Social?

Como principais potencialidades, desta-

camos:

- Contribuir, de facto, para a mudança da 

situação das pessoas vulneráveis, nomeada-

mente aquelas que são afetadas pelo desem-

prego, pela pobreza, pelo envelhecimento ou 

foram afetadas por calamidades.

- Ao nascerem no seio da Rede Social 

concelhia fortalecem a ligação entre as inter-

venções a desenvolver e os diferentes instru-

mentos de planeamento territorial. Têm como 

missão responder às necessidades diagnos-

ticadas pelos parceiros/atores sociais e pelo 

território; 

- Têm uma grande herança de experiên-

cias e ensinamentos de trabalho desenvolvido 

locais e fortalecendo a ligação entre as inter-

venções a desenvolver em prol do território e 

das populações. Apesar da sua dispersão geo-

gráfica exigir um maior esforço e intervenções 

mais descentralizadas, permite também um 

maior conhecimento do contexto sociocul-

tural e dos problemas existentes no território, 

uma maior valorização do potencial de de-

senvolvimento endógeno, fortalecendo o ca-

pital territorial, como tem vindo  a acontecer 

em alguns CLDS do distrito.

Fernando Mendonça
Diretor do Centro Distrital da Segurança 

Social de Aveiro

Ação “Seminário sobre violência doméstica”, CLDS 4G Projeto Vida

Ação “ProjetarFuturo”, CLDS 4G Vale + Social
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no âmbito do combate à exclusão social, ao surgirem na sequência 

de outros Programas de Desenvolvimento Social, nomeadamente, Luta 

Contra a Pobreza; Integrar; PROGRIDE; EQUAL, entre outros;

- A intervenção dos CLDS é de transformação e mudança, numa 

ótica de proximidade junto das populações e em parceria com todos 

os atores locais, fortalecendo assim a ligação entre as intervenções a 

desenvolver e os diferentes instrumentos de planeamento existentes 

de dimensão municipal;

- Concentram a sua intervenção em prol dos grupos populacio-

nais, que em cada território evidenciam fragilidades mais significativas, 

potenciam a congregação de esforços entre o setor público e o priva-

do, mobilizam diferentes atores locais e promovem a mudança de toda 

uma comunidade.

Como fragilidades, destacamos:

- À semelhança de outros programas, o CLDS está limitado no 

tempo, gerando descontinuidade e quebra na intervenção, situação 

que deve ser desde logo considerada em termos da sustentabilidade 

de algumas ações através do envolvimento dos parceiros a nível local. 

- Os problemas sociais de um território são complexos e multis-

setoriais, pelo que a mudança a ser operada é lenta e a intervenção 

deve ser continuada de forma a responder às situações de pobreza e 

exclusão social.

- Dificuldades na sustentabilidade das atividades no final do pro-

grama.

AD: Desde há 12 anos que a ADRIMAG tem sido entidade coor-

denadora de sucessivas vagas de CLDS no distrito de Aveiro ( Arouca, 

Castelo de Paiva, Sever do Vouga, Vale de Cambra) e, mais recente-

mente, no distrito de Viseu, com os CLDS 4G de Castro Daire e São 

Pedro do Sul. Qual a sua perspetiva, relativamente ao trabalho desen-

volvido pelas equipas, nos respetivos territórios?

FM: A ADRIMAG tem sido um parceiro fundamental que incorporou 

a génese criadora do CLDS, cujo trabalho, incentivo, acompanhamen-

to e dinâmica gerados têm disso fulcrais na criação e na aplicação de 

diferentes projetos em curso em vários municípios. 

Entende que os CLDS deverão continuar a fazer parte do futuro 

dos territórios e das comunidades, quiçá numa visão mais permanente?

FM: Com a passagem da gestão das CLDS para as câmaras muni-

cipais, no âmbito da descentralização de competências, estão criadas 

condições para a continuidade dos objetivos propostos, bem como 

para um acompanhamento de maior proximidade.

Ação “Aldeias Criativas”, CLDS 4G AroucaInclui
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prazeres à mesaprazeres à mesa

No domínio do património imaterial, a comida e outro património imaterial: o da 
memória. O trabalho de preservação dessa(s) memória(s) é um dos fios condu-
tores de cada um dos nossos projetos. Nestas páginas, destaque para a Broa de 
Paraduça, de Vale de Cambra e para a Sopa Seca, na versão de Castelo de Paiva. 
E sim, são muito mais do que receitas. 

Foto: CLDS 4G Projeto Vida
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Sopa seca à moda de Payva

A 
Sopa Seca é uma sobremesa típica do Norte de Portugal, 

nomeadamente do concelho de Castelo de Paiva. Tradi-

cionalmente, esta sobremesa está associada ao fim das 

vindimas, embora também seja muito comum servir-se 

no Carnaval, já que se aproveita a água do Cozido à Portuguesa para 

confecionar esta iguaria. A receita foi criada por famílias com poucos 

recursos económicos, que aproveitavam o pão de trigo velho para pre-

pararem uma sobremesa que pudessem apresentar nas alturas festivas. 

Atendendo às suas origens humildes, este doce é também conhecido 

como a sobremesa dos pobres. 

Ainda relativamente a esta receita e ao facto de ser algo tão carac-

terístico no nosso concelho, o CLDS Projeto VIDA, em parceria com a 

Câmara Municipal, tem já a tradição de dinamizar, desde 2019, a Festa 

da Sopa Seca, cujo objetivo é dar a degustar esta famosa sobremesa 

à população. E a verdade é que tem vindo a conquistar cada vez mais 

apreciadores, pois já há quem nos visite de outros municípios para par-

ticipar nesta festividade, o que muito nos tem orgulhado. 

Contudo, esta festa só tem sido possível porque existe alguém 

responsável por confecionar esta tão adorada sobremesa, que faz as 

delícias de todos os que a provam, essa pessoa é a Dona Conceição. 

Uma senhora muito amável, que reside na vila de Castelo de Paiva e 

que não se deixa amedrontar pelo avançar da idade, continuando mui-

to ativa e sempre a confecionar bons petiscos. Foi com muito gosto 

e orgulho que partilhou connosco a sua receita, que segundo ela, já 

vem do tempo dos seus avós. Contou-nos que o grande segredo para 

o sucesso da receita é usar pão saloio e de preferência sem fermento. 

A hortelã é algo que não dispensa na sua execução e é usada, tanto 

para colocar junto da água fervida, como para embelezar ao servir. Por 

curiosidade, disse-nos também que, antigamente, na sua casa, a horte-

lã só era utilizada para a Sopa Seca, não tendo mais nenhuma utilidade. 

Ensinou-nos também que para ficar mais saborosa, deverá ser feita, 

de preferência, num forno a lenha e servida ainda morna. No entanto, 

como pessoa modesta que é, ao longo da conversa, foi sempre referin-

do que a confeção da receita depende do gosto de cada um, mas que 

esta é a forma como sempre aprendeu e que sempre gosta de fazer.    

Ingredientes

Pão de um ou mais dias; 

400 gramas de açúcar;  

1 litro de água, preferencialmente de cozer as carnes do cozido à por-

tuguesa;  

Canela q.b.; 

1 cálice de Vinho do Porto (opcional); 

1 raminho de hortelã.  

Confeção

Corta-se o pão em fatias grossas. Coloca-se a água a ferver com 

hortelã e metade de açúcar. Polvilha-se o fundo de um alguidar de 

barro com açúcar e canela. 

Cobre-se com uma camada de pão seco e polvilha-se novamente 

com açúcar e canela (abundantemente) até o alguidar ficar cheio. 

Deitar o caldo de açúcar pressionando levemente o pão para ab-

sorver o mesmo.  Levar ao forno bem quente (200 ºC) cerca de 1 hora. 

Quando tostar por cima, está pronto. Deixar arrefecer um pouco e 

servir ainda morno. 

Castelo de Paiva
Texto e fotos: CLDS 4G Projeto VIDA

Receita 
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Broa de Paraduça

A 
A Broa de Paraduça começa muito antes de chegar à 

Casa da Broa. O milho branco é todo semeado nesta al-

deia, onde é cuidado até à desfolhada. São também os 

moinhos e águas de Paraduça que transformam cada 

pequeno grão de milho em farinha, que será mais fina ou mais grossa, 

em função do caudal da água e respetivo aperto da mó.

Desde a sementeira à colheita, cada processo é feito com muito 

amor, empenho e suor. 

É pelas mãos das “Tias” Noémia Rodrigues, Lucinda Tavares, Amá-

lia Gonçalves Tavares e Natividade Tavares Portinha, que a farinha se 

transforma na famosa broa de Paraduça que todos e todas conhece-

mos.

Fazem-no com gosto há muito anos, para manterem as tradições 

e a aldeia de Paraduça vivas.

Vale de Cambra
Texto e fotos: CLDS 4G Vale +Social

prazeres à mesa prazeres à mesa || Receitas que atravessam gerações

Ingredientes

Farinha de milho branco

Farinha de centeio

Água

Sal

Fermento 

Confeção

O primeiro passo é acender a lareira para criar as brasas que depois 

ficam a aquecer o forno.

Colocada a farinha de milho branco na masseira, acrescenta-se a 

água fervida na panela de três pernas. Depois, a farinha de centeio. De 

seguida, amatega-se (mistura-se) a massa com a amategadeira (pá de 

madeira), até que a mistura arrefeça o suficiente para lhe “pôr” as mãos. 

A massa estará pronta quando se conseguir que se “esprema” entre os 

dedos. 

O passo seguinte é juntar o fermento, que não é nada mais nada 

menos do que massa da última cozedura, à qual é acrescentada um 

pouco de farinha e de água.

 Eis que está pronta a massa e é hora de a benzer. Cada uma das 

senhoras tem formas diferentes de benzer, em função do lugar onde 

reside. Em Paraduça, a broa é benzida assim:

 “Pai, Filho e Espírito Santo

S. João te faça pão

S. José te levede

S. Vicente te acrescente

Pai, filho, Espírito Santo”

Fecha-se a masseira e deixa-se a massa levedar durante cerca de 

uma hora.

Há um pequeno truque para que o levedar seja mais eficaz e a broa 

fique ligeiramente diferente, mas desse prometemos guardar segredo.

Para ter a certeza se o processo está concluído, deve conseguir 

ver-se pequenas rachas na massa e só então passamos à fase seguinte: 

tender. Este processo de nome tão rebuscado consiste em fazer saltar 

a bola de massa para que fique uniforme e depois é colocada numa pá 

polvilhada com farinha.

As brasas são retiradas do forno e este é varrido com uma vassoura 

de giestas.

Para medir a temperatura do forno, é feito o bolo, que é feito com 

a massa da broa, mas tem cozedura rápida, porque é espalmado dire-

tamente dentro do forno com a pá.

Depois, são retirados os bolos e colocados num pano limpo e seco.

Para colocar a broa no forno, é necessário um trabalho árduo de 

domínio da pá, que a Dª. Lucinda domina. Quando o processo de co-

zedura é concluído (o que demora mais ou menos 1 hora), a porta do 

forno é aberta e fica assim mais 30 minutos

A espera da cozedura, para nós, foi a parte mais deliciosa, pois en-

quanto a broa cozia no forno, pudemos deliciar-nos com o bolo ainda 

quente, ter dois dedos de conversa e conhecer um pouco melhor as 

pessoas por detrás desta iguaria. Enquanto isso, estas mulheres limpa-

ram os restos de massa sobrante na masseira, que será o fermento da 

próxima fornada, apagaram as brasas e lavaram a masseira.

Este processo repete-se semanalmente e permite, a quem assim o 

queira, degustar da tradicional Broa de Paraduça, no conforto do seu 

lar ou até em alguns estabelecimentos hoteleiros de Vale de Cambra.

Desejamos que nunca falte força e motivação a estas mulheres, 

para que a tradição se mantenha e para que possam passar o testemu-

nho a gerações vindouras.

Para se deliciar com esta iguaria poderá fazê-lo através dos con-

tactos abaixo indicados:

     Rua da Escola de Paraduça, nº272, 3730-013 Vale de Cambra

     912 499 925

     adtpcparaduca@gmail.com

Receita 
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“Enquanto estamos aqui vamos aprendendo… e se não estivéssemos aqui, 
ficaríamos em casa.” 
Helena Martins

“É importante por causa do convívio, e vamos sempre aprendendo uns com 
os outros.” 
Elvira Barbosa

@CLDS 4G AroucaInclui
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-organização dos habitantes, combater o isolamento social e valorizar 

conhecimentos e práticas tradicionais. Todas as semanas são organi-

zadas sessões, onde as participantes são convidadas a desenvolver a 

criatividade, privilegiando-se a utilização de materiais que podem ser 

facilmente encontrados na natureza. 

Na aldeia de Santa Maria do Monte, a primeira peça criada pelo 

grupo foi a “Arouquesa”, desenvolvida com a utilização de materiais 

naturais e exposta juntamente com outras decorações que assinalaram 

o certame da Feira das Colheitas.

Já em Cabreiros, o grupo de senhoras dedicou-se a enfeitar as ca-

sas e caminhos da aldeia com arranjos de flores, com antigos chapéus 

de palha decorados e com divertidos bonecos, que trouxeram mais 

cor à aldeia durante a realização do concurso “A Melhor Broa Caseira”. 

D 
epois de um período onde foi essencial descobrir novas 

abordagens no trabalho desenvolvido com as comuni-

dades, foi com imenso entusiasmo que vimos a possibi-

lidade de voltar ao terreno nas nossas aldeias, regressan-

do enfim ao contacto direto com as pessoas.

Em maio de 2021 iniciámos o trabalho no âmbito das “Aldeias Cria-

tivas” na aldeia de Santa Maria do Monte, freguesia de Santa Eulália e 

no final de agosto começámos os nossos ateliês na aldeia de Cabrei-

ros, na União de Freguesias de Albergaria da Serra e Cabreiros.  Nesta 

última aldeia, a nossa intervenção foi fruto da parceria entre o nosso 

projeto – Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração, 

projeto AroucaInclui – juntamente com o município de Arouca e com 

a Associação Geoparque Arouca. 

A atividade “Aldeias Criativas” tem como objetivo promover a auto-

Aldeias Criativas
Arouca
Texto e fotos: CLDS 4G AroucaInclui
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Centros de Informação Turística 
nas Montanhas Mágicas
LOJAS INTERATIVAS DE TURISMO 
 

AROUCA 
Rua Abel Botelho, nº 4, Arouca 
• (+351) 256 940 258 
• turismo@aroucageopark.pt 
• www.aroucageopark.pt 
Horário: 
Segunda a sexta-feira: 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
Sábado e domingo: 
9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 

CASTELO DE PAIVA 
Largo do Conde, Sobrado 
• (+351) 255 689 500 
• turismo@cm-castelo-paiva.pt 
Horário de verão (01/04 a 31/10): 
Segunda a sábado: 
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 
Domingos e feriados: 
10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00 
Horário de inverno (01/11 a 31/03): 
Segunda a sábado: 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
Domingos e feriados: 
10h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h30 

CINFÃES 
Rua Capitão Salgueiro Maia, Cinfães 
• (+351) 255 561 051 
• www.redescobrircinfaes.pt 
• turismo@cm-cinfaes.pt 
Horário: 
Segunda-feira a sábado: 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 

VALE DE CAMBRA 
Edifício dos Paços do Concelho 
• (+351) 256 420 510 
• turismo@cm-valedecambra.pt 
Horário: 
Segunda a sexta-feira: 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 

POSTOS DE TURISMO 

CASTRO DAIRE 
Centro de Interpretação e Informação
do Montemuro e Paiva 
Rua Dr. Pio Figueiredo, nº 31, Castro Daire 
• (+351) 232 319 154 
• ciimp@cm-castrodaire.pt 
Horário: 
Segunda a sexta-feira: 9h00 às 17h00 
Fim de semana e feriados: 
marcação prévia 

SÃO PEDRO DO SUL 
Termas de S. Pedro do Sul 
Rua da Barroca, nº 3, Várzea 
• (+351) 232 711 320 
• postodeturismo@cm-spsul.pt 
Horário de verão (15/05 a 14/09): 
Dias úteis: 
9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00
Fim de semana e feriados: 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 

Horário de inverno (15/09 a 14/05): 
Dias úteis e sábados: 
10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 
Domingos e feriados: 14h00 às 17h30

SEVER DO VOUGA 
Rua do Jardim, nº 92 
• (+351) 234 555 566 (Ext. 356) 
Horário: 
Verão - 01 de junho a 14 de setembro
Quarta-Feira a domingo: 
09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
Folga: segunda e terça-feira
Encerra: 1º domingo de cada mês  
(nesta situação, o descanso é domingo 
e segunda-feira). 
Inverno - 15 de setembro a 14 de Maio: 
Terça-Feira a domingo: 
09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 
Folga: domingo e segunda-feira

A 
Avó Emerenciana é uma idosa 

de 72 anos cuja vida se alte-

rou significativamente a partir 

do momento em que um dos 

seus filhos lhe criou um perfil no Facebook, 

no epicentro do primeiro confinamento. Ra-

pidamente encontrou interesses e acabou 

por aprender a técnica de macramé através 

de tutoriais no Youtube e inspiração no Pin-

terest. Assim, a nossa “formadora” ou “mes-

tre”, como é carinhosamente apelidada pelas 

suas alunas, aceitou de imediato o desafio de, 

semanalmente, ensinar esta técnica que tem 

tanto de antigo, como de contemporâneo. 

A Oficina de Macramé da Avó Emerenciana 

tem-se desenvolvido de uma maneira muito 

orgânica, espontânea. Tudo parece fluir com 

muita naturalidade. O grupo define em con-

junto os objetivos de cada sessão, já há uma 

página criada para divulgação dos trabalhos 

realizados e, mais recentemente, estiveram 

presentes numa feira de artesanato, com uma 

banca onde as pessoas podiam conhecer e 

adquirir as peças feitas na oficina da Avó Eme-

renciana. De registar que há um forte caráter 

intergeracional, uma vez que, para além das 

idosas inscritas, há alunas na faixa etária dos 

30/40 anos e, mais recentemente, uma crian-

ça, que viu a oficina nas redes sociais e pediu 

à mãe para se inscrever, o melhor sinal de que 

a (nossa) oficina de macramé tem tudo para 

continuar e para evoluir. Assim seja*

A Oficina de Macramé da Avó Emerenciana 

São Pedro do Sul
Texto e fotos: CLDS 4G São Pedro do Sul
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Propriedade: Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4.ª Geração:
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