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A nossa instituição fez parte das várias associações que asseguraram um espaço de 

‘comes e bebes’ nos festejos de São João da Lousã. Pelo quarto ano consecutivo esti-

vemos presentes com um restaurante/bar. Com uma ementa diversificada procurámos 

abranger o maior número de pessoas / gostos possível. O nosso espaço foi pensado ao 

pormenor  tentando propor-

cionar as condições ideais 

para quem optou por fazer 

refeições no recinto da feira 

ou para saciar a sede entre 

amigos e família. Com capa-

cidade para cerca de uma 

centena de pessoas servimos grelhados diversos, sarrabulho e a tradicional chanfana 

com os respetivos acompanhamentos e sobremesas variadas. Os nomes sonantes do 

cartaz de espetáculos, Jorge Palma, D8, Cuca Roseta, Jorge Baptista & Sinecura e 

Emanuel com entrada livre, anteviam casa cheia todos os dias e assim foi. Graças a 

uma equipa empenhada e dedicada, ainda que não profissional em restauração, conse-

guimos satisfazer todos os que escolheram o nosso restaurante e ou bar para desfrutar 

de momentos de lazer no recinto da feira anual de São João. 

Este é um dos eventos mais importantes para as 

empresas e instituições da nossa Lousã, incluindo 

uma mostra comercial e industrial que contou com 

a presença de cerca de 70 expositores. Paralela-

mente a feira popular assegura o divertimento e a 

parte lúdica dos 

festejos. 

O tradicional desfile das Marchas teve lugar na noi-

te de 23 para 24 de Junho, com a participação de 

sete marchas de adultos e três infantis onde a Acti-

var marcou presença (ver página seguinte). 

Agradecimentos 

A Activar agradece desta forma e publicamente a todos os que connosco colabora-

ram  para que fosse possível a nossa participação nos Festejos de São João da Lou-

sã. O nosso obrigada às equipas: das Marchas, extensível aos marchantes, pais, 

costureira e músicos ;  e do Restaurante, extensível a todos os clientes que vieram 

almoçar / jantar connosco. 



 São João - A nossa marcha 

Na noite de 23 de Junho as ruas da Lousã não ficaram indife-

rentes à passagem da marcha da Activar. 

Mais de setenta crianças e colaboradores vestiram-se a precei-

to, afinaram as vozes e alinharam o passo dando magia à noi-

te. Acompanhados pelos músicos cantaram e encantaram 

com uma letra (ver caixa) que homenageou a nossa ‘serra en-

cantada’. 

Para além da nossa marcha desfilaram ainda nesta noite pelas 

ruas da nossa vila as seguintes marchas: Santa Casa da Miseri-

córdia da Lousã, Associação Princesa Peralta, Associação Recreativa Cultural e Social das Gândaras, Rancho Fol-

clórico Flores de Serpins, Associação Recreativa e Cultural da Marcha da Vila da Lousã, Clube Recreativo Vilari-

nhense, Marcha dos Cinco Lugares, Grupo Desportivo Arouce Praia e a ARCIL – Associação de Recuperação de 

Cidadãos Inadaptados da Lousã. 

Estivemos todos de parabéns. Demos cor, vida e alegria à nossa terra. 

A MARCHA É LINDA! 



 São João - Preparativos  

 

  

 Para que a Activar brilhasse nas festas de S. João da Lousã houve muito trabalho de pre-

paração prévio. Aqui ficam algumas fotos de alguns momentos que captámos. Suor, stress 

e boa disposição houve um pouco de tudo. São estes momentos que engrandecem a nos-

sa instituição. Obrigada a todos pelo empenho e dedicação. 



Educação e turismo levam Activar a Itália 
 

 

No dia 25 de Junho a Lousã viajou até à região da 

Calabria, no sul de Itália no âmbito do projeto 

"Pequenas grandes coisas na Europa e nas nos-

sas comunidades locais" integrado no programa 

"Europa para Cidadãos". Esta iniciativa contou 

com a presença das delegações de Bram 

(França), Lousã (Portugal), Castória (Grécia), 

Santa Venera (Malta) e Viroinval (Bélgica)  Para 

além do workshop em torno do turismo social 

(grupo de trabalho no qual a Activar se inseriu), 

dos produtos locais e do intercâmbio escolar/

juventude, foi-nos ainda possível conhecer um 

pouco desta região, nomeadamente a vila turísti-

ca de pescadores de Scilla (património mundial)  

e uma exploração agrícola produtora de produtos 

locais de excelência. 

 Tivemos também oportunidade de partilhar os 

nossos produtos e conhecer os das outras delega-

ções na noite europeia. De referir ainda a assina-

tura do tratado de amizade subscrito pelos muni-

cípios parceiros na cerimónia oficial na Câmara Municipal de Locri. Este tipo de iniciativas, para além de 

aproximar e fomentar a partilha das experiências entre as comunidades europeias, permite (segundo pala-

vras de um dos participantes locais) que a co-

munidade local se sinta parte da Europa. Este 

sentimento é ainda mais importante numa 

região que se sente esquecida pelo próprio 

país e na qual os jovens sentem a necessidade 

de se deslocar para o norte, em busca de 

oportunidades. O simples facto de estarmos 

presentes reforça o sentido de pertença ao 

país e à Europa e faz-lhes acreditar que afinal 

é possível… 

 



 

Levámos teatro de sombras ao Hospital Pediátrico  

No dia 16 de junho deslocámo

-nos ao Hospital Pediátrico de 

Coimbra  onde apresentámos 

a peça ‘O peixe e o pássaro’. 

Este projeto nasceu, como já 

tivemos oportunidade de noti-

ciar, fortalecido com o 

workshop de teatro de som-

bras realizado em Abril nas 

instalações da Activar pelo 

projeto ‘CON CON’, em que 

tiveram oportunidade de par-

ticipar os animadores e cola-

boradores da nossa instituição. O nosso público foram as crianças hospitalizadas naquela 

unidade hospitalar a quem fizemos os possíveis por proporcionar momentos de alegria e 

descontração através desta história 

carregada de imaginação e fantasia 

em que o amor surge entre um pei-

xe e um pássaro. Recordamos que 

este contacto efetuado por parte do 

Pediátrico surgiu depois de no mês 

de Março as crianças que frequen-

tam as nossas AAAF – Atividades de 

Animação de Apoio à Família, terem 

elaborado e enviado postais dos correios para as crianças internadas no Hospital Pediátri-

co de Coimbra com mensagens de melhoras. 



Espaço J - Férias de Verão 

 

 

 

Das diversas atividades de verão que o Espaço J tem proporcionado aos participantes assi-

nalamos na nossa newsletter de Junho, os workshop’s de LGP – Língua Gestual Portugue-

sa, damas e a ida às piscinas 

naturais da Senhora da Pieda-

de. 

Os jovens inscritos nas nossas 

atividades tiveram oportuni-

dade de ter contacto com a 

Língua Gestual Portuguesa 

(LGP) com a Mónica Henri-

ques, ex animadora da Activar 

e Técnica Superior de LGP em duas sessões dedicadas a esta forma de comunicar dos sur-

dos, que tiveram lugar na sede da nossa associação na Rua Miguel Torga.  

Em Portugal, a Língua Gestual Portuguesa (LGP), nasceu na primeira escola de surdos, em 

1823, na Casa Pia de Lisboa, tendo tido como primeiro educador um sueco que de lá trou-

xe o alfabeto manual. Em 1997 foi reconhecida pela Constituição da República, numa altu-

ra em que apenas 5 países do mundo inteiro o tinham feito (Associação Portuguesa de 

Surdos).                                        



Espaço J - Férias de Verão 

 

 

Jogar damas é ‘muito divertido’ - A atividade do jogo das damas criou entusiasmo 

entre a maioria dos nossos jovens do Espaço J. O nosso associado Filipe Paiva ensinou re-

gras e truques essenciais para 

quem gosta de jogar damas. 

A colocação do tabuleiro para ini-

ciar um jogo de damas bem co-

mo a numeração das casas foram 

preceitos aprendidos pelos parti-

cipantes na iniciativa. 

Termos como a ‘captura’, ‘ gam-

bitar’ e ‘o salto de peixe’, tam-

bém passarão certamente a fazer 

parte da linguagem dos que tiveram 

oportunidade de experimentar a jo-

gar damas com o apoio do Filipe Pai-

va. Vice-campeão nacional na cate-

goria de juniores em 1992,  Filipe 

disse aos presentes que gosta deste 

jogo de tabuleiro porque é ‘muito di-

vertido’. Aproveitámos para falar com 

alguns jovens que estão a participar 

das atividades de verão do nosso Es-

paço J. Aqui ficam os seus testemu-

nhos. 

(Página seguinte) 

 



Espaço J - Férias de Verão 

Beatriz Pereira, 11 anos, frequentava o Espaço J na EB nº1. Foi a sua 

amiga que já conhecia o Espaço que a desafiou a vir também. ‘É muito 

divertido e já tive oportunidade de fazer novos amigos’, foi com um sor-

riso aberto e alguma timidez que a Beatriz falou connosco durante a 

atividade das Damas, enquanto o tabuleiro aguardava que ela avanças-

se para a próxima jogada. 

De tudo o que já teve oportunidade de fazer nestas férias de verão do Espaço J, a piscina foi a 

atividade que elegeu como a sua favorita. 

Fica a promessa: voltar ao Espaço! 

O José, ao contrário da Beatriz, já é um veterano. Tem 17 anos, conhe-

ce e frequenta o Espaço J desde a sua existência ainda no lugar das 

Gândaras. Gosta de todas as atividades no geral mas destaca, nos cin-

co minutos de pausa do jogo das damas, o convívio com os amigos, 

workshop’s de informática e os jogos de grupo como o que mais gosta 

de fazer no Espaço. 

No fim dos nossos cinco minutos de conversa deixou um convite:  

Venham conhecer o Espaço J e fazer novos amigos! 

Outra atividade realizada por nós e que foi do agrado de todos foi um passeio pedestre até à 

Sra. da Piedade. Ex-libris turístico do nosso con-

celho e apetecível nos dias quentes de verão pe-

las suas piscinas naturais é um local obrigatório 

para umas férias divertidas. Foi uma tarde bem 

passada com muitos mergulhos e brincadeiras 

na água. 



www.activar.org em alemão 

Rota dos Moinhos  

 

Como tínhamos anunciado na ante-

rior newsletter o site institucional da 

Activar também já está disponível na 

língua alemã. 

Assim neste momento quem acede 

ao www.activar.org já pode consul-

tar toda a nossa informação nas lín-

guas espanhola, inglesa e alemã o que se traduz numa mais mais-valia para a nossa associa-

ção permitindo o acesso a um maior número de pessoas possível, com enfoque nos nossos 

projetos de voluntariado internacional. 

Vai ter lugar no próximo domingo dia 12 de Julho a ‘Rota dos Moinhos’.  Esta iniciativa resulta du-

ma parceria entre a nossa associação, a Câmara Municipal da Lousã e o Montanha Clube e faz parte 

do “Programa Caminhadas 2015” da Lousã. O objetivo deste evento é a sensibilização da comuni-

dade para a prática desportiva e seus benefícios, bem como proporcionar momentos de recreação/

lazer e convívio social (pais/filhos, etc.) e um maior e/ou melhor conhecimento da nossa serra e do 

seu património cultural. A caminhada terá concentração às 09h00m junto à Câmara Municipal da 

Lousã terminando no mesmo local pelas 12h. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas/

entregues no Setor de Desporto e Tempos 

Livres da Câmara Municipal, através do e-

mail sector.desporto@cm-lousa.pt ou no lo-

cal (Rua Miguel Bombarda, n.º 18, 3200 Lou-

sã) até dia 10 de Julho (sexta-feira). 

Para a caminhada aconselhamos que leve 

calçado e vestuário adequado para o efeito 

(aconselhamos que leve calcado de substitui-

ção), bem como um reforço alimentar e água. 

http://www.activar.org


SVE - Em busca da felicidade… 
 

Chamo-me Daniela e, há cerca de um ano e meio, decidi procurar uma forma de doar o meu tempo, a 

minha energia e o meu afeto aos que deles necessitam. Por outro lado, queria adquirir alguma expe-

riência de trabalho internacional e testar 

a minha capacidade de adaptação a no-

vas realidades. Foi então que encontrei, 

quase por acaso, o serviço voluntário eu-

ropeu. 

Com o apoio da Activar, acabei por 

“aterrar” no sudoeste da Polónia, mais 

concretamente em Ustroń, uma pequena 

vila rodeada de montanhas, de uma bele-

za natural magnífica, onde permaneci durante dez meses e onde vivi momentos inesquecíveis. Tra-

balhei num centro educativo e de reabilitação para pessoas com deficiência e, com elas brinquei, es-

tudei, aprendi, ensinei, cozinhei, cantei, fiz teatro, viajei… enfim… com eles partilhei momentos de 

felicidade e de conquista, bem como de angús-

tia e desilusão. Pude ainda conhecer de perto a 

cultura polaca, e também de outros países, já 

que vivi com mais quatro voluntários de dife-

rentes nacionalidades.  

Viajei pela Polónia e até fiz amizade com portu-

gueses que fui encontrando por lá! 

Embora nem sempre tenha sido fácil, acredito 

que estive no lugar certo, no momento certo da 

minha vida. E, agora que regressei, o sentimen-

to é de “missão cumprida”. Nos últimos dez me-

ses consegui encontrar tudo aquilo que procurava e dar de mim tudo aquilo a que me tinha propos-

to… e, no meio de tudo isso, aprendi tantas coisas que nunca encontrarei palavras para as descrever 

a todas! Sinto-me bastante realizada e, mais do que nunca, preparada para virar a página e abraçar 

novos desafios. 

O caminho para a felicidade não se encontra, constrói-se… 



  

 

“ Ativamos o local, Valorizamos as  
pessoas.” 

A.A.A.F. 

Inscrições abertas 

Agosto Colorido - Continuamos a aceitar inscrições para as férias 

dos mais pequenos no mês de Agosto. Destinado a crianças em 

idades entre os três e os seis anos a iniciativa que se realiza pelo 

segundo ano consecutivo, tem por objetivo dar resposta aos pais 

que no mês de Agosto trabalham e não têm onde deixar os seus 

filhos. A iniciativa funcionará das 9 às 18.30 horas. Pintura, jogos, 

sessões de cinema, passeios pedestres, atividades na biblioteca, 

idas à piscina e oficinas diversas, são algumas das ações previstas 

para o ‘Agosto Colorido 2015’.  

 

Informática - Estão abertas inscrições para formação certificada 

gratuita na área da informática no Espaço J. Aulas de Word, Excel e 

Powerpoint são as atividades previstas para os meses de Julho e 

Agosto. Esta iniciativa destina-se a crianças dos sete aos catorze 

anos e decorrerá duas vezes por semana. 


