
Nova vida para escola do Talasnal 
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No passado dia 11 de setem-

bro foi inaugurada a antiga 

Escola do Talasnal. O evento 

foi fruto de uma parceria en-

tre a Câmara Municipal da 

Lousã e a Activar – Associa-

ção de Cooperação da Lousã. 

O edifício, depois de recupe-

rado e devidamente equipa-

do, vai ser utilizado como um 

espaço polivalente: 

Workshops temáticos, ações 

de formação, atividades de 

outdoor, conferências e ou-

tro tipo de eventos enqua-

dradas na temática da serra, 

organização de actividades culturais, tais como, música, teatro, pintura, es-

cultura, dança, entre outras, terão lugar no espaço agora renovado. A anti-

ga escola primária funcionará, ainda, como ponto de apoio a atividades rea-

lizadas na serra como caminhadas, BTT ou outras podendo, eventualmente, 

funcionar como alojamento de uma pessoa ou grupos desde que se inseri-

dos nos eventos an-

teriormente menci-

onados.  

No âmbito do proto-

colo assinado com o 

Município da Lousã, 

a Activar é a entida-

de que ficará res-

ponsável pela ges-

tão do edifício, situada na aldeia do Talasnal durante os próximos 5 anos. 

(Continua) 



Talasnal - Casa da Eira 

A Casa da Eira na aldeia 

do Talasnal também foi 

inaugurada no dia 11 . Re-

fira-se que para este espa-

ço está prevista a criação 

de um posto de informa-

ção turística. 

Vera Simões, presidente 

da Activar, referiu na oca-

sião que este passo vinca 

o trabalho em parceria 

como um dos princípios 

fundamentais da instituição pretendendo-se, com este projecto, ‘desenvolver a cultura na aldeia’. 

A propósito, está patente naquele espaço uma exposição com 

fotos de Paulo Leitão e de Pedro Martins que retratam pessoas e 

paisagens da aldeia do Talasnal. 

A requalificação de ambos os edifícios representa um investi-

mento na ordem dos 98 mil euros comparticipado em 60% pelo 

PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural. 

Para Luís Antunes, presidente da autarquia local, a ’entrada em 

funcionamento da Escola e a Casa da Eira do Talasnal, associa-

das a outros investimentos realizados ou em curso, como o alca-

troamento 

das vias de 

acesso às 

aldeias, a ins-

talação e re-

forço da iluminação pública no Candal e Casal No-

vo, a qualificação e reforço da sinalética e a promo-

ção do território são importantes elementos para o 

reforço da oferta e dinâmica existente e aumento da atratividade das Aldeias do Xisto’. 



 

  
Na passada sexta-feira, dia 18 de Setembro, foram 

inauguradas as instalações da Activar Desporto na 

avenida Dr. José Maria 

Cardoso. 

Nesta iniciativa o grande 

destaque foi a demonstra-

ção das modalidades já 

praticadas naquele espaço como o Karaté e o Krav Maga. Refira-se 

que estão previstas outras atividades desportivas a divulgar oportu-

namente. 

De sublinhar 

nesta etapa a 

importância da 

cooperação e do trabalho em parceria como 

um dos princípios fundamentais presentes 

na instituição. Para saber mais sobre esta 

nova valência vá acompanhando as novida-

des através da nossa página do Facebook (www.facebook.com/activarlousa). 

Estão abertas as inscrições para a modalidade de Karaté. A novidade desta época é a criação de 

uma turma de karaté para crianças dos 4 aos 6 anos de idade, denominada “karaté kids”. 

Desporto nova valência - Inauguração das instalações 

http://www.facebook.com/activarlousa


As aulas têm a duração de 45 minutos e realizam-se uma vez por semana com o objetivo de pro-

mover a alfabetização motora.  

A introdução ao Karaté tem ainda benefícios ao nível do desenvolvimento global da criança me-

lhorando a concentração e a disciplina. Horários - Terças-feiras, Karaté Kids das 18:30 às 19.30; 

Terças e Quintas-feiras: Infantis (7 -11 anos) das 18:30 às 19:30; Juvenis (12-15 anos) das 19.30 às 

20:30 e Adultos das 19:30 às 21:00 horas. Os treinos já tiveram o seu início no dia 8 de Setembro. 

Para mais informações aqui ficam os seguintes contactos: Tlm 933 158 205, despor-

to@activar.org, jmbcatorze@mail.com. 

Outra modalidade que está a aceitar inscrições é o Zumba fitness. As aulas vão decorrer às sex-

tas-feiras a partir das 19:15h e terão a duração de cerca de 50 minutos. Pode obter mais informa-

ções pelo telemóvel 915817934, 239 996 116 e pelo email desporto@activar.org. 

Encontro de Gerações  

No passado dia 27 de setembro teve lugar na Praça Sá Carneiro mais um ‘Encontro de Gerações’ 

promovido pela Câmara Municipal da Lousã. Também estivemos presentes na iniciativa com as 

modalidade de Karaté e Krav Maga. Para além 

de se ter comemorado o dia mundial do cora-

ção a autarquia local 

com este evento deu 

a conhecer à popula-

ção em geral o que se 

desenvolve no conce-

lho a nível desportivo/

cultural com a possibi-

lidade dos participan-

tes poderem usufruir 

das diversas atividades/demonstrações. 

 

 

Desporto - nova valência 

mailto:jmbcatorze@mail.com


 

 Olá, e bom dia! Sou a Nadin, 24 anos, voluntária no Espaço J da Activar. Eu nasci em Berlim e vivi lá toda a 

minha vida, até ao ano passado. Apaixonei-me por Portugal e decidi que era hora para uma mudança. 

Foi assim que eu encontrei um SVE, um Serviço Voluntário Europeu, financiado pela União Europeia, que 

me pareceu adequado e vim para a Lousã em Novembro do ano passado. Além de outros projetos de ma-

nhã (aulas de inglês, formação informática), comecei logo a trabalhar no Espaço J. A maior parte do tem-

po estou no nosso Espaço na Escola Básica nº1, e nas férias escolares todo o dia no Espaço J ao pé da igre-

ja. Passado pouco tempo de experiência reconheci que este é um projeto fantástico que faz toda a dife-

rença para muitos 

jovens. Aqui vê-se 

um equilíbrio para 

jovens entre lazer, 

passar o tempo, 

aprender coisas e 

simplesmente 

aprender coisas no-

vas que eu nunca 

tinha visto antes. A 

dinâmica do grupo, 

apesar do grupo 

estar sempre a mu-

dar, regra geral é 

muito agradável. Há poucos problemas entre os jovens, eles têm respeito aos colegas e aos monitores. 

Até me ajudaram imenso a aprender a língua Portuguesa. Foi muito rápido, e quando eu não os percebi- 

-a, tentavam comunicar comigo até que eu entendesse o que queriam dizer. Já aqui estou há 10 meses. 

Sinto-me muito confortável com a língua, conheço bem todos os jovens que frequentam os 2 Espaços e 

sinto-me completamente integrada na equipa, responsável pelos jovens, por atividades, etc. Vai ser com 

imensa tristeza que eu vou sair daqui, e com certeza vou voltar quando puder. Espero mesmo que o pro-

jeto continue. Pessoalmente acho que faz uma grande falta aqui. 

Antes de vir para cá, eu ainda sentia-me um pouco perdida, incerta sobre o que fazer com a minha vida. 

Gostei tanto do projeto, que para o ano provavelmente vou começar a estudar Animação Socioeducativa. 

E quem me conhece já sabe que não ficar em Portugal já não é uma opção para mim há muito tempo, 

aqui é onde estou em casa. 

Espaço J - trabalho dos voluntários 



 

O meu nome é Berk e tenho 24 anos. Estu-

dei Gestão de Empresas durante 4 anos na 

Universidade de Yasar em Izmir (Turquia). 

Cheguei a Portugal há cerca de um mês e 

vou ficar durante 6 meses na Activar, mais 

propriamente, no Espaço J. A Lousã não é 

assim tão diferente da minha terra natal, 

pelo que me estou a adaptar bem. Tenho 

uma personalidade tolerante, paciente e 

com vontade de ajudar, algo que me pode 

ser útil para desenvolver uma boa comunicação, especialmente 

com os jovens. Sempre quis conhecer outras culturas e viver 

noutro país, pelo que fui investigar o que era SVE (Serviço de 

Voluntariado Europeu) e foi assim que começou a minha aven-

tura até chegar aqui. Em termos de experiência profissional, ela 

é mais direcionada para vendas, contabilidade, finanças, recur-

sos humanos e relações com clientes, pois está de acordo com 

as minhas experiências na minha vida académica. Apesar de ser 

uma área diferente da que vou trabalhar em Portugal, sinto que 

a minha personalidade e a minha paixão por ensinar e estar com 

jovens me vai ajudar. Gostaria de desenvolver alguns projetos, 

algumas apresentações sobre determinados temas e atividades 

lúdico-pedagógicas com este público e estou muito entusiasma-

do por estar por aqui. 

Penbegül Bakan está entre nós desde o início de Setembro. 

Penbegül também vem da Turquia e está a desenvolver a 

sua atividade de voluntariado nas nossas A.A.A.F.—

Atividades de Animação de Apoio à Família e vai estar na 

Activar até 31 de Julho de 2016. 

Na próxima newsletter vamos conhecer melhor esta nossa 

nova voluntária. 

Espaço J - trabalho dos voluntários 



Espaço J  

 

 

Workshop de Skate - O espaço J organizou dois workshops de Skate 

no mês de Agosto, um no dia 12 e outro no dia 19. A atividade decorreu 

no campo de futebol da Escola Secundária da Lousã. 

Pedimos apoio ao Afonso para os dinamizar já que é um especialista no 

assunto. Foram 15 jovens que usufruíram desta atividade e aprenderam 

várias técnicas. As questões de segurança não foram esquecidas pois 

haviam muitos tombos. Os jovens estiveram protegidos com capace-

tes, joalheiras, cotoveleiras e luvas protetoras. 

Gostei porque foi a primeira vez que tive a oportunidade de aprender a 

andar de skate e também porque foi muito divertido. Rodrigo Alves 

Brincar com as palavras – Workshop de Alemão  - No início do Agos-

to, a nossa voluntária Nadin trouxe a sua língua nativa ao Espaço J e dinamizou dois workshops. Foi as-

sim que os jovens experimentaram como uma lín-

gua estrangeira pode ser aprendida com brincadei-

ras. Quase sem medo, eles apresentaram-se, cum-

primentaram os outros e no 2º workshop até resol-

veram desafios em matemática. Uns jovens conti-

nuaram a aprender e estes dias de manhã, não é 

incomum pela Nadin ser cumprimentada com o 

“Guten Tag” em vez do “Bom dia”. 

 

Radio Active - O projeto europeu radio active 101 tem dado os seus primeiros passos no Espaço J. É 

um projeto que procura desenvolver e implementar uma plataforma na internet, incorporando a ferra-

menta de Web 2.0, ligada a metodologias pedagógicas inovadoras a desenvolver junto de comunidades 

juvenis e seus contextos, com o objetivo de abordar assuntos de inclusão e cidadania ativa de uma for-

ma original e estimulante. Nas férias de verão recebemos um dos responsáveis pelo projeto que nos deu 

algumas orientações. Aproveitámos a sua presença e gravámos o primeiro programa (está quase dispo-

nível em http://pt.radioactive101.eu/). Como não queremos “perder a embalagem”, já gravámos o se-

gundo programa! Encontra-se em fase de edição, que demora o seu tempo, mas acreditamos que muito 

brevemente poderão ouvir os nossos dois programas no site que indicamos. As inscrições para esta ati-

vidade não encerram, pelo que os jovens podem informar-se junto do Espaço J se tiverem interesse em 

participar. Bora lá?! 

http://pt.radioactive101.eu/


Espaço J  

 

 

Desporto no Verão - O período de 

férias do verão traz-nos sempre muitas ati-

vidades desportivas para conseguirmos 

atingir a velha máxima “mente sã em corpo 

são”. A ideia é estimular os nossos jovens à 

prática desportiva regular como forma de 

prevenir doenças e despertá-los para leva-

rem um estilo de vida saudável. 

Para a realização destes eventos desporti-

vos contamos com o apoio de algumas en-

tidades locais (que aproveitamos para 

agradecer a sua disponibilidade) e outros fomos nós que os dinamizamos com e para os nossos jovens. 

Foram desportos muito variados que incluíram karaté, judo, krav maga, rugby, futebol, passeios pedes-

tres e basquetebol. Achamos de grande relevância proporcionar atividades deste género, pois cada vez 

mais é importante to-

dos termos uma vida 

ativa ao invés de se-

dentária. O nosso cor-

po agradece! 

“Pé de Chumbo!”- 

A dança pode não ser o 

forte de muitos dos 

jovens, mas a mãe Fa-

biana Jardim tornou 

alguns destes momen-

tos bastantes agradáveis e divertidos. Ao som do Brasil aprendemos a dança popular brasileira forró e o 

samba. As danças lutadoras foi outras das modalidades que os jovens do Espaço J aprenderam, dançar e 

lutar em simultâneo utilizando técnicas de defesa pessoal. “Acabei de chegar em casa mega feliz de ter 

ido fazer as duas coisas que mais me satisfazem... Dançar e lutar com a malta mais animada da Lousã 

( Espaco J Lousã) e no lugar mais sensacional para se dançar aqui da vila (Academia de Bailado da Lousã).  

Fabiana Jardim 



No âmbito das suas ativida-

des na área da infância a Ac-

tivar dinamizou o projeto 

‘Agosto Colorido’ pelo se-

gundo ano consecutivo.  

Apesar de o mês de Agosto 

ser por tradição no nosso pa-

ís o mês que a maioria escolhe para tirar umas férias merecidas há muitos que trabalham neste 

período. Assim o objetivo deste projeto é dar 

resposta aos pais que estão no ativo e não têm 

onde deixar os 

seus filhos. Fo-

ram muitas as 

atividades  rea-

lizadas no âm-

bito da iniciati-

va, algumas 

das quais em colaboração com o nosso Espaço J. Oficinas de fan-

toches, sabonetes, construções em madeira, jogos e muita diver-

são co-

lorida foram alguns dos ingredientes  de 

mais um ‘Agosto Colorido’. Destinado a 

crianças dos três aos seis anos, o serviço 

decorreu na primeira quinzena de Agos-

to das 9 às 18.30 horas na escola do Re-

gueiro e contou com três animadores e 

a colaboração de uma das nossas volun-

tárias. 

Agosto Colorido 



A.A.A.F. 

 

 

 Aqui ficam algumas  fotos de algumas das atividades por nós desenvolvidas nas nossas 
AAAF no mês de Julho para encerrar em grande mais um ano letivo. 

Workshop de expressão plástica com a voluntária Merve 

Visita ao Museu Maritímo Ílhavo e Navio Museu Santo André (continua) 



 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
e Navio Museu Santo André  

Caminhada Rota dos Moinhos em 

 colaboração com Espaço J 

A.A.A.F. 



A.A.A.F. - Encerramento do ano letivo 2014/2015 

 

A Activar encerrou mais um ano 

letivo no âmbito das suas A.A.A.F. - 

Atividades de Animação de Apoio à 

Família. No dia 31 de julho reuniram

-se todas as crianças e a nossa equi-

pa de animadores no Regueiro e 

fizemos a festa de fim de ano letivo. 

Cada um dos nossos grupos prepa-

rou uma apresentação para parti-

lhar com os colegas, terminando 

num lanche partilhado. Jogos, animação e muito divertimento são sempre os ingredientes essenciais pa-

ra proporcionar felicidade às nossas crianças. Foi um ano intenso com muitas atividades que proporcio-

námos às cerca de cem crianças que frequentaram os nossos espaços do Freixo, Santa Rita e Regueiro. 

Fizemos visitas de estudo, recebemos e fomos a outras instituições partilhando atividades diversas, tive-

mos desporto, fizemos caminhadas, workshops, jogos, e brincámos muito! 

Obrigada a todos pelo empenho e dedicação, nomeadamente à nossa equipa constituída por sete anima-

dores e voluntários que diariamente trabalham com as nossas crianças. Aqui ficam algumas fotos de uma 

das nossas últimas atividades. Os Malmequeres vieram de Leiria e partilharam connosco uma das suas 

atividades de in-

clusão social -  a 

construção de 

brinquedos de 

madeira a partir 

de desenhos dos 

próprios clientes. 

A instituição nas-

ceu em 1988 e 

acolhe pessoas 

com deficiência 

mental. 

 



A.A.A.F.  

 

Mudança de Instalações - As 

Atividades de Animação de 

Apoio à Família da EB1 de Santa 

Rita estão a funcionar desde o 

início do ano letivo nas instala-

ções da própria escola. 

Com a diminuição de alunos da 

escola de Santa Rita e a conse-

quente desocupação de algumas 

salas permitiu a libertação de 

espaço onde desenvolveremos 

as nossas atividades com as cri-

anças. 

Uma das vantagens desta mu-

dança é não termos de deslocar 

as crianças do espaço da escola 

no final das aulas para outro lo-

cal o que no inverno trazia sem-

pre alguns transtornos. Outra 

das vantagens é as crianças po-

derem usufruir do recreio da es-

cola nas atividades de ar livre. 

Neste momento frequentam as 

A.A.A.F. da Santa Rita vinte e 

cinco crianças.  



 

No âmbito do projeto Arte de Ser Diferente foi criada 

uma brochura explicativa do projeto bem como uma 

coleção de postais com os desenhos  dos nossos peti-

zes. 

Este trabalho final foi possível graças à colaboração 

da nossa equipa e 

em especial da vo-

luntária Merve que 

criou o design da 

brochura enqua-

drando todas as 

atividades desen-

volvidas por nós  tendo como suporte a ‘Arte de  ser Dife-

rente’. Financiado pelo Programa Juventude em Ação es-

te projeto nasce do trabalho social desenvolvido pela nos-

sa associação.  

Envolver os jovens no desenvolvimento e planeamento de 

projetos e promover a temática da diferença como aspeto social inerente a todos é um dos 

princípios orientadores deste 

trabalho. Após o sucesso de 

implementação deste projeto, 

a Activar pretende dar uso às 

atividades desenvolvidas conti-

nuando com o teatro de som-

bras e consolidar ainda a sua 

missão “Ativamos o local, valo-

rizamos as pessoas”. 

Arte de ser diferente 



I.R. - World Café 

A Activar organizou no âmbi-

to do seu projeto IR – Inter-

cultural Roundtable o seu pri-

meiro ‘World Café’ no dia 17 

de Julho. “Participação Juve-

nil na União Europeia” foi a 

temática abordada num 

evento que marcou o fim do 

projecto IR - Intercultural 

Roundtable. 

Este projeto teve como parceiros um 

grupo de estudantes da Universidade 

de Yasar, da cidade de Izmir, Turquia, 

a Câmara Municipal da Lousã e de-

senvolveu-se ao abrigo do programa 

Juventude em Ação. De uma forma 

criativa os jovens (8 turcos e 8 lousa-

nenses) participantes neste grupo de 

trabalho realizaram vá-

rias iniciativas desde Se-

tembro de 2014 tendo 

como enfoque a promo-

ção da cidadania euro-

peia e a troca de infor-

mação entre diferentes 

culturas. 

 



  

 

 

“Ativamos o local,  
Valorizamos as  pessoas.” 

Atividades de Animação de Apoio à Família 


