
O evento III edição do Mosaico Social & IX
MANIFesta - Encontros - Cidadania Ativa e
Desenvolvimento Local, promovido pelo
Município de Santa Maria da Feira e coordenado
pela sua Rede Social, realiza-se de 27 a 30 de
Junho de 2013, em parceria com a ADRITEM
- Associação de Desenvolvimento Rural
Integrado das Terras de Santa Maria e com
a ANIMAR - Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local.

Santa Maria de Lamas foi a freguesia eleita para
a concretização deste evento, numa aposta na
descentralização e na proximidade das dinâmicas
e projetos dos parceiros sociais às populações
locais.

“Encontros” é a temática central deste Mosaico,
numa lógica de princípios e sinergias para o
reforço e promoção de uma nova governança
local.

Alfredo Henriques
Presidente da Câmara Municipal

  editorial

Criatividade. Parceria. Animação. O primeiro
dia da III Edição do Mosaico Social & IX
MANIFesta pautou-se pela evidente sinergia
entre estes três conceitos. Neste evento
estão representadas IPSS’s, entidades
públicas, associações culturais e
desportivas, ONG's, juntas de freguesia,
conferências vicentinas e outros agentes
locais.

A sessão de abertura realizou-se no Colégio
Liceal de Santa Maria de Lamas, que nos
brindou com um concerto da sua Orquestra
de Câmara Juvenil, e contou com a presença
do Presidente do Município de Santa Maria da
Feira, Alfredo de Oliveira Henriques, da Coorde-
nadora da ADRITEM, Teresa Pouzada, em

representação do seu Presidente, Emídio Sousa,
do Presidente da ANIMAR, Eduardo Figueira,
e do Diretor do Centro Regional de Segurança
Social de Aveiro, António Santos Sousa. De
seguida realizou-se uma conferência inaugural
sob a temática da sustentabilidade da economia
social e solidária e o desenvolvimento local.

O espaço infantil, a área alimentar, os espetáculos
noturnos e a apresentação de comunicações
livres nas áreas da cidadania e desenvolvimento
local são as novidades oferecidas aos visitantes,
como forma de os brindar com atividades
diversificadas, direcionadas para todas as faixas
etárias, e de garantir um conjunto de iniciativas
e serviços capazes de mobilizar os participantes.

  destaque
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olimpíadas seniores
·Entrega de medalhas e cerimónia
encerramento
horário - 14h30 › 17h00
local - Parque de Santa Maria de Lamas

apresentação
“Manual Doença de Alzheimer - Programa
psicoeducativo para Cuidadores Informais”
- projeto Cuidar de Quem Cuida.
hora - 18h30
local - Entrada do Museu de Santa Maria
de Lamas

comunicações livres
horário - 15h00 › 17h00
local - Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas

tertúlia
“Comunidade, Território e Produtos Locais”
hora - 18h00
local - Entrada do Museu de Santa Maria de
Lamas

gala prémio concelho solidário
hora - 21h30
local - Auditório do Colégio Liceal de Santa
Maria de lamas

  cartaz [ 28 junho ]

[ 4 ] dias de atividade
[ 6 ] workshops
[ 57 ] participantes nos workshops
[ 2 ] espetáculos noturnos
[ 79 ] entidades participantes
na mostra social
[ 24 ] instituições participantes
no bazar social

  números

O Mindshake Social Aplicado ao Terceiro
Setor constitui-se como um conjunto de 6
workshops concebidos e dinamizados pela
NA'MENTE - Consultoria e Formação em
Pensamento Criativo. Esta iniciativa pretendeu
exercitar a mente, estimular a criatividade e

a produção de ideias para profissionais da
área social.
No atual contexto de crise, pretendeu-se
dinamizar metodologias inovadoras que
minimizem os constrangimentos sentidos
pelas entidades do terceiro setor.

  apontamentos

  pergunta pública

Quais os motivos que o trazem a este evento?

Alzira Filipe
52 anos

São João de Ver

Gosto de passear, de vir ao parque e de ver
estes eventos. Quando sei que existem,
venho ver. Sinto-me em casa!

Sempre que há estas coisas eu venho sempre.
Apoio todas as iniciativas locais, venho ver tudo
e ser crítico.

 momentos

financiamentoorganização apoio

A programação cultural do palco principal no
primeiro dia do III Mosaico Social e da IX
MANIFesta contou com as atuações da banda
folk da Estremadura Espanhola - Acetre e da
banda Real Companhia, de Portugal.

A banda Acetre, originária de Olivenza (Badajoz),
tem músicas que vão buscar inspiração nas
suas raízes tradicionais, unindo a sua larga
experiência de músicos na criação e renovação
de música folk, a partir de uma fusão de músicas
espanholas e portuguesa. A banda animou o

recinto com  alguns fados e corridos, para além
das músicas tradicionais espanholas.

Os Real Companhia foram a última banda
a subir ao palco, tocando um vasto repertório
de música tradicional e popular portuguesa,
cantando várias músicas de José Afonso,
o fado e o corridinho, intercalando com algumas
músicas originais, num espetáculo de muita
alegria e diversão, num constante contacto com
o público presente.

  animação

João Oliveira
39 anos

Santa Maria
de Lamas


