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Programa de actividades sócio culturais e pedagógicas para o ano 2011 

Este ano o nosso tema é: “Cidadania Criativa” 
 
JANEIRO 
Dia 5 – À noite - Cantar as Janeiras na aldeia da Cabreira; 
 “    6 – De manhã - Cantar as Janeiras na aldeia de Amoreira; 
 “     “   À  tarde – Representação na ASTA do “Auto dos Reis Magos”, pela Casa Stª.  
             Isabel de São Romão. 
  
FEVEREIRO 
Dia 6 – Participação do grupo de desporto (no contexto da Ass. ATIVA) no corta mato     
             de Vila Chã - Seia. 
 
MARÇO 
Dia  4 – Celebrar o Carnaval com o tema “Mulheres da História” – cortejo pelas aldeias; 
  “    5 – Tertúlia no “Canto com Alma”subordinada ao tema “Economia Comunitária”,  
               em parceria com a Associação Rio Vivo;  
  “   21  Celebração de: Equinócio da Primavera - Dia da Poesia - Dia da Floresta, 
               com o culminar da iniciativa promovida pelo Governo Civil - F. FLORESTAR,  
                plantando árvores  nos espaços que circundam a ASTA; no decorrer do dia, de- 
               correrá um concurso de poesia subordinado ao tema  árvore e/ou Floresta  com a  
               colaboração do Agrupamento de Escolas do Concelho de Almeida. 
               Participação especial da CERCIE- Estremoz, que vem reunir-se a nós nesta 
               Iniciativa. 
 
ABRIL 
Dia  12 – “Cidadania Criativa – Um dia na ASTA” – Dinâmica lúdica e integradora 

com as crianças do concelho de Almeida, inserida no Programa “Férias 
Escolares” promovido pelo Município. 

 
MAIO 
Dia   1- Participação na Feira Medieval de Castelo Mendo; 
    “ 15 – Comemoração do “Dia Diocesano das Famílias” na ASTA, organizado pelo 

Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar; 
        18 – Visita cultural à Exposição “Arte Metamorfose” – esculturas de Paulo Miguel 

(utente da ASTA) no Auditório Municipal Carlos Paredes em Vila Nova de 
Paiva, a convite deste município; 

29 - “Vamos pôr-nos no lugar deles” um dia com as famílias dos utilizadores da 
ASTA, para vivência das dinâmicas e actividades diárias nos Ateliers; 

  
AS NOSSAS SEMENTEIRAS – datas a confirmar 
  
JUNHO 
Dia    1 a 30 – Exposição “Arte Metamorfose” os trabalhos artesanais e artísticos da 

ASTA – patente ao público no Posto de Turismo do Município de Almeida; 
   “     5 – 10ª  marcha “De Mãos Dadas Chegaremos” dedicada ás crianças de todo       
mundo, este ano percorrendo caminhos entre Nave de Haver, Malhada Sorda e Açude 
Stº António;   
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“       6 a 12 – “Criando”, uma semana na ASTA com Graça Costa e o Pintor Roberto 
Chichorro, transformando a lã em feltros (com ela); descobrir a forma da cor 
(com ele); 

 
20 a 25 – Tempo - Férias  “ Pelas Praias Fluviais, Barragens e Açudes do nosso 

Distrito” com colaboração logística das respectivas autarquias; 
 
JULHO 
Dia   1 e 2 – No contexto da Ass. ATIVA, participação no acampamento “Por Terras 

Serranas” organizado pela AFACIDASE – Manteigas; 
  “  16 a 19 – Interacção cidadã e voluntária com alunos do Agrupamento de Escolas do 

Concelho de Almeida, para construção do “Percurso dos Sentidos” no pinhal 
circundante da ASTA; 

  “  23 e 24 – 6ª Edição da Feira da Solidariedade no pinhal circundante da ASTA 
     
AGOSTO 
Dia 21 a 28 - Seminário de Arte-Terapia  na ASTA.   
 
SETEMBRO 
Dia   (entre 1 e 15)- “Arranca das batatas”  em interacção com a população da aldeia; 
  “   29 – Festejo do São Miguel e Festa das Colheitas. 
 
OUTUBRO 
Dia   1 – Para marcar o 11º aniversário da ASTA - “ANIMAR”-  A importância da 

animação – Jornada reflexiva e interactiva (aberta ao público interessado) 
com participação de vários grupos (dos Cursos de Animação Cultural) de 
escolas superiores e profissionais; 

  “     2  - O bolo de aniversário com o habitual convívio dos nossos Amigos  e 
representação do teatro “SER & Cidadão” pelo grupo da ASTA. 

 
NOVEMBRO 
Dia    11 – Comemoração do São Martinho com a participação das crianças de escolas e 

aldeias circundantes – ao anoitecer, cortejo de lanternas pela aldeia da 
Cabreira que culminará com uma breve representação da lenda, na praça da 
aldeia. 

 
DEZEMBRO 
Dia     2 – “Jardim do Advento”  na ASTA com participação dos jardins de infância e 

ensino básico das proximidades. 
  “       14 a 20 – Representação do “Auto dos Pastores” na ASTA e outros  locais e/ou 

instituições com quem estabelecemos parcerias para esse efeito.  
 
Nota1:     Outras acções decorrentes de parcerias espontâneas e circunstanciais serão 

desenvolvidas no decorrer do ano (delas se dará conta oportunamente) 
Nota2:     Este programa será impresso em desdobrável e enviado para a comunicação 

social, entidades e amigos da ASTA a partir de 15 de Fevereiro. 
Janeiro de 2011                                                                                     
                                                                                   Pelo Grupo de Cultura da ASTA 
 
                                                                                      Maria José Dinis da Fonseca 


