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Em 2016,
46124 pessoas
assistiram,
participaram,
colaboraram, e
deram vida
à Fundação Jorge
Antunes!

Obrigado!
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1.

Apresentação

A Fundação Jorge Antunes, situada em Caldas de Vizela, na Rua Dr. Abílio Torres, foi criada
a 23 de Abril de 1993, em homenagem póstuma a Jorge Pinto Antunes, por intermédio de seus pais.
É uma instituição particular de solidariedade social, que tem por objeto apoiar e contribuir para a
promoção e formação integral do jovem, bem como contribuir para a reinserção social dos mais
carenciados e em perigo moral e social.
Ao longo da sua existência, a Fundação Jorge Antunes promoveu uma política de
aproximação e apoio à comunidade e auscultação das suas necessidades, tendo vindo a alargar os
seus objetivos estatutários para dar resposta às solicitações de que é alvo.
Nesse sentido, a Fundação Jorge Antunes desenvolve atualmente atividades e projetos que
visam promover o desenvolvimento cultural, educativo e social da comunidade em que se insere.
Nas suas instalações conta com a Biblioteca Municipal Fundação Jorge Antunes, resultado de
um protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Vizela, com galeria, bar equipado com jogos
de mesa para as crianças e jovens, salas para ateliers artísticos e formação e sala de reuniões.
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2.

Orgãos Sociais

Conselho de Curadores
Presidente: Armando da Silva Antunes
Vice-presidente: Camila Vaz Pinto
Vice-presidente: Maria de Fátima Pinto Antunes
Vogal: Bento José Pinto Antunes
Vogal: Isabel Pinto Antunes

Conselho de Administração
Presidente: Armando da Silva Antunes
Secretário: Eduardo Armindo Ferreira Guimarães
Tesoureiro: João Ilídio Monteiro da Costa
Vogal: Luís Filipe Pedrosa Fernandes
Vogal: Marco António Guimarães Fontes Araújo

Comissão Executiva
Armando da Silva Antunes
Bento José Pinto Antunes
João Ilídio Monteiro da Costa
Marco António Guimarães Fontes Araújo
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3.

Introdução

2016 foi para a Fundação Jorge Antunes um ano de contenção tendo sido procurado um equilíbrio
entre a necessidade de manter os projetos e atividades previstos e o seu impacto no orçamento. Contudo,
e apesar da redução em cerca de 50% no orçamento para 2016, o ano foi para a Fundação Jorge Antunes
de reconhecimento pelo seu trabalho e de fortalecimento de laços com a comunidade.
Em Janeiro, na Gala da Rádio Vizela, a sua coordenadora foi distinguida com o 1º prémio na área
da cultura com base nos projetos e atividades desenvolvidos ao longo do ano de 2015. Sendo este um
sinal de que os objetivos da Fundação Jorge Antunes estão a ser cumpridos é também um alento para
continuar a trabalhar cada vez mais e melhor.
O projeto que se destaca em 2016 é sem dúvida o projeto No meu tempo, dedicado a público
senior e promovido em parceria com a Câmara Municipal de Vizela, Rotary Club de Vizela,
Agrupamentos de Escolas de Vizela e Infias e Rádio Vizela. Para além da imensa satisfação dos
envolvidos no projeto e de este ter alcançado os objetivos a que se propôs foi também alvo de uma
grande divulgação nos media, tendo sido apresentado no jornal da tarde da RTP 1 em 11 Setembro e foi
replicado em outros jornais e programas como o Regiões. Foi também selecionado a nível nacional para
apresentação no colóquio 30 anos de bibliotecas públicas que se realizou a 22 de outubro na Biblioteca
Municipal Almeida Garret no Porto e foi ainda objeto de candidatura à 3ª edição das Boas Práticas em
Bibliotecas Públicas, promovida pela DGLAB.
O evento Vizela em Festa que em 2016 concretizou a sua 4ª edição foi também um dos grandes
eventos do ano com um público a rondar as cerca de 30.000 pessoas. Este é um grande evento que se tem
conseguido afirmar na cidade e que deverá ser potenciado.
Os projetos e atividades de promoção de leitura relativos à biblioteca registaram 100% de total
satisfação nas avaliações efetuadas por questionário tendo sido contabilizadas 185 sessões para 7924
participantes. Estamos todos de parabéns!
No que se refere às obras de beneficiação do edifício que foram previstas no plano de 2016 o
atraso na abertura das candidaturas para eficiência energética em IPSS vieram ditar o adiamento das
mesas, nomeadamente da substituição das janelas de madeira para alumínio. A antiguidade das janelas e
o seu estado dificultam o necessário aquecimento do edifício no inverno e elevam a fatura energética
substancialmente pelo que este deverá ser um ponto fulcral a ter em conta em 2017.
Aos parceiros, a quem a Fundação muito deve, e que de forma desinteressada colaboraram
connosco ao longo de 2016, o meu Muito Obrigado!
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4. A Fundação foi parceira / apoiou
Em 2016 a Fundação Jorge Antunes integrou ou foi parceria:
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A Fundação Jorge Antunes é membro da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens no círculo alargado, desde 2001.
- Conselho Municipal da Juventude. A Fundação Jorge Antunes é membro observador do Conselho
Municipal da Juventude desde 2010.
- Conselho Local de Ação Social. A Fundação Jorge Antunes é membro observador do Conselho
Local de Ação Social desde 2002.
- Projeto Time Travelers promovido pela Câmara Municipal de Vizela, aprovado no âmbito da
candidatura ao programa Europeu Erasmus+, Ação KA1 – Mobilidade Individual para Fins de
Aprendizagem. Inspirado no programa concelhio designado “No Meu Tempo”, este projeto permitiu
que, 21 jovens de Vizela, Frontignan La Peyrade e Caldas de Reis, entrassem em contacto
permanente com a população e cultural local, desenvolvendo uma série de atividades que
promoveram a integração social e o desenvolvimento das suas competências sociais, emocionais e
cognitivas.
- Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social – SCMV – com a promoção de 3 oficinas
sendo 2 de expressão plástica e 1 relativa a Vizela Antiga.
- V aniversário da Hora da Poesia que se realizou no dia 29 de outubro no auditório do Patronato
com a presença de cerca de 600 pessoas.
- Integrou o júri do concurso de fotografia a 5 julho 2016 da Confraria São Bento das Pêras;
- Apoiou o Banco Alimentar de Vizela com a compra de géneros alimentícios;
- A sua coordenadora fez parte da Comissão Consultiva da Gala da Rádio Vizela.
Ao longo de 2016 foram muitas as instituições, empresas e pessoas que colaboraram connosco nos
mais diversos projetos e atividades. O nosso muito Obrigado!
Adelino Campante. Adérito Costa. Agrupamento de Escolas de Infias –Vizela. Agrupamento de
Escolas de Vizela. Agrupamento de Escuteiros 1043 S. João. Agrupamento de Escuteiros de São
Miguel. Agrupamento de Escuteiros São Paio. AIREV. Alexandre Sousa. Alma Mater Artis. Alua
Pólen. AMAS - Associação de Mergulho. Américo Osvaldo. Américo Rui Pacheco. Ana da Glória
Salgado. Anabela Borges. Aníbal Ruão. António Francisco Faria. Armando Alves Teixeira. Armindo
Videira. Arnaldo Macedo. Artesãos de Vizela. Associação de Pais EB de Vizela. Augusto Amaral.
Avicella – Associação Cultural. Bombeiros Voluntários de Vizela. Camila Carneiro. Carla Pedro. Casa
do Povo de Vizela Câmara Municipal de Vizela. Centro Social e Paroquial Stª. Eulália. Colégio Vizela.
Conceição Lima. Confraria de S. Bento das Pêras. Coração Azul. CPCJ. Desportivo Jorge Antunes.
Domingos Salgado Martins. Elisabete Vaz. Elsa Oliveira. Emília Monteiro. Escola Profissional
Cenatex. Escola Superior Artística do Porto – Guimarães. ESKADA. Estela Lopes Moda.Fanfarra de
Majoretes de Vizela. Fernanda Ferreira. Fraternidade Nuno N'Álvares. Grupo de Bombos Família
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Peixoto. Grupo Expresso. Grupo Folclórico de Stª. Eulália. Grupo Musical Aleziv. Helder
Magalhães. Homens na lua. Isabel Maria Vieira Lopes Sousa Viana. João Artur de Sousa Pereira. João
Filipe. João Madureira. Joaquim Ribeiro. Jorge Lima. Jorge Reis Sá. José Eugénio Carvalho.
Laboratório da Paisagem. Lancaster King's School. Liga dos Amigos das Termas. Linha recta. Magna
Kids. Manuel Alves Sapataria.Manuel Marques Guerra. Manuel Pacheco Martins. Marco Génio. Maria
da Silva. Maria de Lurdes Ferreira. Maria Fernanda Ferreira Pereira. Maria Fernanda Pereira. Maria
Joaquina Machado Ferreira. Maria José Ferreira. Maria José Novais Toriz da Silva Ramos, Maria José
Pacheco, Maria Luzia Gomes Ribeiro de Freitas, Martinho Lima, Moto Clube de Vizela. Multióticas.
Musicanima. Oficina Arquimedes. Pingo Doce. P'ra Eventos - Produções Ricardo Alves. Prescript.
Rádio Vizela. RV Jornal. Resinorte. RH Models. Rosa Maria Alves. Rotaract Club Vizela. Rotary Kids
Vizela. Royal College. Rui Festa. Rui Pacheco. Santa Casa da Misericórdia de Vizela Seção de
Programas Especiais da Gnr – Vizela. Sedarf. Sociedade Filarmónica Vizelense. Sofia Ribeiro.
Tesal.Trecho Musical. União freguesias São Miguel e São João. Universidade Sénior Rotary Clube
Vizela. Via - Vizela Imaginativa. Vitalclin. Vizela Fitness Clube. Vizela Viagens. Zé Laustíbia
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5.

Atividades e projetos de 2016

5.1. Rede Cultural de Vizela

Público-alvo: Associações do concelho
Descrição: A Rede Cultural de Vizela, criada em 2012, pela Fundação Jorge Antunes, é uma
rede de associações, escolas e outras instituições com responsabilidades a nível cultural na
comunidade, que colaboram para criar e consolidar relações de parceria. Preconiza a planificação de
atividades culturais em parceria e interligação dinâmica entre as diversas instituições para maximizar
recursos e potenciar a identidade cultural da comunidade. Implica a responsabilização partilhada de
todos os agentes culturais envolvidos num projeto comum, sem todavia prejudicar a especificidade de
cada instituição envolvida e respeitando as funções de cada um dos intervenientes.
Metodologia: A 1ª reunião de 2016 aconteceu no dia 20, na Casa das Coletividades, com a
presença de 13 membros, com a análise dos seguintes assuntos: apresentação da data do Vizela em
festa, a 1 de maio, tendo sido solicitada a participação de todos; Arte urbana 2016 com organização
de Via Vizela Imaginativa no âmbito da semana da poesia, em março; 1ª edição da Serra da Velha com
parceria entre Fundação Jorge Antunes, Câmara Municipal e Artesãos de Vizela; atualização da página
de facebook da Rede Cultural de forma a espelhar os acontecimentos culturais na comunidade.
Avaliação: Em 2016 foi realizada apenas 1 das 3 reuniões previstas não se tendo verificado a
dinâmica pretendida. A proposta de melhoria para 2017 vai no sentido de se marcarem apenas 2
reuniões anuais e não 3 como se verifica dada a dificuldade em encontrar datas que estejam de
acordo com disponibilidade da maioria dos membros e a sugestão dada por membros da rede. Na
página do facebook foram criados 177 eventos ao longo de 2016.
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5.2. Vizela em Festa

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição: Vizela em festa é uma iniciativa promovida pela Fundação Jorge Antunes em
parceria com as associações do concelho e arredores com oficinas para crianças, música, dança,
teatro, artesanato, desenho, fotografia, comes e bebes, velharias, exposições, jogos tradicionais e
desporto promovidos durante 1 dia, no Parque das Termas. Um verdadeiro dia de festa, de
experiências e boa disposição para todas as idades.
Metodologia: Nesta 4ª edição, as atividades ocuparam novamente as duas margens do rio, na
totalidade do Parque das Termas e margem ribeirinha e as novidades recaíram no alargamento das
parcerias a instituições de fora do concelho, na diversificação das oficinas para público infantil e na
captação de novos apoios que permitam sustentar o crescimento do evento.
No total participaram 44 instituições e foram 12 os patrocinadores (8 dos quais apresentaram
uma atividade) num total de 61 atividades. O patrocinador principal foi a Multióticas.
Patrocinadores: Multióticas, Vizela Viagens; União freguesias São Miguel e São João; Daniel Esteves RH Models; Elisabete Vaz; Royal College; Lancaster King's School; Vitalclin; Anais Cabeleireiro e
Estética; Prescript; Linha recta; Grupo Expresso.
Parceiros: Agrupamento de Escolas de Infias; Agrupamento de Escolas de Vizela; Agrupamento de
Escuteiros de São Miguel; Agrupamento de Escuteiros São João; Agrupamento de Escuteiros São Paio;
Airev; Alma Mater Artis; Amas - Associação de Mergulho; Anais Cabeleireiro e Estética; Artesãos de
Vizela; Associação de Pais da Escola Básica de Vizela; Avicella Associação Cultural; Bombeiros
Voluntários de Vizela; Comissão Proteção Crianças Jovens; Coração Azul; Desportivo Jorge Antunes;
Elisabete Vaz Clínica Estética e Spa; Escola Profissional Cenatex; Escola Superior Artística do Porto –
Guimarães; Fanfarra de Majoretes de Vizela; Fraternidade Nuno N'Álvares; Grupo de Bombos Família
Peixoto; Grupo Expresso; Grupo Musical Aleziv; Homens na lua; Laboratório da Paisagem; Lancaster
King's School; Linha recta; Magna Kids; Marco Génio; Moto Clube de Vizela; Musicanima; P'ra Eventos
- Produções Ricardo Alves; Rádio Vizela; RH Models; Rotaract Club Vizela; Rotary Kids Vizela; Royal
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College; Santa Casa da Misericórdia de Vizela; Seção de Programas Especiais da Gnr – Vizela; Trecho
Musical; Via Vizela Imaginativa; Vizela Fitness; Zé Laustibia.
No artesanato registaram-se 26 artesãos em parceria com a Associação de Artesãos de Vizela.
Avaliação: Não foi possível a contagem exata do número de visitantes contudo, face ao
verificado o ano transato e tendo em conta a opinião dos participantes, consideramos que em 2016
houve um significativo acréscimo de visitantes estimando os mesmos em 30.000.
De acordo com os questionários de satisfação realizados aos parceiros e patrocinadores, 86%
dos inquiridos afirmaram estar muito satisfeitos com o evento, organização, atividades, espaço e
recursos, enquanto que 14% responderam estar satisfeitos.

5.3. No meu tempo

Público-alvo: Público senior: Promovido pela Biblioteca Municipal Fundação Jorge Antunes,
em parceria com Rotary Clube Vizela, foi dirigido a 11 adultos entre os 60 e 82 anos das turmas de
alfabetização. Público escolar e famílias: 35 turmas dos Agrupamentos de Escolas de Infias – Vizela e
Vizela, do 1º ao 8º ano, com cerca de 1155 alunos.
Descrição: O projeto No meu tempo foi desenvolvido de Setembro 2015 a Outubro 2016 e
consistiu em dar voz e valorizar as histórias de vida da população senior, através do registo e
divulgação das mesmas, em 10 áreas previamente selecionadas (Infância, Relações, Tecnologia,
Cidade, Escola, Profissões, Lazer, Vestuário, Comunicação, Medicina), numa lógica de comparação
com os dias de hoje, ao mesmo tempo que se procurou o envolvimento da comunidade e do público
escolar num projeto comum.
Metodologia: Em Outubro 2015 foram realizadas reuniões de preparação e apresentação do
projeto na Rotary Club Vizela e nos Agrupamento de Escolas e a sua forma de implementação.
Público senior: Foram realizadas cerca de 25 sessões, com cerca de 1h30 cada, onde se
abordaram as temáticas definidas com recurso a conversa informal, questionários, visualização de
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fotos, filmes, livros e recortes de jornal. No final de cada sessão era feito um resumo dos conteúdos
abordados e realizado um vídeo curto onde cada participante exprimia a sua visão acerca do assunto
em causa. Foram ainda realizados vídeos relativos à temática do Natal e Serra da velha com membros
da comunidade. Os vídeos após edição foram colocados online no canal Youtube da Fundação Jorge
Antunes e divulgados no Facebook e por email.
Para cada temática e com a colaboração de 2 fotógrafos de Vizela, Rui Pacheco e Jorge Lima,
foram promovidas sessões fotográficas, aos sábados, com o objetivo de estabelecer a contradição
entre os factos discutidos nas sessões e os dias de hoje. Assim, por exemplo, no tema da infância
todos os participantes concordaram que antigamente ser criança implicava muito trabalho, e por isso,
para estabelecer a diferença com os tempos de hoje, a fotografia recaiu sobre a brincadeira deles
num parque infantil.
Com publicação no RV Jornal foram ainda escritos textos relativos às temáticas com base nas
informações e histórias contadas nas sessões.
No dia 26 de novembro foi inaugurada a Exposição No meu tempo com fotografias de Jorge
Lima e Rui Pacheco, com base no trabalho desenvolvido ao longo do projeto. Um convite a relembrar
e a refletir sobre o passado e outra forma de viver, de comunicar, de se relacionar e de olhar o
mundo. Marcaram presença cerca de 40 pessoas.
Público escolar e famílias: As 10 temáticas foram divididas por anos de escolaridade e pelas
turmas participantes de forma a não sobrecarregar o andamento escolar sendo que cada turma
trabalhou um tema. Na sua maioria os alunos desenvolveram atividades muito diversas que passaram
pelo preenchimento dos questionários das diferentes temáticas pelos pais e avós, pesquisas sobre o
tema, familiares contaram as histórias na escola, exposições de tecnologia, gravações de vídeos, entre
outros.
Calendário: Outubro 2015 a Novembro 2016
Parceiros: Agrupamento de Escolas de Vizela, Agrupamentos de Escolas de Infias – Vizela,
Câmara Municipal de Vizela, Rotary Club Vizela, Rv Jornal.
Avaliação: Os instrumentos de avaliação selecionados foram conversa e observação informal
relativamente ao público senior e nas escolas foi ministrado um questionário aos professores
envolvidos.
No que concerne ao público senior a sua avaliação foi a de que o projeto valorizou as suas
experiências de vida e que o serem ouvidos contribuiu para um aumento na sua auto-estima. Da
mesma forma, a divulgação dos vídeos e o verem-se nas redes sociais a par dos comentários positivos
de familiares e amigos contribui também para que se sentissem valorizados.
As sessões foram descritas como momentos de lazer, descontração e aprendizagem onde se
salientou o fato de se abordarem histórias do antigamente como elemento muito positivo. A
valorização pessoal que adveio da exposição nas redes sociais foi outro fator apontado como muito
positivo. Foi com vaidade que todos os participantes falaram ao referir que familiares e amigos “os
tinham visto na internet”. A salientar a assiduidade a todas as sessões e a participação interessada
nas sessões fotográficas e vídeos. É opinião de todos que o projeto deveria continuar. No que diz
respeito à avaliação do público escolar e famílias foram obtidas respostas ao inquérito por parte de 21
turmas envolvidas no projeto.
Os professores envolvidos no projeto na sua larga maioria concordam totalmente que o
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projeto contribuiu para favorecer a comunicação intergeracional, estimular a participação da família
nos projetos da escola, fomentar o conhecimento e a curiosidade dos alunos pela evolução da
sociedade, salientar as diferenças entre ser criança hoje e ser criança no tempo dos pais e dos avó,
dar voz e valorizar as histórias de vida da população adulta e senior e contribuir para a preservação do
património imaterial de Vizela.
De salientar a nível de projeção do projeto que este foi apresentado no jornal da tarde da RTP
1 em 11 Setembro e foi replicado em outros jornais e programas como o Regiões.
Foi selecionado a nível nacional para apresentação no colóquio 30 anos de bibliotecas públicas
que se realiza a 22 de outubro na Biblioteca Municipal Almeida Garret no Porto e foi ainda objeto de
candidatura à 3ª edição das Boas Práticas em Bibliotecas Públicas, promovida pela DGLAB.
5.4. Arte Urbana

Público-alvo: Comunidade em geral e instituições
Descrição: Em Março, inserida no âmbito da Semana da Poesia, a Fundação Jorge Antunes em
parceria com a Biblioteca Municipal FJA, Via Vizela Imaginativa e apoio da Câmara Municipal de Vizela
promoveu a iniciativa Passadeiras Poéticas que consistiu em espalhar poesia pela cidade com a escrita
de 5 frases poéticas junto às passadeiras da Rua Dr. Abílio Torres e Fórum Vizela.
Metodologia: Foi feita a seleção das passadeiras a intervir com base num critério de
centralidade e visibilidade e a intervenção artística consistiu na pintura com recurso a stencil. As
curtas poéticas inscritas foram de Helder Magalhães, poeta vizelense e selecionados do concurso das
Curtas Poéticas, numa iniciativa que pretende trazer a poesia para o quotidiano ao mesmo tempo que
se intervém de forma artística na cidade e se valorizam poetas locais.
Calendário: 17 a 24 Março
Avaliação: Com base em conversas informações informais concluímos que a iniciativa
Passadeiras Poéticas teve uma ótima aceitação junto da comunidade, tendo mesmo sido referido que
a mesma se deveria estender a outras ruas.

14

Relatório de atividades 2016
Fundação Jorge Antunes

5.5. Imagens de Vizela

Foto doada por Notícias Vizela
Público-alvo: Comunidade em geral e instituições
Descrição: O projeto Imagens de Vizela consiste na recolha, preservação, registo e divulgação
da memória visual de Vizela. Vizela e os vizelenses têm orgulho no seu passado, e o que pretendemos
é relembrar esse passado e mostrá-lo às crianças e jovens de hoje.
Metodologia: Angariação, digitalização, registo, indexação de imagens com vista à sua
divulgação junto da comunidade. O objetivo para 2016 é atingir as 2000 fotografias registadas, com
atribuição de palavras-chave que permitam a sua eficaz pesquisa e divulgação na galeria criado no
Flickr de 2 albúns: Festas da Cidade e Luta pelo concelho. Será continuado o esforço de recolha de
documentos junto da população em geral e instituições.
Avaliação: O objetivo de alcançar as 2000 fotos tratadas foi largamente superado e em finais
de 2016 são cerca de 3500 as imagens registadas e indexadas. Em finais de Junho de 2016 foram
criados 2 álbuns de fotografias intitulados Luta pelo concelho e Festas da Cidade com 83 fotos e um
de postais de Vizela com 111 postais no Flickr, tendo em vista a sua divulgação online. As fotos do
álbum Luta pelo Concelho registam a 21 de dezembro 2995 visualizações, as fotos do álbum Festas de
Vizela regista a 21 de dezembro 3485 visualizações e os Postais de Vizela 1326 visualizações.
Calendário: Janeiro a Dezembro 2016
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5.6.. Curtas Poéticas 2016

Público-alvo: público em geral através das redes sociais
Descrição: Curtas Poéticas é um concurso de poesia que visa promover a criação poética com
a particularidade de ser promovido por intermédio da rede social Facebook, em parceria com a
página Microliteratura, com a regra limite de 140 caracteres. Em 2016 o tema a concurso foi Família.
Metodologia: O concurso foi divulgado em meados de Janeiro através das redes sociais, jornal
e email e foram aceites curtas a concurso até dia 15 de março. Registaram-se 250 curtas sendo que
210 provinham de escolas. Os trabalhos foram posteriormente compilados para serem sujeitos a
decisão do júri, o escritor Jorge Reis Sá e Anabela Borges licenciada em Língua e Literaturas Modernas
pela FLUP, professora de português e escritora. O livro contou com 44 curtas e 23 ilustração
elaboradas pelos jardins-de-infância do Agrupamento de escolas de Infias. A cerimónia de entrega dos
prémios e apresentação do livro decorreu numa Fundação Jorge Antunes completamente lotada no
dia 3 junho. A festa contou com a participação de João Filipe, na guitarra e voz, dos Triquiteiros do
Jardim-de infância de São João e dos selecionados das curtas poéticas. O 1º prémio foi entregue a
Sandra Pereira, o 2º a Dra. Resgate Salta e o 3º a Inês Costa, aluna da Escola Básica dos Enxertos. Os
prémios foram constituídos por livros e vouchers para tratamentos nas Termas de Vizela. Todos os
selecionados do livro assim como os ilustradores receberam diplomas de participação e bilhetes
duplos para os Cinemas Fórum Vizela. Estiveram presentes cerca de 100 pessoas.
Avaliação: O número de curtas a concurso baixou em relação ao ano de 2015 tanto a nível
individual como a nível de participação escolar. As razões para o decréscimo poderão estar
relacionadas com o tema a concurso e a falta de disponibilidade das escolas para participar dado o
elevado número de projetos em que estão envolvidas. A proposta de melhoria para 2017 vai no
sentido de se definirem 2 prémios sendo que um é para público escolar e outro para participantes
individuais e voltar a um tema próximo de todos: o amor.
Calendário: Janeiro a junho
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5.7. Investigação Memórias de Vizela

Foto cedida Por Augusto Amaral

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição: O projeto de investigação Memórias de Vizela tem como intuito proceder à recolha,
inventariação, análise e publicação de conteúdos relativos ao património material e imaterial de
Vizela, com base na premissa de que preservar a história de um povo, preservar o seu património é
preservar a sua identidade.
Estratégia: Em 2016 foi trabalhado o tema Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela com
base na pesquisa em jornais da época e entrevista a antigos membros do centro. Em agosto de 2016
foi promovido um encontro entre 6 antigos membros que possibilitou recordar e reviver memórias
desse tempo. Em dezembro é publicado o caderno Centro de Recreio Popular de Caldas de Vizela com
informação acerca da sua criação e atividades e em 2017 será disponibilizado online para mais
facilmente se tornar acessível aos interessados.
Calendário: Janeiro a dezembro 2016
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5.8. Serra da Velha 2016

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição: O projeto Serra da Velha 2016, promovido em parceria com Associação de Artesãos
de Vizela, Câmara Municipal de Vizela e Callidas Clube teve como objetivo manter e perpetuar a
tradição da Serra da Velha em Vizela e divulgá-la junto da comunidade em geral e público escolar em
especial.
Metodologia: Concurso destinado a escolas, associações e público em geral para construção
de velhas de 1,5 metros em que participaram 8 associações e 4 pessoas, com 14 velhas, que foram
colocadas em exposição nas árvores da Praça da República de 1 março a 30 abril. O 1º prémio foi
atribuído a Maria José Melo. Como suporte ao concurso foi desenvolvido um workshop de construção
de velhas no dia 13 de fevereiro na Casa das Coletividades para cerca de 8 pessoas. Na divulgação,
para além dos cartazes e promoção nas redes sociais, foram criados 2 vídeos curtos junto do público
senior relacionados com a temática e um artigo para o RV jornal. No dia 2 de março aconteceu a
Grande noite da Queima das Velhas com concurso para crianças com a presença de cerca de 200
pessoas.
Avaliação: A avaliação foi realizada com recurso a questionários de avaliação ministrados aos
parceiros e conversa informal. No geral considerado que a organização / parceiros fizeram um bom
trabalho e que deve existir continuidade na iniciativa. Foi sugerido um trabalho de maior proximidade
com as escolas para explicação da tradição
Calendário: Fevereiro a Março 2016

18

Relatório de atividades 2016
Fundação Jorge Antunes

5.9. Vizela criativa – faz pela vida!
Público-alvo: Jovens
Descrição: O projeto Vizela criativa – faz pela vida é um projeto de promoção das artes,
dirigido a público jovem, residente no concelho de Vizela. A Fundação Jorge Antunes assume-se como
plataforma de divulgação dos projetos, nas mais variadas áreas, música, pintura, dança, circo,
fotografia, vídeo, arte digital, entre outras, visando favorecer o empreendedorismo a nível cultural e o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais nos jovens.
Metodologia: Divulgação do projeto junto do público escolar e comunidade em geral.
Estabelecimento de parceria com Espaço Jovem da Câmara Municipal de Vizela para divulgação do
projeto.
Avaliação: Apesar da divulgação do projeto não foi recebido nenhum contato para apoio no
seu âmbito. A proposta de melhoria para 2017 prende-se com o estabelecimento de parcerias com os
Agrupamentos de Escolas de Infias e Vizela, Espaço Jovem e outras associações que visem o público
jovem, no sentido de se conseguir uma melhor divulgação do projeto.
Calendário: Janeiro a Dezembro
5.10. Apoio à edição
Público-alvo: Escritores vizelenses ou cujo tema seja Vizela
Descrição: A Fundação Jorge Antunes apoiará a edição de obras que contribuam para o
conhecimento de Vizela nas mais variadas vertentes, histórica, social, económica, cultural, entre
outras, e de obras literárias, em verso ou em prosa, de autores nascidos ou residentes no concelho de
Vizela. A edição de livros de autores e entidades ou instituições exteriores ao concelho, poderá ser
apoiada, desde que tenham manifesto interesse, direto e excecional, para Vizela.
Metodologia: O apoio poderá traduzir-se na edição ou aquisição de livros editados, sempre no
cumprimento do orçamento estipulado para o efeito. A análise e avaliação dos pedidos submetidos
terá sempre como critério o enriquecimento cultural de Vizela. Em 2016 o apoio traduziu-se na edição
do livro Bandeiras de Vizela: génese e história de uma construção identitária de José Eugénio Carvalho
da Silva cujas vendas reverteram na sua totalidade para os Bombeiros Voluntários de Vizela e no
apoio à edição do livro Joaquim da Costa Chicória – vida e obra de Joaquim Ribeiro com apresentação
prevista para Março de 2017.
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4.11. Murmúrios do Vizela

Público: Público em geral
Descrição: Murmúrios do Vizela é uma obra musical de Joaquim da Costa Chicória, compositor
vizelense, inspirada no rio e no parque de Vizela. Procurando homenagear o compositor e a sua obra
a Fundação Jorge Antunes encomendou a orquestração da referida obra musical ao reconhecido
compositor Lino Guerreiro. A orquestração da obra Murmúrios do Vizela vai permitir que a mesma
seja tocada por uma orquestra evidenciando assim os geniais arranjos musicais de Joaquim da Costa
Chicória. Dar maior visibilidade à obra e ao compositor é também um dos objetivos perseguidos.
Prevê-se que aquando da apresentação do livro Joaquim da Costa Chicória – Vida e obra seja também
apresentada a obra Murmúrios do Vizela por uma Orquestra. A obra estará posteriormente disponível
para ser tocada por qualquer orquestra que assim o deseje mantendo-se viva a música do Chicória.
Calendário: Janeiro a Maio 2016
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4.12. Oficinas criativas

Público: Comunidade em geral
Descrição: Promoção de oficinas em diversas áreas, destinadas a público infantil e adulto, com
objetivo de facilitar a expressão pessoal, aquisição de novos conhecimentos e experimentação de
novas formas culturais.
Metodologia: Em 2016 realizaram-se as seguintes oficinas:
Gestão emocional, 27 de fevereiro. Apresentação do Projeto Aprender a Ser Feliz da
responsabilidade da psicóloga Sofia Ribeiro e Agrupamento de Escolas de Infias. Contou com 9
participantes.
Espaço circus, 14 de abril. Workshop de iniciação às artes circenses para crianças e jovens
tendo como objetivo promover novas aproximações à arte e ao circo. Conteúdos: Manipulação de
objetos, malabarismo, equilibrismo, momentos criativos, jogos de coordenação e reação. Oferta de
pintura fácil e balões modelar. O workshop é foi orientado por Homens na Lua e contou com 15
participantes.
Dia das bruxas, 29 Outubro. Oficina relativa à comemoração do Dia das Bruxas com atividades
de físico-química orientada por Oficina Arquimedes. Participaram cerca de 20 crianças. Público:
crianças 6 aos 12 anos.
Cupcake design, 7 dezembro. Oficina de natal com cupcakes e moldagem orientada pela
professora Elsa Oliveira do Agrupamento de Escolas de Vizela. Participaram 12 crianças.
Avaliação: Os participantes mostraram-se muito satisfeitos com as oficinas propostas e
consideraram que deveriam realizar-se com mais frequência.
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4.13. Exposições

Descrição: A Fundação Jorge Antunes é uma instituição aberta à pluralidade de formas e
expressões pelas quais se revela e vive a realidade cultural. A sua galeria recebe diversas iniciativas no
campo das artes plásticas, na perspetiva da sua divulgação e fruição, tendo como objetivo criar
espaços e meios que estimulem e proporcionem oportunidades de auto-expressão e criatividade.
Avaliação: Em 2016 aconteceram as seguintes exposições:
5 janeiro a 1 fevereiro. Turismo de Vizela. Exposição coletiva de Pintura com Pintores da Cave,
alunos da oficina de pintura artística da Fundação Jorge Antunes, Silvina Monteiro, Colette Oliveira,
Lina Sá, Maria das Neves, Francisca Freitas, Maria do Céu Guimarães e seu formador Martinho Lima.
22 abril a 5 maio. Exposição dos trabalhos dos alunos de artes do Colégio Vizela.
7 maio a 14 maio. Exposição solidária Alma Mater Artis com organização da Associação de Pais
da Escola Básica Joaquim Pinto.
26 novembro a 19 dezembro. Exposição de fotografia No meu tempo com Jorge Lima e Rui
Pacheco, no âmbito do projeto com o mesmo nome.
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5.14. Apresentações de livros

Descrição: Divulgação de autores locais e nacionais através da apresentação de livros.
Metodologia e avaliação: Em 2016 a Fundação Jorge Antunes promoveu a apresentação de 5
livros:
30 de janeiro, 2016, auditório BVV. Obra de Alice Queiroz com apresentação de Dra. Conceição
Lima. Marcaram presença cerca de 80 pessoas. Parceria Agrupamento de Escolas de Vizela.
23 de abril, 2016, auditório FJA. Apresentação Lugares Passíveis de Luz com poesia de Helder
Magalhães “ A água abriu-se na rosa do teu nome” e fotografia de Jorge Lima. Marcaram presença
cerca de 30 pessoas.
7 de maio, 2016, auditório BVV. Bandeiras de Vizela: génese e história de uma construção
identitária de José Eugénio Carvalho da Silva, com apresentação de Dra. Maria José Pacheco, cujas
vendas reverteram na sua totalidade para os Bombeiros Voluntários de Vizela. Estiveram presentes
cerca de 60 pessoas.
21 de junho, 2016, auditório BVV. Apresentação da obra de Lília Tavares com apresentação de
Dra. Conceição Lima. Parceria Agrupamento de Escolas de Vizela.
19 de novembro, 2016, auditório FJA. O Menino dos Caracóis de Helder Magalhães com
apresentação de Rosa Maria Alves, participação da turma Os Triquiteiros do Jardim de Infância de São
João e João Filipe de Musicanima. Estiveram presentes cerca de 60 pessoas.
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5.15. Semana da Poesia

Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição: A semana da poesia é uma oportunidade de celebrar a palavra, o poema, de ler,
escrever e sentir. Poemas com música, à mesa, cantados, dramatizados, escritos ou simplesmente
lidos, esta é a semana em que a poesia é a rainha.
Avaliação: A semana da poesia, em comemoração do Dia Mundial da Poesia, aconteceu de 17
a 24 de março e foi realizada em parceria com a Via – Vizela Imaginativa, com o apoio da Câmara
Municipal de Vizela e Vizela Fitness.
No dia 17 de março, pelas 21h30, realizou-se uma sessão de declamação de poesia no
feminino na Taberna do João com cerca de 20 pessoas e onde marcaram presença mulheres
vizelenses de destaque para dar a cara pela poesia. O dia 19 recebeu duas iniciativas, de tarde Yoga
com poesia na Fundação Jorge Antunes para 12 participantes e à noite um Concerto Poético com João
Filipe. O dia 21 foi comemorado com a inscrição de poemas nas passadeiras de algumas ruas do
centro da cidade, realizados no âmbito do projeto Arte Urbana 2016. Para terminar a Via Vizela
Imaginativa promoveu declamação de poesia no Chalet do Parque. Durante todos estes dias foram
ainda distribuídos poemas nos cafés da cidade e publicados vídeos poéticos no facebook.
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5.16. Férias em cheio

Público-alvo: Crianças dos 4 aos 12 anos
Descrição: Programa de ocupação de tempos livres tendo como objetivo aproximar a crianças
das artes e dos livros de uma forma divertida, organizado em parceria com a Biblioteca Municipal FJA.
Metodologia: Foram criados programas para os seguintes períodos: Férias em Cheio Páscoa de
21 a 31 de março; Férias em Cheio Verão de 13 junho a 28 julho; Férias em Cheio Natal de 19 a 30
dezembro.
Avaliação: De ano para ano aumentam as marcações assim como o nº de escolas e atl’s a
solicitar atividades. Em 2016 os ATL’s e outros foram ATL Joaquim Pinto, ATL Enxertos, Centro Escolar
de São Miguel, ATL Devesinha, ATL Infias, ATL Lagoas, ATL Gandarela, Vem saber mais – centro de
estudo, Academia do Saber, JI São João e JI Campo da Vinha, Férias Desportivas e musicais. O número
de crianças participantes está incluído nas estatísticas do serviço educativo da biblioteca.
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5.17. Laboratório de experiência artísticas

Público-alvo: Utentes da Santa Casa da Misericórdia
Descrição: Dirigido a cerca de 25 utentes da Santa Casa da Misericórdia o projeto Laboratório
de artes plásticas visa ocupar o tempo livre dos idosos de forma criativa valorizando a expressão
pessoal ao mesmo tempo que se proporcionam momentos de convívio em torno da arte.
Metodologia: Com recurso a técnicas de pintura e a técnicas de expressão plástica em cada
sessão é criada uma obra procurando que cada participante coloca na sua peça um pouco de si e da
sua criatividade.
Avaliação: De setembro a dezembro 2016 foram promovidas 8 sessões de experiências
artísticas para cerca de 25 utentes e o grau de satisfação com as atividades foi total. O total dos
participantes está inscrito nas estatísticas do serviço educativo da biblioteca.
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6. Atividades da biblioteca
6.1. Rede de bibliotecas

Descrição: A Rede de Bibliotecas de Vizela, insere-se no âmbito da criação de parcerias e
potencialização de recursos humanos, tecnológicos e documentais, consolidados em dinâmicas de
trabalho colaborativo ao nível da organização, gestão e disponibilização de acervos, bem como do
incentivo às dinâmicas partilhadas na área da promoção e animação da leitura.
Metodologia: Realização de 4 reuniões de trabalho tendo em conta a gestão otimizada dos
recursos e a planificação de projetos de promoção de leitura comuns.
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6.2. Histórias na Escola

Público-alvo: Todos os jardins-de-infância e escolas básicas do concelho.
Descrição: As histórias na infância ajudam à promoção das aprendizagens e ao
desenvolvimento social, pessoal e cultural, e por isso devem fazer parte do dia-a-dia das escolas.
Histórias na escola é um projeto desenvolvido pela biblioteca municipal em colaboração com os
agrupamentos de escolas de Vizela e que consiste em levar a magia das histórias às escolas.
Metodologia: Por trimestre, são selecionadas, em parceria com as bibliotecárias
responsáveis das escolas, 2 histórias para contar às crianças.
Avaliação: Em 2016 foram realizadas 108 sessões de hora do conto para 6321 crianças.
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6.3. Sábados na biblioteca

Público-alvo: Crianças e famílias
Descrição: Sábados na biblioteca é uma atividade de promoção de leitura dirigida a público
infantil e famílias que consiste na realização de uma hora do conto, seguida de uma artes plásticas.
Calendário: 1º sábado do mês, com exceção do mês de Julho, Agosto e Setembro
Avaliação: Em 2016 realizaram-se 8 sábados na biblioteca para 197 participantes.
6.4. Feira do livro Infantil
Público-alvo: Comunidade em geral
Descrição: Em parceria com o Festival de Contos da Avicella – associação cultural, em Abril,
na casa das coletividades, a biblioteca promoveu uma feira do livro infantil com a colaboração de
Mercado Azul.
Calendário: 22, 23 e 24 de Abril
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6.5. Oficinas

Público-alvo: crianças, jovens e adultos
Descrição: Oficinas de promoção do livro, leitura e literacias visando a aproximação à
biblioteca.
Metodologia: Visitas à biblioteca, oficinas de escrita criativa, poesia, expressão corporal,
provérbios, compreensão inferencial.
Avaliação: Foram promovidas 69 sessões para 1406 participantes, das quais se destacam 40
oficinas de expressão plástica para 811 crianças e seniores no âmbito do projeto Laboratório de
Artes plásticas. De resto realizaram-se 3 sessões de cinema, 7 visitas, 2 sessões de escrita criativa,
14 sessões de jogos e 3 para público adulto (Vizela Antiga, expressão plástica e visita).
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7.

Gestão e Trabalho Técnico

Em 2016 a perspetiva de atualização do fundo documental da biblioteca assente na
necessidade de acompanhar as metas curriculares de leitura das escolas, satisfazer os pedidos de
literatura dos leitores e enriquecimento do fundo local não foi possível devido aos
constrangimentos económicos verificados. Da mesma forma, a criação de catálogo online e
atualização do programa de catalogação foram também adiadas para 2017. No que respeita a
tratamento técnico foi feita a catalogação da base de dados da Escola Básica da Devezinha e Centro
Escolar de São Miguel, iniciada a catalogação de documentos do fundo local como jornais, revistas e
outros, finalizado o registo do fundo não livro, não tendo sido iniciada a catalogação do fundo
audiovisual. A cedência de uma funcionária para a biblioteca do Agrupamento de Vizela a partir de
maio às segundas, terças, quintas e sextas veio atrasar em muito o tratamento técnico previsto. Em
Janeiro 2017 a base documental da Biblioteca Municipal FJA é constituída por 16447 registo a que
correspondem 18671 exemplares. As bases das Escolas Básicas de Maria Lurdes Sampaio Melo,
Devesinha, São Miguel, Tagilde e São Paio ascendem aos 15040 exemplares.
8.

Comunicação

A comunicação de Fundação Jorge Antunes, seguindo a tendência dos últimos anos, foi cada
vez mais digital, tendo sido feito um reforço da presença nas redes sociais com atualização diária
permanente das contas no Facebook, Youtube e Flickr. Mensalmente foi enviada uma newsletter
com as atividades e projetos em curso. A criação de um site moderno e interativo que refletisse
verdadeiramente o papel que a Fundação ocupa na não foi possível em 2016.
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