ROTEIRO DO ASSOCIATIVISMO I 2014
Bragança - Dia 9 de dezembro

Programa
9h00 - Pequeno-almoço com jornalistas, nos Serviços Desconcentrados do IPDJ, I.P.
em Bragança
10h00 – Visita à Associação Azimute – Associação de Desportos de Aventura,
Juventude e Ambiente
11h30 – Visita à Associação Juvenil dos Artistas Macedenses – AJAM (em Macedo de
Cavaleiros)
13h30 - Almoço em Vimioso
15h30 – Visita à Associação Associartecine – Associação de Dinamização dos
Audiovisuais (em Vimioso)
16h30 - Visita à Associação Palombar – Associação de Proprietários de Pombais
Tradicionais do Nordeste (em Vimioso)
18h00 - Encontro Associativo, nas instalações de Bragança da Direção Regional do
IPDJ,IP, com a presença de SE o Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Emídio Guerreiro
Espetáculo: Atuação de Tunas e Caretos de Podence

Associações a Visitar
Âmbito de ação:

Associação Azimute – Associação de Desportos de Aventura, Juventude e Ambiente
Escola Primária de Portela, n.º8, 5300-253 Gondesende - Bragança
Âmbito: Voluntariado; Tempos Livres; Desporto; Cultura e Intergeracionalidade.

Associação Juvenil dos Artistas Macedenses – AJAM (em Macedo de Cavaleiros)
Av. Comendador António Joaquim Ferreira, 5340 - 289 Macedo de Cavaleiros
Âmbito: Voluntariado; Tempos Livres; Tecnologias da Informação; Formação; Desporto; Cultura; Artes e
Animação de Rua.

Associação Associartecine – Associação de Dinamização dos Audiovisuais (em Vimioso)
Antiga Escola Primária de Caçarelhos, 5230-090 – Caçarelhos, Vimioso
Âmbito: Artes, Cultura, Formação, Informação, Voluntariado, Tempos Livres

Associação Palombar – Associação de Proprietários de Pombais Tradicionais do Nordeste (em Vimioso)
Antiga Escola Primária de Uva, 5230-232 Uva, Vimioso
Âmbito: Voluntariado; Cultura; Ambiente e Património.

Breve descrição das entidades a visitar
Associação Azimute – Associação de Desportos de Aventura, Juventude e Ambiente

Data da Fundação: Maio de 2002
Sede Própria: Sim/ Horário da sede 9h às 17h
Morada: Escola Primária de Portela, n.º8, 5300-253 Gondesende - Bragança
Telefone: 273999393 / FAX: 273999393
Presidente da Direção: João Cameira / 932550385 / jcameira@hotmail.com
E-mail: geral@azimute.net
Website: www.azimute.net
Facebook: aldeiapedagogicadeportela
Áreas de Atividades: Voluntariado; Tempos Livres; Desporto; Cultura e Intergeracionalidade.
Mensagem: A Azimute é uma associação juvenil sem fins lucrativos, fundada em maio de 2002. Já
desenvolveu mais de 150 atividades desde a sua criação, nomeadamente percursos pedestres,
conferências, provas de orientação pedestre, atividades radicais, ações de sensibilização ambiental e
workshops temáticos, destacando-se:
- Recuperou e adaptação de uma escola primária desativada para Sede e Centro Interpretativo da Natureza.
Trata-se de um projeto inovador, que assume uma importância relevante, dado o seu cariz pedagógico e
lúdico. Permite, ao público em geral, mas com especial incidência nos mais novos e escolas, usufruir de um
vasto número de atividades relacionadas com a temática do ambiente.
Projetos de Referência: A Azimute apresentou à Fundação Calouste Gulbenkian o projeto da Aldeia
Pedagógica de Portela, no âmbito - Programa Envelhecimento e Coesão Social – Prémio EntreGerações,
tendo sido um dos 7 projetos nacionais premiados. A Aldeia Pedagógica de Portela pretende transformar
uma aldeia que está num processo acentuado de despovoamento, onde ainda residem pessoas idosas que
continuam a produzir o pão de forma artesanal, mantêm pequenas hortas e capoeiras, produzem
compotas, sabem produzir queijo, etc., e transmitir esses conhecimentos ancestrais e ambientais à
população mais jovem e visitantes urbanos. Para a população, esta nova atividade “professores da vida
rural”, traz mais-valias que melhoram a sua qualidade de vida, aumentam a sua autoestima, reduzem o
sentimento de solidão, etc..

Associação Juvenil dos Artistas Macedenses – AJAM (em Macedo de Cavaleiros)

Data da Fundação: 18 de Novembro de 2004
Sede Própria: Sim/ Horário da sede 10.00 às 19.00
Morada: Av. Comendador António Joaquim Ferreira, 5340 -289 Macedo de Cavaleiros

Telefone: 914214448
Coordenador Pedagógico: Acácio David Pradinhos / 914214448 / apradinhos@hotmail.com
E-mail: reinodeajam@gmail.com
Website: jovensartistasmacedenses.blogspot.com
https://www.facebook.com/associacaojuvenilajam

Facebook:

Áreas de Atividades: Voluntariado; Tempos Livres; Tecnologias da Informação; Formação; Desporto;
Cultura; Artes e Animação de Rua.
Mensagem: A AJAM nasceu a 18 de Novembro de 2004 e desde essa data, o Município atribui uma verba à
coletividade, que tem permitido a manutenção de uma Coordenação Artística. A AJAM desenvolve as mais
diversificadas atividades, desde a moda à animação, do teatro à prestação de serviços na área da ocupação
de tempos livres e na recuperação das tradições culturais e desportivas.

Projetos de Referência: Realiza atividades artísticas para crianças e jovens dos 4 aos 18 anos, na sua sede;
Participa em grandes eventos (desfiles de carnaval, feiras temáticas e comemoração de dias temáticos),
Realiza desfiles de moda, Encontros de Teatro Amador; Anima zonas pedonais e centros comerciais com os
projetos Ajam’ascaretos e Animação sobre Rodas; Produz espetáculos para todos os públicos e faz
digressões com os Núcleos Infantil, juvenil e adulto.

Associação Associartecine – Associação de Dinamização dos Audiovisuais (em Vimioso)

Data da Fundação: 02-10-2003
Sede Própria: Sim / Horário da sede variável

Morada: Antiga Escola Primária de Caçarelhos, 5230-090 – Caçarelhos, Vimioso
Telefone: 925790397
Coordenador: Miguel Fernandes Novoa / 966151131 / miguelfnovoa@gmail.com
E-mail: associartecine@gmail.com
Website: www.associartecine.pt
Áreas de Atividades: Tecnologias da Informação; Cultura e Audiovisuais.
Mensagem: A ASSOCIARTECINE – Associação de Dinamização dos Audiovisuais iniciou o seu trabalhando
procurando promover junto das comunidades rurais as novas tecnologias audiovisuais e principalmente
procurando difundir as suas inúmeras potencialidades no contributo do desenvolvimento socioeconómico
da região.
Atualmente desenvolve projetos em Parceria com o Município de Vimioso, Município de Miranda do
Douro, Direção da Cultura do Norte, bem como colaborações com produtoras de filme nacionais como:
som e a Fúria, Ar de Filmes.
Pretende-se recuperar e valorizar o património rural edificado (Escola Primária de Caçarelhos) contribuindo
para a preservação e valorização paisagística do espaço rural;
Projetos de Referência: Anamnesis - Encontro de Cinema, Som e Tradição Oral Trás-os-Montes, Caçarelhos
– Vimioso.
Durante eras, a transmissão oral foi o veículo privilegiado para transportar a memória da humanidade, dos
grandes acontecimentos, das pequenas histórias... Acessível, imediata e sobretudo livre. A palavra escrita
cedo traiu a memória do mundo ao cristalizar versões hegemónicas dos acontecimentos, a esquecer mais
do que devia e sobretudo ao individualizar e objetivar a sua transmissão. Quando surge o cinema, houve
um maravilhamento coletivo, de novo se podia “escutar” o contador de histórias, a sua própria
materialidade ambígua, partilhando a condição imaterial do relato oral, restituía ao imaginário a magia da
perceção. Um gesto mínimo, uma palavra, situações banais conseguiam espelhar todos os enigmas da
existência.
Hoje abundam os dispositivos de fixação e criação de imagens, sons e palavras, mas proporcionalmente a
este aumento aparente de conectividade, algo se perdeu, um conhecimento íntimo e atento do mundo, e
tornamo-nos cada vez mais incapazes de escutar, de ver e talvez de sentir.

Associação Palombar – Associação de Proprietários de Pombais Tradicionais do Nordeste (em Vimioso)

Data da Fundação: 2000
Sede Própria: Não, Cedida/ horário da sede 9h30 às
12h30 e 14h30 às 18h30
Morada: Antiga Escola Primária de Uva, 5230-232 Uva, Vimioso

Telefone: 925790395
Presidente da Direção: Nuno Martins
E-mail: palombar@gmail.com Website: www.palombar.pt
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Palombar/403986672978171?fref=ts
Áreas de Atividades: Voluntariado; Cultura; Ambiente e Património.
Mensagem: A Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural é uma associação
sem fins lucrativos com o objetivo de valorizar e revitalizar os pombais tradicionais do nordeste
transmontano. Passados os anos, as suas áreas de Acão foram-se alargando, bem como as suas metas: a
conservação dos ecossistemas agrícolas e selvagens da região, assim como a preservação do património
edificado e respetivas técnicas tradicionais de construção.
Projetos de Referência: Recuperação, revitalização e valorização dos pombais tradicionais, evidenciando os
seus aspetos arquitetónicos, patrimoniais, culturais e ecológicos.

Roteiro, Bragança – 9 de Dezembro

A – IPDJ Bragança / B – Associação Azimute – 12,7 Km, aprox. 16 mins
B – Associação Azimute / C – Artistas Macedenses - 48,2 Km, aprox. 39 mins
C - Artistas Macedenses / D – Almoço Vimioso 54,5 Km, aprox. 52 mins
D – Restaurante … / E – Associartecine - 11 Km, aprox. 14 mins
E – Associartecine / F – Palombar – 14,8 Km, aprox 21 mins
F - Palombar / G - IPDJ Bragança – 62,8 Km, aprox. 1 hora 01 mins.

