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1.  O EVENTO 

O I Encontro de Associações do Vale do Douro vem dar resposta a uma aspiração de longa data da 

Associação Vale d’Ouro. Desde o início de atividade desta instituição que se verificou uma necessidade de 

coletivamente encontrar respostas para alguns dos problemas com que o m

deparava e ainda depara na região. Problemas esses que a adversa conjuntura económica que atravessamos 

apenas agudizaram. 

 

A Associação Vale d’Ouro sempre teve a perceção que essa busca de respostas teria que ser feita em 

conjunto. As associações têm pontos em comum na sua atividade e na globalidade da sua existência mas 

também aspetos muito particulares que tornam cada organização muito específica. É precisamente nessa 

comunhão e disparidade simultâneas que soluções estratégicas par

 

Esta primeira edição do Encontro de Associações do 

Vale do Douro é, por isso, diversa nos assuntos que chama a 

debate. Não obstante, nem todos os aspetos poderiam ser 

abordados e por isso edições seguintes deste encontro

que ter essa preocupação. Selecionaram

eventualmente mais urgem na gestão quotidiana das 

instituições: as relações com as autarquias e as opções de 

financiamento. 

 

As autarquias e as associações são em muitos casos, 

as únicas presenças institucionais das comunidades. Por 

outro lado, e não raras vezes, as associações são a extensão 

da missão de serviço público que compete aos municípios e 

juntas de freguesia. Durante anos as auta

único garante das associações numa relação que, felizmente, está a evoluir para uma lógica de parceria. Há 

benefícios claros nas boas relações institucionais e o maior beneficiado só poderá mesmo ser o cidadão.
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Associações do Vale do Douro vem dar resposta a uma aspiração de longa data da 

Associação Vale d’Ouro. Desde o início de atividade desta instituição que se verificou uma necessidade de 

coletivamente encontrar respostas para alguns dos problemas com que o movimento associativo se 

deparava e ainda depara na região. Problemas esses que a adversa conjuntura económica que atravessamos 

A Associação Vale d’Ouro sempre teve a perceção que essa busca de respostas teria que ser feita em 

As associações têm pontos em comum na sua atividade e na globalidade da sua existência mas 

também aspetos muito particulares que tornam cada organização muito específica. É precisamente nessa 

comunhão e disparidade simultâneas que soluções estratégicas para o setor urgem de ser definidas.

Esta primeira edição do Encontro de Associações do 

Vale do Douro é, por isso, diversa nos assuntos que chama a 

debate. Não obstante, nem todos os aspetos poderiam ser 

abordados e por isso edições seguintes deste encontro terão 

que ter essa preocupação. Selecionaram-se os aspetos que 

eventualmente mais urgem na gestão quotidiana das 

instituições: as relações com as autarquias e as opções de 

s e as associações são em muitos casos, 

as únicas presenças institucionais das comunidades. Por 

outro lado, e não raras vezes, as associações são a extensão 

da missão de serviço público que compete aos municípios e 

juntas de freguesia. Durante anos as autarquias foram o 

único garante das associações numa relação que, felizmente, está a evoluir para uma lógica de parceria. Há 

benefícios claros nas boas relações institucionais e o maior beneficiado só poderá mesmo ser o cidadão.

Figura 1 
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Associações do Vale do Douro vem dar resposta a uma aspiração de longa data da 

Associação Vale d’Ouro. Desde o início de atividade desta instituição que se verificou uma necessidade de 

ovimento associativo se 

deparava e ainda depara na região. Problemas esses que a adversa conjuntura económica que atravessamos 

A Associação Vale d’Ouro sempre teve a perceção que essa busca de respostas teria que ser feita em 

As associações têm pontos em comum na sua atividade e na globalidade da sua existência mas 

também aspetos muito particulares que tornam cada organização muito específica. É precisamente nessa 

a o setor urgem de ser definidas. 

único garante das associações numa relação que, felizmente, está a evoluir para uma lógica de parceria. Há 

benefícios claros nas boas relações institucionais e o maior beneficiado só poderá mesmo ser o cidadão. 

 – Cartaz Oficial 
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A sustentabilidade, e muitas vezes antes desse patamar, a viabilidades financeira das associações, 

constitui outro dos problemas dos dirigentes que se desdobram para manter a instituição em 

funcionamento. O contributo que este encontro pretende dar é o de fornecer opções e idei

Sem a pretensão de considerar que se esgotam aqui as possíveis opções mas com o objetivo de apresentar 

mais ferramentas esperando dos participantes um feedback sobre a sua própria experiencia.

 

A concluir o encontro, a componente “prática” 

que rompem com os dogmas tradicionais do setor. Trata

gestão do seu objeto estatutário e colocaram as suas coletividades num patamar diferente desenvolven

para o efeito mecanismos e metodologias que merecem ser partilhados.

 

Outros assuntos como o estatuto do dirigente associativo voluntário, a especificidade da atividade 

das associações, as questões contabilísticas e o enquadramento jurídico das institui

lugar neste debate. Mas o futuro também se constrói com paciência e o primeiro passo está dado

na mesma sala uma centena das mais de meio milhar de associações da região para debater os problemas e 

encontrar soluções e estratégias.

 

Figura 2 – Banner de divulgação do I Encontro de Associações do Vale do Douro

 

 

  

 

DIREÇÃO DE ATIVIDADES E GRUPOS AUTÓNOMOS 
 CONCLUSOES-IENCONTRODEASSOCIACOESVALEDODOURO

muitas vezes antes desse patamar, a viabilidades financeira das associações, 

constitui outro dos problemas dos dirigentes que se desdobram para manter a instituição em 

funcionamento. O contributo que este encontro pretende dar é o de fornecer opções e idei

Sem a pretensão de considerar que se esgotam aqui as possíveis opções mas com o objetivo de apresentar 

mais ferramentas esperando dos participantes um feedback sobre a sua própria experiencia.

A concluir o encontro, a componente “prática” pretende apresentar exemplos de gestão associativa 

que rompem com os dogmas tradicionais do setor. Trata-se de instituições que foram mais longe que a mera 

gestão do seu objeto estatutário e colocaram as suas coletividades num patamar diferente desenvolven

para o efeito mecanismos e metodologias que merecem ser partilhados. 

Outros assuntos como o estatuto do dirigente associativo voluntário, a especificidade da atividade 

das associações, as questões contabilísticas e o enquadramento jurídico das instituições teriam certamente 

lugar neste debate. Mas o futuro também se constrói com paciência e o primeiro passo está dado

uma centena das mais de meio milhar de associações da região para debater os problemas e 

atégias. 

Banner de divulgação do I Encontro de Associações do Vale do Douro
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muitas vezes antes desse patamar, a viabilidades financeira das associações, 

constitui outro dos problemas dos dirigentes que se desdobram para manter a instituição em 

funcionamento. O contributo que este encontro pretende dar é o de fornecer opções e ideias neste campo. 

Sem a pretensão de considerar que se esgotam aqui as possíveis opções mas com o objetivo de apresentar 

mais ferramentas esperando dos participantes um feedback sobre a sua própria experiencia. 

pretende apresentar exemplos de gestão associativa 

se de instituições que foram mais longe que a mera 

gestão do seu objeto estatutário e colocaram as suas coletividades num patamar diferente desenvolvendo 

Outros assuntos como o estatuto do dirigente associativo voluntário, a especificidade da atividade 

ções teriam certamente 

lugar neste debate. Mas o futuro também se constrói com paciência e o primeiro passo está dado ao reunir 

uma centena das mais de meio milhar de associações da região para debater os problemas e 

 

Banner de divulgação do I Encontro de Associações do Vale do Douro 
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2.  PROGRAMA 

O programa do I Encontro de Associações do Vale do Douro foi o seguinte:

 

14h30 | Receção dos participantes

15h00 | Sessão de abertura

Dr. Luís Machado

Santa Marta de Penaguião 

 

  

Painel 1 - As associações e as autarquias locais

Moderador: Dr. 

 

15h15 | As duas perspetivas do relacionamento 

Dr.ª Sílvia Silva

15h35 | Vantagens do relacionamento e

Prof. José Manuel Gonçalves

15h55 | Debate  

 

   

Painel 2 – Oportunidades de financiamento de associações

Moderador: Dr.ª Ana Gouveia

Presidente da Direção do Grupo Cultural Medroenses

 

16h15 | As associações e os fundos comunitários: oportunidades no quadro 2020 

Dr.ª Manuela Pires

16h35 | O papel da Fundação INATEL no apoio aos

Eng.º Patrique Alves

Dr. Orlando Mourão

16h55 | As potencialidades do crowdfunding. Apresentação da plataforma Colmeia.

Dr. Miguel Moreira e Dr.

 17h15 | Debate  

 

Coffee – Break 
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O programa do I Encontro de Associações do Vale do Douro foi o seguinte: 

| Receção dos participantes 

| Sessão de abertura 

Luís Machado, Presidente da Câmara Municipal de 

Santa Marta de Penaguião  

associações e as autarquias locais 

Dr. Paulo Costa (CEO GlobalSport)  

| As duas perspetivas do relacionamento  

Sílvia Silva, Vice-Presidente C. M. Santa Marta Penaguião e ex-dirigente associativa

| Vantagens do relacionamento entre autarquias e associações 

José Manuel Gonçalves, Vice-Presidente C. M. Régua 

Oportunidades de financiamento de associações 

Dr.ª Ana Gouveia (Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos e 

Presidente da Direção do Grupo Cultural Medroenses) 

| As associações e os fundos comunitários: oportunidades no quadro 2020 

Manuela Pires, Associação de Desenvolvimento Local Douro Histórico

| O papel da Fundação INATEL no apoio aos CCD’s  

Patrique Alves, Delegado Fundação INATEL Vila Real 

Orlando Mourão, Coordenador Cultural Fundação INATEL Vila Real/Bragança

| As potencialidades do crowdfunding. Apresentação da plataforma Colmeia.

Dr. Miguel Moreira e Dr. Luís Santos, Fundadores d’“A Colmeia” 

Figura 
com Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Marta de 
Penaguião, Dr. Luís Machado
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dirigente associativa 

Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos e Vice-

| As associações e os fundos comunitários: oportunidades no quadro 2020  

Associação de Desenvolvimento Local Douro Histórico 

Coordenador Cultural Fundação INATEL Vila Real/Bragança 

| As potencialidades do crowdfunding. Apresentação da plataforma Colmeia. 

Figura 3 – Sessão de abertura 
com Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Marta de 
Penaguião, Dr. Luís Machado 
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Painel 3 – A diversidade das associações e perspetivas de futuro.

Moderador: Dr.ª Marlene Pimentel (

 

17h45 | Uma nova dimensão de atuação: o caso do Teatraço 

Dr.ª Manuela Martins

18h05 | Uma abordagem jovem ao associativismo: o caso do “GCR Golfinhos da Paz” 

Dr. José Afonso Gonçalves e Dr.ª Raquel Lima Pinto, 

18h25 | A importância de uma rede de associações no vale do Douro 

Eng.º Luís Almeida

 17h45 | Debate  

 

 

19h00 | Sessão de encerramento 

  Prof. Fernanda Sousa, Secretária da Direção da Associação Va

 

 

Figura 4 – Início dos trabalhos, momentos antes da Sessão de Abertura
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A diversidade das associações e perspetivas de futuro.

Moderador: Dr.ª Marlene Pimentel (Vice-Pres. A.G. Associação Vale d’Ouro) 

| Uma nova dimensão de atuação: o caso do Teatraço  

Manuela Martins, Presidente da Direção Teatraço 

| Uma abordagem jovem ao associativismo: o caso do “GCR Golfinhos da Paz” 

Dr. José Afonso Gonçalves e Dr.ª Raquel Lima Pinto, Associação Golfin

| A importância de uma rede de associações no vale do Douro  

Luís Almeida, Presidente da Direção Associação Vale d’Ouro 

| Sessão de encerramento  

Prof. Fernanda Sousa, Secretária da Direção da Associação Vale d’Ouro

Início dos trabalhos, momentos antes da Sessão de Abertura
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A diversidade das associações e perspetivas de futuro. 

Pres. A.G. Associação Vale d’Ouro)  

| Uma abordagem jovem ao associativismo: o caso do “GCR Golfinhos da Paz”  

Associação Golfinhos da Paz 

le d’Ouro 

 
Início dos trabalhos, momentos antes da Sessão de Abertura 
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3.  TRABALHOS DO ENCONTRO

3.1.  Painel 1 – As Associações e as Autarquias Locais

3.1.1. Enquadramento 

As associações são muitas vezes a primeira experiencia de 

político. É por isso muito natural que no currículo de muitos dos políticos

experiencias no meio associativo.

A relação entre estes dois setores da comunidade pode ser profundamente

partes e ir muito além das simples transferências de verbas.

relevante na criação de oferta na sociedade em que se inserem. Os municípios têm nas associações 

parceiros que apoiam a autarquia

caracterizar como uma proveitosa “parceria público

O primeiro painel deste encontro tr

vantagens mútuas. 

 

3.1.2. Moderação do painel

A moderação deste painel esteve

Distinguido em Portugal como Gestor Desportivo do Ano

Costa é o fundador da GlobalSport, projeto ao

vida através da criação de eventos

Licenciado em Gestão do Desporto, assumido apaixonado por 

elaborados processos de marketing, é reconhecido como um visionário 

que vive em prol das suas convicções e paixões. A GlobalSport é,

certamente, uma das missões da sua vida.

Entre muitas notas de destaque na sua carreira destaca

sido criador das Meias-Maratonas do Douro, a mais bela corrida do 

mundo e da de Guimarães, Fundador do Circuito Internacional de 

Meias Maratonas em Patrimónios Mundiais, Fundados do Circuito 

Nacional de Corrida “Portugal a Correr”, organizador do Circuito 

Automóvel de Vila Real entre 2008 e 2010. Esteve ainda ligado à 

Associação Portuguesa de Marketing Rural e Agronegócio, EMCODOURO SA

de Portugal, ASICS e Académico Futebol Clube
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NCONTRO 

As Associações e as Autarquias Locais 

As associações são muitas vezes a primeira experiencia de “gestão pública” de futuros atores do meio 

político. É por isso muito natural que no currículo de muitos dos políticos locais e nacionais se encontrem 

experiencias no meio associativo. 

A relação entre estes dois setores da comunidade pode ser profundamente benéfica para ambas as 

partes e ir muito além das simples transferências de verbas. As associações podem desempenhar um papel 

relevante na criação de oferta na sociedade em que se inserem. Os municípios têm nas associações 

parceiros que apoiam a autarquia na prossecução da sua missão pública estabelecendo o que se pode 

caracterizar como uma proveitosa “parceria público-privada”. 

O primeiro painel deste encontro trouxe diferentes perspetivas deste relacionamento e exemplos de 

painel 

A moderação deste painel esteve a cargo do Dr. Paulo Costa. 

Distinguido em Portugal como Gestor Desportivo do Ano 2013, Paulo 

Costa é o fundador da GlobalSport, projeto ao qual tem dedicado a sua 

vida através da criação de eventos ímpares e de dimensão global. 

Desporto, assumido apaixonado por 

de marketing, é reconhecido como um visionário 

em prol das suas convicções e paixões. A GlobalSport é, 

e, uma das missões da sua vida. 

Entre muitas notas de destaque na sua carreira destaca-se ter 

Maratonas do Douro, a mais bela corrida do 

mundo e da de Guimarães, Fundador do Circuito Internacional de 

as Maratonas em Patrimónios Mundiais, Fundados do Circuito 

Nacional de Corrida “Portugal a Correr”, organizador do Circuito 

Automóvel de Vila Real entre 2008 e 2010. Esteve ainda ligado à 

Associação Portuguesa de Marketing Rural e Agronegócio, EMCODOURO SA, Confraria das Aldeias e Aldeões 

de Portugal, ASICS e Académico Futebol Clube 

Figura 5 
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“gestão pública” de futuros atores do meio 

nacionais se encontrem 

benéfica para ambas as 

As associações podem desempenhar um papel 

relevante na criação de oferta na sociedade em que se inserem. Os municípios têm nas associações 

na prossecução da sua missão pública estabelecendo o que se pode 

erspetivas deste relacionamento e exemplos de 

, Confraria das Aldeias e Aldeões 

 – Dr. Paulo Costa, CEO 
GlobalSport 
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3.1.3. Intervenção “As duas perspetivas do relacionamento” (Dr.ª Silvia Silva)

 

3.1.3.1.  A oradora 

A oradora desta primeira comunicação, a Dr.ª Sílvia Silva

Municipal de Santa Marta de Penaguião (Pelouros da Educação, Cultura e Ciência, Tempos Livres, 

Coletividades, Turismo, Equipamentos Culturais e Desportivos, Saúde, Formação Profissional, Ação Social, 

Qualidade, Organização e Modernização Administrati

associativa na Associação “Golfinhos da Paz e é professora de formação.

 

3.1.3.2.  A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião

De acordo com a visão do município, a

Concelho exprime-se e comprova

funcionamento. Para além do contributo que dão às catividades culturais 

e lúdicas ou de lazer, elas são elos e fermento de ligação às comunidades 

locais, e também de integração e convívio social, estabilizadoras e 

agregadoras, apelando para valores espirituais e de solidariedade, e 

prendendo os jovens às suas origens, isto é, à sua terra, às suas raízes e 

matrizes culturais.  

Se o Município acarinha esse associativismo exemplar, certamente 

que também recebe dele contributos inegáveis de progresso, pelo que 

estas estruturas emprestam à coesão social e à 

Nunca serão demais os estímulos e os apoios que as Autarquias dão a 

estas práticas criadoras e fazedoras de cidadania, motivando a Juventude para horizontes renovados em 

valores que as solicitações materialistas e consumistas perigosa

atualmente em Santa Marta de Penaguião vinte e sete associações em funcionamento pleno.

 

3.1.3.3.  Ideias principais da intervenção

A Dr.ª Sílvia Silva personifica na plenitude o mote deste painel: foi dirigente associativa e hoje é 

autarca. Ajudou na fundação de uma das associações do concelho de Santa Marta, os “Golfinhos da Paz” 

com quem mantém uma relação afetiva intensa e isso conferiu

autarca, compreender o mundo associativo e as suas parti

Como autarca e ao longo dos últimos tem tido a seu cargo os pelouros de relacionamento com as 

associações e tem desenvolvido inúmeras atividades apoiando
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Intervenção “As duas perspetivas do relacionamento” (Dr.ª Silvia Silva)

ora desta primeira comunicação, a Dr.ª Sílvia Silva, é atualmente vice

Municipal de Santa Marta de Penaguião (Pelouros da Educação, Cultura e Ciência, Tempos Livres, 

Coletividades, Turismo, Equipamentos Culturais e Desportivos, Saúde, Formação Profissional, Ação Social, 

Qualidade, Organização e Modernização Administrativa e Cooperação Externa). Foi também dirigente 

associativa na Associação “Golfinhos da Paz e é professora de formação. 

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 

De acordo com a visão do município, a vitalidade cultural do 

se e comprova-se na quantidade de associações em 

funcionamento. Para além do contributo que dão às catividades culturais 

e lúdicas ou de lazer, elas são elos e fermento de ligação às comunidades 

integração e convívio social, estabilizadoras e 

agregadoras, apelando para valores espirituais e de solidariedade, e 

prendendo os jovens às suas origens, isto é, à sua terra, às suas raízes e 

Se o Município acarinha esse associativismo exemplar, certamente 

que também recebe dele contributos inegáveis de progresso, pelo que 

estas estruturas emprestam à coesão social e à cultura local.  

Nunca serão demais os estímulos e os apoios que as Autarquias dão a 

estas práticas criadoras e fazedoras de cidadania, motivando a Juventude para horizontes renovados em 

valores que as solicitações materialistas e consumistas perigosas e facilmente subvertem.

atualmente em Santa Marta de Penaguião vinte e sete associações em funcionamento pleno.

Ideias principais da intervenção 

A Dr.ª Sílvia Silva personifica na plenitude o mote deste painel: foi dirigente associativa e hoje é 

ca. Ajudou na fundação de uma das associações do concelho de Santa Marta, os “Golfinhos da Paz” 

com quem mantém uma relação afetiva intensa e isso conferiu-lhe a sensibilidade para agora, no papel de 

autarca, compreender o mundo associativo e as suas particularidades. 

Como autarca e ao longo dos últimos tem tido a seu cargo os pelouros de relacionamento com as 

associações e tem desenvolvido inúmeras atividades apoiando-se precisamente no contributo que estas 

Figura 
vice

Municipal de Santa Marta 
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Intervenção “As duas perspetivas do relacionamento” (Dr.ª Silvia Silva) 

vice-presidente da Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião (Pelouros da Educação, Cultura e Ciência, Tempos Livres, 

Coletividades, Turismo, Equipamentos Culturais e Desportivos, Saúde, Formação Profissional, Ação Social, 

. Foi também dirigente 

estas práticas criadoras e fazedoras de cidadania, motivando a Juventude para horizontes renovados em 

cilmente subvertem. Existem 

atualmente em Santa Marta de Penaguião vinte e sete associações em funcionamento pleno. 

A Dr.ª Sílvia Silva personifica na plenitude o mote deste painel: foi dirigente associativa e hoje é 

ca. Ajudou na fundação de uma das associações do concelho de Santa Marta, os “Golfinhos da Paz” 

lhe a sensibilidade para agora, no papel de 

Como autarca e ao longo dos últimos tem tido a seu cargo os pelouros de relacionamento com as 

se precisamente no contributo que estas 

Figura 6 – Dr.ª Sílvia Silva, 
vice-presidente Câmara 

Municipal de Santa Marta 
de Penaguião 
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instituições dão o concelho, reconhecendo

promovendo-as na região. É exemplo disso a Semana Cultural do concelho onde 

espaço de destaque sempre reservado.

É defensora do associativismo por considerar que ele introduz dinâmicas n

nenhum movimento consegue e porque as coletividades transportam consigo a identidade das regiões em 

que se inserem. 

Referiu na sua intervenção que não há associação que desapareça por falta de apoio, especialmente 

municipal e que se ama, as associações não morrem. Lamentou que se usem as associações para fazer 

política. 

 

3.1.4. Intervenção “Vantagens do relacionamento entre autarquias e associações” (Prof. José 

Manuel Gonçalves) 

 

3.1.4.1.  O orador 

O orador desta segunda 

da Câmara Municipal de Peso da Régua (Pelouros Desporto, Juventude e Tempos Livres, Educação e Escolas, 

Assuntos contabilísticos e financeiros). 

 
 

3.1.4.2.  A Câmara Municipal de Peso da Régua

Na visão do Município da Régua, c

associações concelhias, no sentido de que todas se identifiquem com o 

objetivo de promoção de valores comuns que constituem parte da 

identidade de Peso da Régua

participativa numa sociedade que necessita de ver valorizadas 

iniciativas demonstrativas do que realmente 

De modo a assegurar a promoção do desenvolvimento 

desportivo, cultural e juvenil local e considerando que este processo 

está dependente de um sentido mútuo de responsabilidade e de um 

permanente propósito de colaboração institucional, a Câmara 

Municipal do Peso da Régua pretende continuar a desenvolver e 

estreitar os laços de cooperação com as Associações Desportivas, Culturais/Recreativas, Sociais e Juvenis 

locais. 

O Programa de Apoio ao Associativismo

respostas e apoios pontuais mediante solicitação das Associações. O Município assume o compromisso de 
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instituições dão o concelho, reconhecendo-lhes não só o excelente trabalho que desenvolvem mas 

as na região. É exemplo disso a Semana Cultural do concelho onde as coletividades têm

espaço de destaque sempre reservado. 

É defensora do associativismo por considerar que ele introduz dinâmicas nas sociedades que mais 

nenhum movimento consegue e porque as coletividades transportam consigo a identidade das regiões em 

Referiu na sua intervenção que não há associação que desapareça por falta de apoio, especialmente 

ama, as associações não morrem. Lamentou que se usem as associações para fazer 

Intervenção “Vantagens do relacionamento entre autarquias e associações” (Prof. José 

 comunicação, o prof. José Manuel Gonçalves é atualmente vice

Municipal de Peso da Régua (Pelouros Desporto, Juventude e Tempos Livres, Educação e Escolas, 

Assuntos contabilísticos e financeiros). Foi professor de educação física e economia entre 1997 e 2005.

Câmara Municipal de Peso da Régua 

Na visão do Município da Régua, compete-lhe a mobilização das 

ssociações concelhias, no sentido de que todas se identifiquem com o 

objetivo de promoção de valores comuns que constituem parte da 

identidade de Peso da Régua, levando-as a adotar uma postura 

participativa numa sociedade que necessita de ver valorizadas 

iniciativas demonstrativas do que realmente têm de melhor. 

De modo a assegurar a promoção do desenvolvimento 

desportivo, cultural e juvenil local e considerando que este processo 

está dependente de um sentido mútuo de responsabilidade e de um 

permanente propósito de colaboração institucional, a Câmara 

nicipal do Peso da Régua pretende continuar a desenvolver e 

estreitar os laços de cooperação com as Associações Desportivas, Culturais/Recreativas, Sociais e Juvenis 

Programa de Apoio ao Associativismo pretende ir para além de uma cooperação limi

respostas e apoios pontuais mediante solicitação das Associações. O Município assume o compromisso de 

Figura 
Gonçalves, vice
Câmara Municipal 
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o só o excelente trabalho que desenvolvem mas 

as coletividades têm um 

as sociedades que mais 

nenhum movimento consegue e porque as coletividades transportam consigo a identidade das regiões em 

Referiu na sua intervenção que não há associação que desapareça por falta de apoio, especialmente 

ama, as associações não morrem. Lamentou que se usem as associações para fazer 

Intervenção “Vantagens do relacionamento entre autarquias e associações” (Prof. José 

é atualmente vice-presidente 

Municipal de Peso da Régua (Pelouros Desporto, Juventude e Tempos Livres, Educação e Escolas, 

Foi professor de educação física e economia entre 1997 e 2005. 

estreitar os laços de cooperação com as Associações Desportivas, Culturais/Recreativas, Sociais e Juvenis 

ir para além de uma cooperação limitada a 

respostas e apoios pontuais mediante solicitação das Associações. O Município assume o compromisso de 

Figura 7 – Prof. José Manuel 
Gonçalves, vice-presidente 
Câmara Municipal da Régua 
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desenvolver trabalho no terreno, colocando os seus técnicos, o seu saber e o seu conhecimento à disposição 

das Associações, ajudando-as a melhor pl

acréscimo na sua valorização e adaptação às novas exigências do nosso tempo, confirmando e reforçando o 

seu papel determinante para o desenvolvimento local.

da Régua quarenta e cinco associações.

 

3.1.4.3.  Ideias principais da intervenção

A Câmara Municipal da Régua e este executivo, em 

funções desde há 2 mandatos a esta parte, revolucionaram a 

relação entre a autarquia e as associações no concelho 

desenvolvendo uma política de proximidade e cooperação. E 

esta é uma política que se tem materializado, por exemplo, 

no apoio à candidatura das associações a pro

comunitários fornecendo-lhes instrumentos relevantes para 

sua viabilidade financeira. 

Por outro lado o novo e moderno auditório e centro de 

congressos que a cidade receberá dentro de poucos meses será mais um espaço de encontro para as 

associações do concelho e onde estas poderão inclusivamente ter o seu espaço.

Na opinião do Vice-Presidente da Câmara Municipal da Régua as autarquias e os seus executivos tem 

toda a legitimidade para definir a estratégia que as associações deveram adotar para valorizar

concelho. Considera que não há modelos fechados na relação com as associações e que nesta região 

devemos lutar cada vez mais pelos nossos objetivos já que não virá ninguém de fora dar o que quer que seja 

à região. Concluiu a sua intervenção referind

reconhecido. 
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desenvolver trabalho no terreno, colocando os seus técnicos, o seu saber e o seu conhecimento à disposição 

as a melhor planificar as suas atividades, proporcionando desta forma um 

acréscimo na sua valorização e adaptação às novas exigências do nosso tempo, confirmando e reforçando o 

seu papel determinante para o desenvolvimento local. Atualmente estão em pleno funcionamento 

da Régua quarenta e cinco associações. 

Ideias principais da intervenção 

A Câmara Municipal da Régua e este executivo, em 

mandatos a esta parte, revolucionaram a 

relação entre a autarquia e as associações no concelho 

desenvolvendo uma política de proximidade e cooperação. E 

esta é uma política que se tem materializado, por exemplo, 

no apoio à candidatura das associações a projetos 

lhes instrumentos relevantes para 

Por outro lado o novo e moderno auditório e centro de 

congressos que a cidade receberá dentro de poucos meses será mais um espaço de encontro para as 

concelho e onde estas poderão inclusivamente ter o seu espaço. 

Presidente da Câmara Municipal da Régua as autarquias e os seus executivos tem 

toda a legitimidade para definir a estratégia que as associações deveram adotar para valorizar

concelho. Considera que não há modelos fechados na relação com as associações e que nesta região 

devemos lutar cada vez mais pelos nossos objetivos já que não virá ninguém de fora dar o que quer que seja 

à região. Concluiu a sua intervenção referindo que o papel do dirigente associativo urge ser melhor 

Figura 9 – Composição do painel 1 

Figura 8 – O painel 1 foi o que 
motivou debate mais intenso 

encontro
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desenvolver trabalho no terreno, colocando os seus técnicos, o seu saber e o seu conhecimento à disposição 

anificar as suas atividades, proporcionando desta forma um 

acréscimo na sua valorização e adaptação às novas exigências do nosso tempo, confirmando e reforçando o 

Atualmente estão em pleno funcionamento no Peso 

congressos que a cidade receberá dentro de poucos meses será mais um espaço de encontro para as 

Presidente da Câmara Municipal da Régua as autarquias e os seus executivos tem 

toda a legitimidade para definir a estratégia que as associações deveram adotar para valorizar o seu 

concelho. Considera que não há modelos fechados na relação com as associações e que nesta região 

devemos lutar cada vez mais pelos nossos objetivos já que não virá ninguém de fora dar o que quer que seja 

o que o papel do dirigente associativo urge ser melhor 

 

O painel 1 foi o que 
motivou debate mais intenso no 

encontro 
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3.2.  Painel 2 – Oportunidades de financiamento de associações

 

3.2.1. Enquadramento 

Os novos desafios impostos por uma cada vez maior 

necessidades coincidindo com uma conj

A situação económica e financeira que o país tem atravessado teve obviamente o seu reflexo nas 

associações. Perante este cenário, as instituiçõ

otimizar a sua atividade confrontando essa necessidade com maiores desafios.

A maior parte das parcerias e mecanismos até aqui utilizados pelas associações foram

com a deterioração das condições económicas.

O objetivo deste encontro é proporcionar aos seus participantes, neste painel, novos mecanismos e 

oportunidades para que o seu trabalho possa ser financiado e as opções para tal, diversificadas.

  

3.2.2. Moderação do painel

A moderação deste painel esteve

empresaria e gerentóloga de formação exerce no Centro Social e Paroquial 

de S. Miguel de Lobrigos o cargo de Diretora de Serviços. Além da sua 

atividade profissional, também ela exercida numa associação, desde te

idade que o mundo do associativismo lhe é familiar. Desde os 7/8 anos que 

participa assiduamente nas atividade

atualmente é também Vice-Presidente da Direção. Destacam

ligação à escola de música, à organiza

eventos, a ligação ao rancho folclórico, entre outras iniciativas.

Adicionalmente já desenvolveu diversos projetos sobretudo 

vocacionados para área social e no âmbito das coletividades com que 

colabora, em particular o Centro Social e Paroquial de S. Miguel de 

que foram reconhecidas regional e nacionalmente.
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Oportunidades de financiamento de associações 

Os novos desafios impostos por uma cada vez maior globalização das sociedades trouxeram novas 

necessidades coincidindo com uma conjuntura particularmente difícil. 

A situação económica e financeira que o país tem atravessado teve obviamente o seu reflexo nas 

Perante este cenário, as instituições tiveram que procurar novas formas de financiamento e 

otimizar a sua atividade confrontando essa necessidade com maiores desafios. 

A maior parte das parcerias e mecanismos até aqui utilizados pelas associações foram

ondições económicas. 

O objetivo deste encontro é proporcionar aos seus participantes, neste painel, novos mecanismos e 

oportunidades para que o seu trabalho possa ser financiado e as opções para tal, diversificadas.

Moderação do painel 

painel esteve a cargo da Dra. Ana Gouveia, 

e gerentóloga de formação exerce no Centro Social e Paroquial 

de S. Miguel de Lobrigos o cargo de Diretora de Serviços. Além da sua 

atividade profissional, também ela exercida numa associação, desde tenra 

idade que o mundo do associativismo lhe é familiar. Desde os 7/8 anos que 

participa assiduamente nas atividades do Grupo Cultural Medroense onde 

Presidente da Direção. Destacam-se aí a sua 

ligação à escola de música, à organização e apoio na organização de diversos 

eventos, a ligação ao rancho folclórico, entre outras iniciativas. 

Adicionalmente já desenvolveu diversos projetos sobretudo 

vocacionados para área social e no âmbito das coletividades com que 

colabora, em particular o Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos, 

que foram reconhecidas regional e nacionalmente. 

 

Gouveia, moderadora do 
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globalização das sociedades trouxeram novas 

A situação económica e financeira que o país tem atravessado teve obviamente o seu reflexo nas 

es tiveram que procurar novas formas de financiamento e 

A maior parte das parcerias e mecanismos até aqui utilizados pelas associações foram-se dissipando 

O objetivo deste encontro é proporcionar aos seus participantes, neste painel, novos mecanismos e 

oportunidades para que o seu trabalho possa ser financiado e as opções para tal, diversificadas. 

Figura 10 – Dr.ª Ana 
Gouveia, moderadora do 

segundo painel 
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3.2.3. Intervenção “As associações e os fundos comunitários: oportunidades no quadro 2020” (Dr.ª 

Manuela Pires) 

 

3.2.3.1.  A oradora 

A oradora da primeira intervenção deste painel foi a Dr.ª Manuela 

Pires, coordenadora técnica da Associação Douro Histórico.

A Dr.ª Manuela Pires t

associação e por extensão junto dos seus associados na gestão dos fundos 

comunitários e preparação de candidaturas para 

apoiar projetos de desenvolvimento rural na procura da melhoria da 

qualidade de vida através do reforço do sistema produtivo, da capacidade 

de iniciativa e de empreendimento empresarial, a valorização e 

diversificação da atividade econ

património construído, natural e cultural.

 

3.2.3.2.  A Associação Douro Histórico

Criada em 1991, a Associação do Douro Histórico nasceu da tomada de consciência por parte dos 

agentes locais da região duriense, privados e

uma necessidade emergente e que com uma iniciativa enérgica, enraizada na sociedade local, feito com as 

pessoas, pelas pessoas e para as pessoas poderia vir a ser desenvolvido.

É uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, tendo, em consonância com o artigo 3º dos 

seus estatutos, como objeto principal a promoção do desenvolvimento integral e integrado das populações 

abrangidas pela respetiva área social, contribuindo para a conservação,

bens culturais imóveis e móveis, bem como de todo o património público e privado. O território de 

intervenção abrange a área geográfica correspondente à NUT III Douro.

Os seus principais associados compreendem as autar

entidades públicas, privadas coletivas e individuais que desempenham um papel relevante na consecução 

do seu objeto. 

 

3.2.3.3.  Ideias principais da intervenção

A Associação Douro Histórico tem a sua atuação sobretudo vocaci

comunitários que visam apoiar projetos de desenvolvimento rural na procura da melhoria da qualidade de 

vida através do reforço do sistema produtivo, da capacidade de iniciativa e de empreendimento 
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Intervenção “As associações e os fundos comunitários: oportunidades no quadro 2020” (Dr.ª 

A oradora da primeira intervenção deste painel foi a Dr.ª Manuela 

écnica da Associação Douro Histórico. 

A Dr.ª Manuela Pires tem desenvolvido o seu trabalho nesta 

associação e por extensão junto dos seus associados na gestão dos fundos 

comunitários e preparação de candidaturas para os mesmos, que visam 

apoiar projetos de desenvolvimento rural na procura da melhoria da 

qualidade de vida através do reforço do sistema produtivo, da capacidade 

de iniciativa e de empreendimento empresarial, a valorização e 

diversificação da atividade económica local, a preservação e valorização do 

património construído, natural e cultural. 

A Associação Douro Histórico 

Criada em 1991, a Associação do Douro Histórico nasceu da tomada de consciência por parte dos 

agentes locais da região duriense, privados e públicos, de que o processo de desenvolvimento rural foi e é 

uma necessidade emergente e que com uma iniciativa enérgica, enraizada na sociedade local, feito com as 

pessoas, pelas pessoas e para as pessoas poderia vir a ser desenvolvido. 

direito privado, sem fins lucrativos, tendo, em consonância com o artigo 3º dos 

seus estatutos, como objeto principal a promoção do desenvolvimento integral e integrado das populações 

abrangidas pela respetiva área social, contribuindo para a conservação, valorização, estudo e divulgação dos 

bens culturais imóveis e móveis, bem como de todo o património público e privado. O território de 

intervenção abrange a área geográfica correspondente à NUT III Douro. 

Os seus principais associados compreendem as autarquias da sua área de intervenção e outras 

entidades públicas, privadas coletivas e individuais que desempenham um papel relevante na consecução 

Ideias principais da intervenção 

A Associação Douro Histórico tem a sua atuação sobretudo vocacionada para 

comunitários que visam apoiar projetos de desenvolvimento rural na procura da melhoria da qualidade de 

vida através do reforço do sistema produtivo, da capacidade de iniciativa e de empreendimento 

Figura 
Associação Douro Histórico

 

 

Página 11 de 29 
IENCONTRODEASSOCIACOESVALEDODOURO 

Intervenção “As associações e os fundos comunitários: oportunidades no quadro 2020” (Dr.ª 

Criada em 1991, a Associação do Douro Histórico nasceu da tomada de consciência por parte dos 

públicos, de que o processo de desenvolvimento rural foi e é 

uma necessidade emergente e que com uma iniciativa enérgica, enraizada na sociedade local, feito com as 

direito privado, sem fins lucrativos, tendo, em consonância com o artigo 3º dos 

seus estatutos, como objeto principal a promoção do desenvolvimento integral e integrado das populações 

valorização, estudo e divulgação dos 

bens culturais imóveis e móveis, bem como de todo o património público e privado. O território de 

quias da sua área de intervenção e outras 

entidades públicas, privadas coletivas e individuais que desempenham um papel relevante na consecução 

onada para a gestão dos fundos 

comunitários que visam apoiar projetos de desenvolvimento rural na procura da melhoria da qualidade de 

vida através do reforço do sistema produtivo, da capacidade de iniciativa e de empreendimento 

Figura 11 – Dr.ª Manuela Pires, 
Associação Douro Histórico 
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empresarial, a valorização e diversificação da atividade económica local, a preservação e valorização do 

património construído, natural e cultural.

Ao longo dos últimos anos tem apoiado diversas entidades na região mas também desenvolvido 

algumas atividades próprias que advém precisa

desenvolvimento local. Quanto ao novo quadro comunitário a Associação Douro Histórico estará disponível 

para prestar o apoio necessário às entidades que a procurarem recomendando nesta fase que se preparem 

logística e burocraticamente para as fases dos processos que uma candidatura europeia implica.

De acordo com a Dr.ª Manuela Pires a partir do outono ficaram disponíveis as linhas de candidaturas 

mais relevantes para a generalidade das associações.

 

3.2.4. Intervenção “O papel da Fundação INATEL no apoio aos CCD’s” (Eng.º Patrique Alves / Dr. 

Orlando Mourão) 

3.2.4.1.  Os oradores 

O Eng.º Patrique Alves é 

dos Recursos Naturais pela UTAD

seu percurso profissional na sua área de forma

desde 2014 o Delegado da fundação INATEL para o distrito 

de Vila Real em que acumula as funções de Gestor para o 

Desporto na região e onde tem implementado medidas 

para o estímulo da prática das modalidades.

O Dr. Orlando Mourão é um a

Teatro e por extensão reconhecedor do papel do

associativismo nas sociedades. Atualmente desempenhado 

o cargo de Gestor Cultural na Fund

fenómeno associativo. Fez teatro e tal como as companhias de teatro de amadores andou “com a casa às 

costas” por esse país fora. Mais recentemente passou a papel essa paixão pelo teat

lapidada pelas tábuas dos palcos.

 

3.2.4.2.  A Fundação INATEL

Fundada em 1935 como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Fundação INATEL é 

hoje tutelada pelo Ministério da Solidariedade, Emprego

instituição prestadora de serviços sociais.

Desenvolve atividade nas áreas do turismo social e sénior, do termalismo, da organização dos tempos 

livres, da cultura e do desporto populares, com profundas preocupações de humanismo e de qualidade.
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diversificação da atividade económica local, a preservação e valorização do 

património construído, natural e cultural. 

Ao longo dos últimos anos tem apoiado diversas entidades na região mas também desenvolvido 

algumas atividades próprias que advém precisamente do facto de se tratar de uma associação de 

desenvolvimento local. Quanto ao novo quadro comunitário a Associação Douro Histórico estará disponível 

para prestar o apoio necessário às entidades que a procurarem recomendando nesta fase que se preparem 

ogística e burocraticamente para as fases dos processos que uma candidatura europeia implica.

De acordo com a Dr.ª Manuela Pires a partir do outono ficaram disponíveis as linhas de candidaturas 

mais relevantes para a generalidade das associações. 

ção “O papel da Fundação INATEL no apoio aos CCD’s” (Eng.º Patrique Alves / Dr. 

é engenheiro ambiental e 

dos Recursos Naturais pela UTAD e tem desenvolvido o 

seu percurso profissional na sua área de formação. É 

desde 2014 o Delegado da fundação INATEL para o distrito 

de Vila Real em que acumula as funções de Gestor para o 

Desporto na região e onde tem implementado medidas 

para o estímulo da prática das modalidades. 

O Dr. Orlando Mourão é um apaixonado pelo 

Teatro e por extensão reconhecedor do papel do 

associativismo nas sociedades. Atualmente desempenhado 

Gestor Cultural na Fundação INATEL, será dos poucos dirigentes que passou por todas as fases do 

fenómeno associativo. Fez teatro e tal como as companhias de teatro de amadores andou “com a casa às 

costas” por esse país fora. Mais recentemente passou a papel essa paixão pelo teat

lapidada pelas tábuas dos palcos. 

A Fundação INATEL 

Fundada em 1935 como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Fundação INATEL é 

hoje tutelada pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, afirmando

instituição prestadora de serviços sociais. 

Desenvolve atividade nas áreas do turismo social e sénior, do termalismo, da organização dos tempos 

livres, da cultura e do desporto populares, com profundas preocupações de humanismo e de qualidade.

Figura 12 – Dr. Orlando Mourão e Eng.º 
Patrique Alves em representação da 

Fundação INATEL
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diversificação da atividade económica local, a preservação e valorização do 

Ao longo dos últimos anos tem apoiado diversas entidades na região mas também desenvolvido 

mente do facto de se tratar de uma associação de 

desenvolvimento local. Quanto ao novo quadro comunitário a Associação Douro Histórico estará disponível 

para prestar o apoio necessário às entidades que a procurarem recomendando nesta fase que se preparem 

ogística e burocraticamente para as fases dos processos que uma candidatura europeia implica. 

De acordo com a Dr.ª Manuela Pires a partir do outono ficaram disponíveis as linhas de candidaturas 

ção “O papel da Fundação INATEL no apoio aos CCD’s” (Eng.º Patrique Alves / Dr. 

ação INATEL, será dos poucos dirigentes que passou por todas as fases do 

fenómeno associativo. Fez teatro e tal como as companhias de teatro de amadores andou “com a casa às 

costas” por esse país fora. Mais recentemente passou a papel essa paixão pelo teatro mas que fora já 

Fundada em 1935 como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Fundação INATEL é 

e Segurança Social, afirmando-se como uma 

Desenvolve atividade nas áreas do turismo social e sénior, do termalismo, da organização dos tempos 

livres, da cultura e do desporto populares, com profundas preocupações de humanismo e de qualidade. 

Dr. Orlando Mourão e Eng.º 
Patrique Alves em representação da 

Fundação INATEL 
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A multiplicidade de práticas e de tipos de intervenção de âmbito associativo existentes espelha um 

movimento heterogéneo e dinâmico, com características inovadoras pelo potencial de experimentação, 

qualificação e de resposta efetiva a problemas sociais em contex

Como entidade estruturada a nível nacional vocacionada para valorizar as intervenções de âmbito 

associativo, a Fundação INATEL presta um serviço público de apoio, incentivo e estímulo às atividades dos 

agentes culturais, artísticos e sociais que voluntariamente desenvolvem um trabalho de proximidade com as 

comunidades em estreita articulação com as diferentes realidades locais.

 

3.2.4.3.  Ideias principais da intervenção

Pela mão do delegado da Fundação INATEL em Vila Real, Eng

da instituição em várias vertentes da sociedade: cultura, turismo, desporto e ação social. A Fundação INATEL 

comemora o seu 80º aniversário e continua empenhada em encontrar novas formas de corresponder às 

necessidades dos seus associados particulares mas também dos seus centros de cultura e desporto, as 

associações na sua generalidade.

Ainda na sua intervenção

que a fundação tem prevista para a área desportiva, setor sob a sua responsabilidade na região. Neste caso 

o modelo é de parceria com apoio técnico e 

logístico disponibilizado às associações.

No plano cultural e já com o Dr. Orlando 

Mourão como interlocutor foi apresentado o 

Programa de Apoio às Associações que tem vindo 

a constituir um elemento determinante na 

realização de diversas atividades culturais na 

região. O Dr. Orlando Mourão a

detalhes de candidatura deste programa bem 

como as alterações agora introduzidas 

recomendado a que as associações se tornem 

centros de cultura e desporto por forma a beneficiarem dos apoios da fundação. Apesar de ainda subsistir 

no campo cultural uma modalidade de apoio pecuniária foi também evidenciado que h

à disposição de todos os associados e disponível para prestar apoio em questões de ordem etnográfica ou 

outras. 

O principal mote da Fundação INATEL na relação com as as

acima do eventual apoio pecuniário

que, na opinião dos seus representantes, apresenta um valor acrescentado não desprezável.
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iplicidade de práticas e de tipos de intervenção de âmbito associativo existentes espelha um 

movimento heterogéneo e dinâmico, com características inovadoras pelo potencial de experimentação, 

qualificação e de resposta efetiva a problemas sociais em contextos de ambiente não formal e solidário.

Como entidade estruturada a nível nacional vocacionada para valorizar as intervenções de âmbito 

associativo, a Fundação INATEL presta um serviço público de apoio, incentivo e estímulo às atividades dos 

ais, artísticos e sociais que voluntariamente desenvolvem um trabalho de proximidade com as 

comunidades em estreita articulação com as diferentes realidades locais. 

Ideias principais da intervenção 

Pela mão do delegado da Fundação INATEL em Vila Real, Eng.º Patrique Alves foi apresentado o papel 

da instituição em várias vertentes da sociedade: cultura, turismo, desporto e ação social. A Fundação INATEL 

comemora o seu 80º aniversário e continua empenhada em encontrar novas formas de corresponder às 

ades dos seus associados particulares mas também dos seus centros de cultura e desporto, as 

associações na sua generalidade. 

Ainda na sua intervenção, o Eng.º Patrique Alves teve oportunidade de apresentar a filosofia de apoio 

para a área desportiva, setor sob a sua responsabilidade na região. Neste caso 

o modelo é de parceria com apoio técnico e 

logístico disponibilizado às associações. 

No plano cultural e já com o Dr. Orlando 

Mourão como interlocutor foi apresentado o 

Programa de Apoio às Associações que tem vindo 

a constituir um elemento determinante na 

realização de diversas atividades culturais na 

região. O Dr. Orlando Mourão apresentou os 

detalhes de candidatura deste programa bem 

como as alterações agora introduzidas 

recomendado a que as associações se tornem 

centros de cultura e desporto por forma a beneficiarem dos apoios da fundação. Apesar de ainda subsistir 

ral uma modalidade de apoio pecuniária foi também evidenciado que h

à disposição de todos os associados e disponível para prestar apoio em questões de ordem etnográfica ou 

O principal mote da Fundação INATEL na relação com as associações centra-se no modelo da parceria 

acima do eventual apoio pecuniário, prestando apoio técnico para o desenvolvimento das suas atividades o 

que, na opinião dos seus representantes, apresenta um valor acrescentado não desprezável.

Figura 13 – Eng.º Patrique Alves em representação da 
Fundação INATEL

 

 

Página 13 de 29 
IENCONTRODEASSOCIACOESVALEDODOURO 

iplicidade de práticas e de tipos de intervenção de âmbito associativo existentes espelha um 

movimento heterogéneo e dinâmico, com características inovadoras pelo potencial de experimentação, 

tos de ambiente não formal e solidário. 

Como entidade estruturada a nível nacional vocacionada para valorizar as intervenções de âmbito 

associativo, a Fundação INATEL presta um serviço público de apoio, incentivo e estímulo às atividades dos 

ais, artísticos e sociais que voluntariamente desenvolvem um trabalho de proximidade com as 

.º Patrique Alves foi apresentado o papel 

da instituição em várias vertentes da sociedade: cultura, turismo, desporto e ação social. A Fundação INATEL 

comemora o seu 80º aniversário e continua empenhada em encontrar novas formas de corresponder às 

ades dos seus associados particulares mas também dos seus centros de cultura e desporto, as 

o Eng.º Patrique Alves teve oportunidade de apresentar a filosofia de apoio 

para a área desportiva, setor sob a sua responsabilidade na região. Neste caso 

centros de cultura e desporto por forma a beneficiarem dos apoios da fundação. Apesar de ainda subsistir 

ral uma modalidade de apoio pecuniária foi também evidenciado que há uma equipa técnica 

à disposição de todos os associados e disponível para prestar apoio em questões de ordem etnográfica ou 

se no modelo da parceria 

prestando apoio técnico para o desenvolvimento das suas atividades o 

que, na opinião dos seus representantes, apresenta um valor acrescentado não desprezável. 

Eng.º Patrique Alves em representação da 
INATEL 
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3.2.5. Intervenção “As po

(Dr. Miguel Moreira e Dr. Luís Santos)

 

3.2.5.1.  Os oradores 

O Dr. Miguel Moreira e o Dr. Luís Santos são ambos 

advogados e ambos os fundadores

A visão foi simples: criar um site onde entidades e 

particulares se juntem para o bem comum. O modelo ainda 

mais simples: se uma associação do Porto quiser 

implementar um projeto em Bragança, poderá utilizar

Colmeia para encontrar parceiros, facilidades logísticas, 

etc. Mas tudo pode ainda ser mais simples que isto: basta 

apoiar as centenas de projetos de várias índoles que são 

disponibilizados pelos seus promotores nesta plataforma. Basicamente uma platafo

rede social 100% portuguesa, que serve os interesses da sociedade, das entidades e dos particulares.

 

3.2.5.2.  A Colmeia 

A COLMEIA é uma rede social online cujo objetivo é fazer prosperar ideias, potenciar e agregar as 

valências profissionais e pessoais dos utilizadores, gerar e divulgar oportunidades de emprego, de negócio e 

investimento. Pretendemos flexibilizar o mercado de trabalho por conta de outrem e por conta própria, 

através da rápida divulgação das oportunidades de emprego, negócio e 

Almejamos suportar o desenvolvimento socioeconómico sustentável através da interligação e 

responsabilidade cooperativa entre instituições, empresas e utilizadores e potenciar a divulgação, apoio e 

financiamento de projetos  com e sem fins lucrativos e de cariz social, ambiental, cultural e de investigação 

científica.  

Trata-se de um projeto 10

 

3.2.5.3.  Ideias principais da intervenção

Os oradores desta comunicação começaram por chamar a atenção para as potencialidades do 

crowdfunding e como esta modalidade poderia ser útil na gestão das associações permitindo angariar 

fundos adicionais para as suas atividades. Posteriormente apresentar

aos presentes para se inscreverem e tirarem partido das funcionalidades do site.

Globalmente esta plataforma é uma rede social onde é possível enviar mensagens, receber noticias e 

oportunidades, divulgar eventos, empregos, 
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Intervenção “As potencialidades do crowdfunding. Apresentação da plataforma COLMEIA” 

Miguel Moreira e Dr. Luís Santos) 

O Dr. Miguel Moreira e o Dr. Luís Santos são ambos 

advogados e ambos os fundadores da COLMEIA. 

simples: criar um site onde entidades e 

particulares se juntem para o bem comum. O modelo ainda 

mais simples: se uma associação do Porto quiser 

implementar um projeto em Bragança, poderá utilizar a 

Colmeia para encontrar parceiros, facilidades logísticas, 

etc. Mas tudo pode ainda ser mais simples que isto: basta 

apoiar as centenas de projetos de várias índoles que são 

disponibilizados pelos seus promotores nesta plataforma. Basicamente uma plataforma, que também é uma 

rede social 100% portuguesa, que serve os interesses da sociedade, das entidades e dos particulares.

A COLMEIA é uma rede social online cujo objetivo é fazer prosperar ideias, potenciar e agregar as 

e pessoais dos utilizadores, gerar e divulgar oportunidades de emprego, de negócio e 

investimento. Pretendemos flexibilizar o mercado de trabalho por conta de outrem e por conta própria, 

através da rápida divulgação das oportunidades de emprego, negócio e de parceria entre profissionais. 

Almejamos suportar o desenvolvimento socioeconómico sustentável através da interligação e 

responsabilidade cooperativa entre instituições, empresas e utilizadores e potenciar a divulgação, apoio e 

com e sem fins lucrativos e de cariz social, ambiental, cultural e de investigação 

se de um projeto 100% nacional com origem no Porto e alojado no site www.colmeia.eu

Ideias principais da intervenção 

Os oradores desta comunicação começaram por chamar a atenção para as potencialidades do 

crowdfunding e como esta modalidade poderia ser útil na gestão das associações permitindo angariar 

fundos adicionais para as suas atividades. Posteriormente apresentaram a COLMEIA lançando um desafio 

aos presentes para se inscreverem e tirarem partido das funcionalidades do site. 

Globalmente esta plataforma é uma rede social onde é possível enviar mensagens, receber noticias e 

oportunidades, divulgar eventos, empregos, oportunidades de parceria, pesquisar projetos, obter acesso 

Figura 14 – Dr. Miguel Moreira e Dr. Luís Santos, 
da COLMEIA
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da plataforma COLMEIA” 

rma, que também é uma 

rede social 100% portuguesa, que serve os interesses da sociedade, das entidades e dos particulares. 

A COLMEIA é uma rede social online cujo objetivo é fazer prosperar ideias, potenciar e agregar as 

e pessoais dos utilizadores, gerar e divulgar oportunidades de emprego, de negócio e 

investimento. Pretendemos flexibilizar o mercado de trabalho por conta de outrem e por conta própria, 

de parceria entre profissionais. 

Almejamos suportar o desenvolvimento socioeconómico sustentável através da interligação e 

responsabilidade cooperativa entre instituições, empresas e utilizadores e potenciar a divulgação, apoio e 

com e sem fins lucrativos e de cariz social, ambiental, cultural e de investigação 

www.colmeia.eu 

Os oradores desta comunicação começaram por chamar a atenção para as potencialidades do 

crowdfunding e como esta modalidade poderia ser útil na gestão das associações permitindo angariar 

am a COLMEIA lançando um desafio 

Globalmente esta plataforma é uma rede social onde é possível enviar mensagens, receber noticias e 

oportunidades de parceria, pesquisar projetos, obter acesso 

Dr. Miguel Moreira e Dr. Luís Santos, 
da COLMEIA 
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prévio a projetos e oportunidades de parceria, aceitar parcerias, realizar investimentos e apoios públicos ou 

apoiar projetos sociais Do lado do utilizador comum é possível apoiar projetos e torna

destes, criar e estabelecer parcerias para as colmeias, financiar projetos, apresentar currículos e aceder a 

conteúdos exclusivos. 

A intervenção concluiu-

preenchendo um formulário no local que depois poderia ser introduzido na plataforma.

A COLMEIA esteve ainda presente no átrio do auditório com uma exposição e uma equipa para 

esclarecimento de dúvidas a todos quantos desejassem obter mais informações.

 

 
 
 
 

Figura 16 – Exposição da COLMEIA
no átrio do auditório
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prévio a projetos e oportunidades de parceria, aceitar parcerias, realizar investimentos e apoios públicos ou 

apoiar projetos sociais Do lado do utilizador comum é possível apoiar projetos e torna

destes, criar e estabelecer parcerias para as colmeias, financiar projetos, apresentar currículos e aceder a 

-se com o desafio dos presentes colocarem online os seus projetos, 

lário no local que depois poderia ser introduzido na plataforma.

A COLMEIA esteve ainda presente no átrio do auditório com uma exposição e uma equipa para 

esclarecimento de dúvidas a todos quantos desejassem obter mais informações. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 15 – Apresentação da COLMEIA

da COLMEIA
no átrio do auditório
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prévio a projetos e oportunidades de parceria, aceitar parcerias, realizar investimentos e apoios públicos ou 

apoiar projetos sociais Do lado do utilizador comum é possível apoiar projetos e tornar-se embaixador 

destes, criar e estabelecer parcerias para as colmeias, financiar projetos, apresentar currículos e aceder a 

se com o desafio dos presentes colocarem online os seus projetos, 

lário no local que depois poderia ser introduzido na plataforma. 

A COLMEIA esteve ainda presente no átrio do auditório com uma exposição e uma equipa para 

Apresentação da COLMEIA 
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3.3.  Painel 3 – A diversidade das associações e perspetivas de futuro

3.3.1. Enquadramento 

A existência de associações ou 

ou facilitar serviços remonta a várias décadas.

associações é o principal propósito deste painel.

Foram selecionados três casos de inst

atividade e criaram oferta e serviços inovadores aos seus associados e amigos. O empreendedorismo está 

igualmente relacionado com esta vertente da gestão associativa.

No decorrer deste painel fi

papel mais importante e preponderante na região

 

3.3.2. Moderação do painel

A moderação do painel esteve a cargo da Dr.ª Marlene 

Pimentel que atualmente desempenha as funções de

Associação AVC e está desde há muitos anos ligada ao mundo 

associativo tendo desempenhado funções relacionadas com os 

procedimentos de gestão de qualidade em IPSS. Conhecedora 

profunda da gestão e funcionamento das instituições do “terceiro 

setor” é também formadora. Desde 2014 que assume a função de 

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia

d’Ouro. 

 

3.3.3. Intervenção “Uma

3.3.3.1.  A oradora 

A Dr.ª Manuela Martins é Presidente da Direção do Teatraço, f

Jornalismo pela Escola Superior de Educação de Viseu

Caixa Agrícola do Vale do Távora e douro

A Dr.ª Manuela Martins é uma força da natureza que coloca ao serviço do teatro e do associativismo 

tudo o que pode. Dinamizadora incansável da sua associação e do teatro na região conseguiu tra

uma inocente proposta com aquele que viria a ser o encenador do grupo, o ator Beto Coville, num dos 

maiores projetos de teatro que a região do vale do Douro já assistiu.

Com Manuela Martins e o Teatraço o teatro executado por não profissionais gan

dimensão e também uma nova designação: o teatro amador passou a chamar

Teatraço mostrou que o profissionalismo não se mede aos palmos.

 

  

 

DIREÇÃO DE ATIVIDADES E GRUPOS AUTÓNOMOS 
 CONCLUSOES-IENCONTRODEASSOCIACOESVALEDODOURO

A diversidade das associações e perspetivas de futuro 

A existência de associações ou outras formas da comunidade se organizar por forma a proporcionar 

ou facilitar serviços remonta a várias décadas. A apresentação de abordagens diferenciadas à gestão de 

associações é o principal propósito deste painel. 

Foram selecionados três casos de instituições que romperam com as tradicionais formas de gestão e 

atividade e criaram oferta e serviços inovadores aos seus associados e amigos. O empreendedorismo está 

igualmente relacionado com esta vertente da gestão associativa. 

No decorrer deste painel ficaram ainda ideias sobre como o movimento associativo poderá ter um 

papel mais importante e preponderante na região 

Moderação do painel 

A moderação do painel esteve a cargo da Dr.ª Marlene 

desempenha as funções de psicóloga na 

Associação AVC e está desde há muitos anos ligada ao mundo 

associativo tendo desempenhado funções relacionadas com os 

gestão de qualidade em IPSS. Conhecedora 

profunda da gestão e funcionamento das instituições do “terceiro 

setor” é também formadora. Desde 2014 que assume a função de 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Associação Vale 

Intervenção “Uma nova dimensão de atuação: o caso do Teatraço” (Dr.ª Manuela Martins)

Manuela Martins é Presidente da Direção do Teatraço, formada em Comunicação Social / 

Jornalismo pela Escola Superior de Educação de Viseu desempenha atualmente desempenha funções na 

Caixa Agrícola do Vale do Távora e douro 

A Dr.ª Manuela Martins é uma força da natureza que coloca ao serviço do teatro e do associativismo 

tudo o que pode. Dinamizadora incansável da sua associação e do teatro na região conseguiu tra

uma inocente proposta com aquele que viria a ser o encenador do grupo, o ator Beto Coville, num dos 

maiores projetos de teatro que a região do vale do Douro já assistiu. 

Com Manuela Martins e o Teatraço o teatro executado por não profissionais gan

dimensão e também uma nova designação: o teatro amador passou a chamar-se de teatro de amadores. O 

Teatraço mostrou que o profissionalismo não se mede aos palmos. 

Figura 17 – 
Vice-Pres

Geral da Associação Vale 
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outras formas da comunidade se organizar por forma a proporcionar 

A apresentação de abordagens diferenciadas à gestão de 

ituições que romperam com as tradicionais formas de gestão e 

atividade e criaram oferta e serviços inovadores aos seus associados e amigos. O empreendedorismo está 

ainda ideias sobre como o movimento associativo poderá ter um 

nova dimensão de atuação: o caso do Teatraço” (Dr.ª Manuela Martins) 

ormada em Comunicação Social / 

desempenha funções na 

A Dr.ª Manuela Martins é uma força da natureza que coloca ao serviço do teatro e do associativismo 

tudo o que pode. Dinamizadora incansável da sua associação e do teatro na região conseguiu transformar 

uma inocente proposta com aquele que viria a ser o encenador do grupo, o ator Beto Coville, num dos 

Com Manuela Martins e o Teatraço o teatro executado por não profissionais ganhou uma nova 

se de teatro de amadores. O 

 Dr.ª Marlene Pimentel, 
Presidente Mesa da Ass. 

Geral da Associação Vale d’Ouro 
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3.3.3.2.  Teatraço 

Aquilo que começou por ser um desafio inocentemente lançado pelo encena

Coville a Manuela Martins, tornou

patamar do teatro e do associativismo. “As Preciosas Ridículas”, “Sótão dos Fantasmas”, “Precisa

cadáver”, “Hotel Libre Câmbio”, a “Lenda da Princesa Ardínia”, “A Queima do Entrudo” e o aclamadíssimo 

“Auto do Bom Despacho” são alguns dos trabalhos desenvolvidos até ao momento.

Em paralelo, o Teatraço organizar o ETAT, um dos maiores festivais de teatro da região e que 

proporciona espetáculos durante todo o ano em Tabuaço.

Nas palavras do seu encenador, “estar e fazer parte do Teatraço tem sido um compromisso de 

entrega e, muitas vezes, de "sacrifício" por parte dos seus membros. A entrega é tal que os ensaios das 

peças que levam a palco são feitos todos os dias e os cenários e figurinos são pensados e concretizados 

pelos elementos do grupo.” O TEATRAÇO é uma Escola cujo aprendizado nos torna pessoas mais sensíveis, 

sensatas, com uma visão diferente da vida e da arte.

 

3.3.3.3.  Ideias principais da intervenção

Do ponto de vista associativo, o Teatraço é uma referência 

igualmente por ter conseguido transformar o objeto da sua 

associação num produto cultural que 

sua região e em tão poucos anos conseguir apresenta

o país e ilhas enquanto que em simultâneo criou uma legião de fãs 

em Tabuaço que suporta este grupo de uma forma incrível.

A responsabilidade e dedicação entregue

faz dela um caso de estudo real apresentado neste encontro pela 

Dr.ª Manuela Martins. 

Ainda na sua intervenção, além do vastíssimo conjunto de 

objetivos alcançados pela associação e algumas histórias bastante 

interessantes, a Dr.ª Manuela Martins não deixou de evidenciar a 

responsabilidade que as associações têm com as sociedades e com a comunidade em que se inserem. Foi 

com base na relação do povo de Tabuaço com o Teatraço e vice

concluindo que a partir de certa altura os públicos exigem e as associações têm a responsabilidade de 

corresponder à exigência. 
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Aquilo que começou por ser um desafio inocentemente lançado pelo encena

Coville a Manuela Martins, tornou-se associação legal em 2007. Desde aí o Teatraço não parou e elevou o 

patamar do teatro e do associativismo. “As Preciosas Ridículas”, “Sótão dos Fantasmas”, “Precisa

Câmbio”, a “Lenda da Princesa Ardínia”, “A Queima do Entrudo” e o aclamadíssimo 

“Auto do Bom Despacho” são alguns dos trabalhos desenvolvidos até ao momento. 

Em paralelo, o Teatraço organizar o ETAT, um dos maiores festivais de teatro da região e que 

rciona espetáculos durante todo o ano em Tabuaço. 

Nas palavras do seu encenador, “estar e fazer parte do Teatraço tem sido um compromisso de 

entrega e, muitas vezes, de "sacrifício" por parte dos seus membros. A entrega é tal que os ensaios das 

evam a palco são feitos todos os dias e os cenários e figurinos são pensados e concretizados 

pelos elementos do grupo.” O TEATRAÇO é uma Escola cujo aprendizado nos torna pessoas mais sensíveis, 

sensatas, com uma visão diferente da vida e da arte. 

principais da intervenção 

Do ponto de vista associativo, o Teatraço é uma referência 

igualmente por ter conseguido transformar o objeto da sua 

associação num produto cultural que identifica o seu concelho e a 

sua região e em tão poucos anos conseguir apresenta-lo por todo 

o país e ilhas enquanto que em simultâneo criou uma legião de fãs 

em Tabuaço que suporta este grupo de uma forma incrível. 

A responsabilidade e dedicação entregue a esta associação 

faz dela um caso de estudo real apresentado neste encontro pela 

Ainda na sua intervenção, além do vastíssimo conjunto de 

objetivos alcançados pela associação e algumas histórias bastante 

Manuela Martins não deixou de evidenciar a 

responsabilidade que as associações têm com as sociedades e com a comunidade em que se inserem. Foi 

com base na relação do povo de Tabuaço com o Teatraço e vice-versa que estruturou a sua apresentação 

ue a partir de certa altura os públicos exigem e as associações têm a responsabilidade de 

Figura 18 – Dr.ª Manuela Martins, 
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Aquilo que começou por ser um desafio inocentemente lançado pelo encenador do grupo, Dr. Beto 

se associação legal em 2007. Desde aí o Teatraço não parou e elevou o 

patamar do teatro e do associativismo. “As Preciosas Ridículas”, “Sótão dos Fantasmas”, “Precisa-se de um 

Câmbio”, a “Lenda da Princesa Ardínia”, “A Queima do Entrudo” e o aclamadíssimo 

Em paralelo, o Teatraço organizar o ETAT, um dos maiores festivais de teatro da região e que 

Nas palavras do seu encenador, “estar e fazer parte do Teatraço tem sido um compromisso de 

entrega e, muitas vezes, de "sacrifício" por parte dos seus membros. A entrega é tal que os ensaios das 

evam a palco são feitos todos os dias e os cenários e figurinos são pensados e concretizados 

pelos elementos do grupo.” O TEATRAÇO é uma Escola cujo aprendizado nos torna pessoas mais sensíveis, 

responsabilidade que as associações têm com as sociedades e com a comunidade em que se inserem. Foi 

versa que estruturou a sua apresentação 

ue a partir de certa altura os públicos exigem e as associações têm a responsabilidade de 

Dr.ª Manuela Martins, 
Teatraço 
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3.3.4. Intervenção “Uma abordagem jovem ao associa

José Afonso Gonçalves | Dr.ª Raquel Lima Pinto)

3.3.4.1.  Os oradores 

O Dr. José Afonso Gonçalves e a Dr.ª Raquel Lima Pinto são 

representantes da Associação Golfinhos da Paz. Trata

que personifica aquele conjunto de associações q

entidades informais de jovens e evoluem no seu enquadramento jurídico e 

fiscal para associações formais. Além dessa particularidade evoluem também 

ao nível do âmbito da sua atividade e acabam por alargar a sua área de 

atuação e/ou eventualmente apontarem “baterias” a situações mais 

concretas. 

Ao longo desse processo tem a particularidade e o mérito de manter os 

jovens que a originaram ligados ao mundo associativo e transportá

vida adulta, para os cargos de dirigismos associativo.

 
 

3.3.4.2.  Associação Golfinhos da Paz

Nasceram como Grupo de Jovens no dia 11 de Março de 1999, na paróquia de São Miguel de 

Lobrigos, com o nome genuíno de Golfinhos da Paz. As causas eram nobres, ajudar e colaborar quer na 

paróquia, quer na cultura e tradição d

ao bem-estar de toda a sua população.

Com o avançar dos anos, aumentam os 

sonhos e nasce uma nova caracterização: GRUPO 

CULTURAL E RECREATIVO DOS GP (Golfinhos da 

Paz). Agora com uma área d

atuação muito mais alargada, este grupo 

encabeça ações humanitárias, de pedagogia, 

preocupação social e obviamente de lazer e 

ocupação, dirigida a todas as faixas etárias.

O nome de "Golfinhos da Paz", nasce da 

admiração por um animal, de quociente idêntico 

ao nosso, que opera maravilhas em crianças com problemas do foro neurológico, nomeadamente crianças 

autistas – O Golfinho. E de um desejo para
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Intervenção “Uma abordagem jovem ao associativismo” (Dr. 

José Afonso Gonçalves | Dr.ª Raquel Lima Pinto) 

O Dr. José Afonso Gonçalves e a Dr.ª Raquel Lima Pinto são 

Associação Golfinhos da Paz. Trata-se de uma instituição 

que personifica aquele conjunto de associações que começam como 

entidades informais de jovens e evoluem no seu enquadramento jurídico e 

fiscal para associações formais. Além dessa particularidade evoluem também 

ao nível do âmbito da sua atividade e acabam por alargar a sua área de 

ente apontarem “baterias” a situações mais 

Ao longo desse processo tem a particularidade e o mérito de manter os 

jovens que a originaram ligados ao mundo associativo e transportá-los, já na 

vida adulta, para os cargos de dirigismos associativo. 

Associação Golfinhos da Paz 

Nasceram como Grupo de Jovens no dia 11 de Março de 1999, na paróquia de São Miguel de 

Lobrigos, com o nome genuíno de Golfinhos da Paz. As causas eram nobres, ajudar e colaborar quer na 

paróquia, quer na cultura e tradição do concelho de Santa Marta de Penaguião, ajudando à sua evolução e 

estar de toda a sua população.  

Com o avançar dos anos, aumentam os 

sonhos e nasce uma nova caracterização: GRUPO 

CULTURAL E RECREATIVO DOS GP (Golfinhos da 

Agora com uma área de intervenção e 

atuação muito mais alargada, este grupo 

encabeça ações humanitárias, de pedagogia, 

preocupação social e obviamente de lazer e 

ocupação, dirigida a todas as faixas etárias.  

O nome de "Golfinhos da Paz", nasce da 

admiração por um animal, de quociente idêntico 

ao nosso, que opera maravilhas em crianças com problemas do foro neurológico, nomeadamente crianças 

O Golfinho. E de um desejo para o Mundo que é comum a todos- Paz.  

Figura 
Gonçalves, Associação 

Figura 20 – Dr.ª Raquel Lima Pinto, 
Golfinhos da Paz
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Nasceram como Grupo de Jovens no dia 11 de Março de 1999, na paróquia de São Miguel de 

Lobrigos, com o nome genuíno de Golfinhos da Paz. As causas eram nobres, ajudar e colaborar quer na 

o concelho de Santa Marta de Penaguião, ajudando à sua evolução e 

ao nosso, que opera maravilhas em crianças com problemas do foro neurológico, nomeadamente crianças 

Figura 19 – Dr. José Afonso 
Gonçalves, Associação 

Golfinhos da Paz 

Dr.ª Raquel Lima Pinto, Associação 
Golfinhos da Paz 
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3.3.4.3.  Ideias principais da intervenção

Os representantes da associação Golfinhos da Paz estruturaram a sua apresentação com a história da 

instituição e a sua evolução desde grupo informal de jovens até à atualidade onde criam

atividades com as quais a comunidade já se identifica.

Focando-se sobretudo na história por detrás de algumas dessas atividades, que nalguns casos 

ajudaram a marcar a identidade da associação, não deixaram de referir que a Associação tem tido d

gestões e vários jovens tem por lá passado empregando o que de melhor podem dar.

Apontou-se ainda a problemática das associações de base mais jovem no interior do país que face à 

desertificação, abandono do território e partida dos jovens para o li

mis difícil constituir uma base sólida de trabalho.

Contudo a intervenção conclui

dificuldades, a perseverança tem que dominar e algumas novas metodologias de gestão

implementadas para contornar a dificuldade da não presença física de alguns dos membros dirigentes das 

instituições. 

 

3.3.5. Intervenção “A importância de uma rede de associações” (Eng.º Luís Almeida)

3.3.5.1.  O orador 

O Eng.º Luís Almeida é 

(onde tem a seu cargo a componente administrativa e financeira da associação 

e de comunicação, além da coordenação de atividades)

Mesa da Assembleia Geral da Casa do Povo do Pinhão

Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhão

Engenheiro Civil de profissão. 

Desde 2008 é o Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro tendo 

sido também um dos seus fundadores. Convicto de que o associativismo tem 

que ter no século XXI uma nova face e abordagem dos problemas que o setor 

atravessa tentou sempre dirigir a sua instituição de forma inovadora e rigorosa 

quebrando com vícios que o passado

de ter presença noutras instituições é à Associação Vale d’Ouro que dedica a 

maior parte do seu tempo enquanto dirigente associativo voluntário e onde 

ajudou a criar o modelo de gestão da associações e ajudou a or

parte das atividades que a entidade tem desenvolvido.
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Ideias principais da intervenção 

Os representantes da associação Golfinhos da Paz estruturaram a sua apresentação com a história da 

instituição e a sua evolução desde grupo informal de jovens até à atualidade onde criam

atividades com as quais a comunidade já se identifica. 

se sobretudo na história por detrás de algumas dessas atividades, que nalguns casos 

ajudaram a marcar a identidade da associação, não deixaram de referir que a Associação tem tido d

gestões e vários jovens tem por lá passado empregando o que de melhor podem dar.

se ainda a problemática das associações de base mais jovem no interior do país que face à 

desertificação, abandono do território e partida dos jovens para o litoral ou estrangeiro se torna cada vez 

mis difícil constituir uma base sólida de trabalho. 

Contudo a intervenção conclui-se com uma mensagem de esperança em que, apesar das 

dificuldades, a perseverança tem que dominar e algumas novas metodologias de gestão

implementadas para contornar a dificuldade da não presença física de alguns dos membros dirigentes das 

Intervenção “A importância de uma rede de associações” (Eng.º Luís Almeida)

O Eng.º Luís Almeida é Presidente da Direção Associação Vale d’Ouro 

(onde tem a seu cargo a componente administrativa e financeira da associação 

e de comunicação, além da coordenação de atividades). É ainda Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Casa do Povo do Pinhão, Relator do Conselho 

Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhão e 

o Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro tendo 

também um dos seus fundadores. Convicto de que o associativismo tem 

que ter no século XXI uma nova face e abordagem dos problemas que o setor 

atravessa tentou sempre dirigir a sua instituição de forma inovadora e rigorosa 

quebrando com vícios que o passado introduziu nalgumas coletividades. Apesar 

de ter presença noutras instituições é à Associação Vale d’Ouro que dedica a 

maior parte do seu tempo enquanto dirigente associativo voluntário e onde 

ajudou a criar o modelo de gestão da associações e ajudou a organizar grande 

parte das atividades que a entidade tem desenvolvido. 
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Os representantes da associação Golfinhos da Paz estruturaram a sua apresentação com a história da 

instituição e a sua evolução desde grupo informal de jovens até à atualidade onde criam e executam 

se sobretudo na história por detrás de algumas dessas atividades, que nalguns casos 

ajudaram a marcar a identidade da associação, não deixaram de referir que a Associação tem tido diversas 

gestões e vários jovens tem por lá passado empregando o que de melhor podem dar. 

se ainda a problemática das associações de base mais jovem no interior do país que face à 

toral ou estrangeiro se torna cada vez 

se com uma mensagem de esperança em que, apesar das 

dificuldades, a perseverança tem que dominar e algumas novas metodologias de gestão tem que se 

implementadas para contornar a dificuldade da não presença física de alguns dos membros dirigentes das 

Intervenção “A importância de uma rede de associações” (Eng.º Luís Almeida) 

Figura 21 – Eng.º Luís 
Almeida, Associação 

Vale d’Ouro 
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3.3.5.2.  A Associação Vale d’Ouro

A Associação Vale d’Ouro foi fundada em 24 de Junho de 2008 na Conservatória do Registo Comercial 

de Vila Real e tem evoluído de forma sustentada durante os últ

O crescimento tem-se sentido não só nos valores de execução orçamental como no número de 

atividades anuais – que duplicaram entre 2008 e 2013 

administrativa, procedimentos de gest

de pessoas envolvidas e parcerias estabelecidas.

A Associação Vale d’Ouro orgulha

dos mais diversos setores de atividade que c

capacidade única de dar resposta ao mais variado tipo de desafios.

De entre a atividade desenvolvida destaca

edição), a Academia de Artes Douro e Tâm

para Rádio, este encontro de associações entre outras).

 

 

3.3.5.3.  Ideias principais da intervenção

Esta intervenção foi estruturada em duas partes: o caso concreto da Associação Vale d’Ouro e a 

importância de se criar uma rede de associações na região.

Para apresentação do caso da Associação Vale d’Ouro o orador introduziu como exemplo prático a 

estratégia de atuação atualment

definida pela instituição e que passe 

por atuação em três níveis 

geográficos. Para a concretização de 

uma estratégia apontou que o 

caminho poderia ser feito através da 

estrutura de gestão, das atividades 

que são desenvolvidas e dão 

identidade à uma associação e 

finalmente através do potencial 

humano que este tipo de instituições 

habitualmente encerra. 

Relativamente à possibilidade de criar uma rede instituições

necessidade baseando-se no facto de no vale do Douro exi

com diferentes experiencias e atuando em diferentes contextos socioeconómicos o que lhes oferece uma 
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A Associação Vale d’Ouro 

A Associação Vale d’Ouro foi fundada em 24 de Junho de 2008 na Conservatória do Registo Comercial 

de Vila Real e tem evoluído de forma sustentada durante os últimos quatro anos de funcionamento.

se sentido não só nos valores de execução orçamental como no número de 

que duplicaram entre 2008 e 2013 – como também ao nível da sua organização 

administrativa, procedimentos de gestão, complexidade de eventos que organiza, alcance direto e indireto 

de pessoas envolvidas e parcerias estabelecidas. 

A Associação Vale d’Ouro orgulha-se de contar com um conjunto de jovens colaboradores oriundos 

dos mais diversos setores de atividade que conferem à instituição uma abrangência notável e uma 

capacidade única de dar resposta ao mais variado tipo de desafios. 

De entre a atividade desenvolvida destaca-se: a Mostra de Teatro do Douro (em 2015 terá a sétima 

edição), a Academia de Artes Douro e Tâmega, o Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro, a produção 

para Rádio, este encontro de associações entre outras). 

Ideias principais da intervenção 

Esta intervenção foi estruturada em duas partes: o caso concreto da Associação Vale d’Ouro e a 

importância de se criar uma rede de associações na região. 

Para apresentação do caso da Associação Vale d’Ouro o orador introduziu como exemplo prático a 

estratégia de atuação atualmente 

definida pela instituição e que passe 

por atuação em três níveis 

geográficos. Para a concretização de 

uma estratégia apontou que o 

caminho poderia ser feito através da 

estrutura de gestão, das atividades 

que são desenvolvidas e dão 

iação e 

finalmente através do potencial 

humano que este tipo de instituições 

Relativamente à possibilidade de criar uma rede instituições o Eng.º Luís Almeida apontou para essa 

se no facto de no vale do Douro existirem um número significativo de instituições 

com diferentes experiencias e atuando em diferentes contextos socioeconómicos o que lhes oferece uma 

Figura 22 – Intervenção final do encontro
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A Associação Vale d’Ouro foi fundada em 24 de Junho de 2008 na Conservatória do Registo Comercial 

imos quatro anos de funcionamento. 

se sentido não só nos valores de execução orçamental como no número de 

como também ao nível da sua organização 

ão, complexidade de eventos que organiza, alcance direto e indireto 

se de contar com um conjunto de jovens colaboradores oriundos 

onferem à instituição uma abrangência notável e uma 

se: a Mostra de Teatro do Douro (em 2015 terá a sétima 

ega, o Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro, a produção 

Esta intervenção foi estruturada em duas partes: o caso concreto da Associação Vale d’Ouro e a 

Para apresentação do caso da Associação Vale d’Ouro o orador introduziu como exemplo prático a 

o Eng.º Luís Almeida apontou para essa 

stirem um número significativo de instituições 

com diferentes experiencias e atuando em diferentes contextos socioeconómicos o que lhes oferece uma 

Intervenção final do encontro 
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diversidade tremenda. Por outro lado são as associações que conservam e man

etnográfico e cultural da identidade

missão do estado e têm uma notável proximidade às populações.

associações permitiria criar e desenvolver atividades de maior dim

“produtos” de cada instituições por outro lado seria ainda possível estimular programas de 

permitiram a itinerância e apresentações dos trabalhos a um 

gestão de recursos humanos e materiais seria evidentemente otimizada.

O Eng.º Luís Almeida defendeu ainda que uma estratégia institucional mas também supra 

institucional é fundamental para o sucesso de qualquer projeto associativo referindo ainda que a união de 

sinergias pode criar eventos de escala com benefícios para todas as partes. Finalmente referiu que urge a 

definição de estratégias comuns para que as coletividades, parte muito relevante das sociedades, não 

continue esquecida. 

 

 
Figura 23 – Acreditação dos participantes
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diversidade tremenda. Por outro lado são as associações que conservam e man

identidade regional e nacional, atualmente já prestam serviços complementares à 

missão do estado e têm uma notável proximidade às populações. Perante isto a criação de uma rede de 

associações permitiria criar e desenvolver atividades de maior dimensão e maior visibilidade para os 

“produtos” de cada instituições por outro lado seria ainda possível estimular programas de 

permitiram a itinerância e apresentações dos trabalhos a um público mais alargado. 

ursos humanos e materiais seria evidentemente otimizada. 

O Eng.º Luís Almeida defendeu ainda que uma estratégia institucional mas também supra 

institucional é fundamental para o sucesso de qualquer projeto associativo referindo ainda que a união de 

as pode criar eventos de escala com benefícios para todas as partes. Finalmente referiu que urge a 

definição de estratégias comuns para que as coletividades, parte muito relevante das sociedades, não 

 

Acreditação dos participantes 

 

Figura 24 – Visão geral dos participantes
 

 

Figura 25 – Sessão de abertura do evento
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diversidade tremenda. Por outro lado são as associações que conservam e mantém o património 

regional e nacional, atualmente já prestam serviços complementares à 

Perante isto a criação de uma rede de 

ensão e maior visibilidade para os 

“produtos” de cada instituições por outro lado seria ainda possível estimular programas de intercâmbio que 

mais alargado. Inevitavelmente a 

O Eng.º Luís Almeida defendeu ainda que uma estratégia institucional mas também supra 

institucional é fundamental para o sucesso de qualquer projeto associativo referindo ainda que a união de 

as pode criar eventos de escala com benefícios para todas as partes. Finalmente referiu que urge a 

definição de estratégias comuns para que as coletividades, parte muito relevante das sociedades, não 

 
Visão geral dos participantes 

 
Sessão de abertura do evento 



   

ASSOCIAÇÃO VALE D’OURO | DIREÇÃO DE ATIVIDADES E GRUPOS AUTÓNOMOS
ASCVD.GRL.DOCS.v01  

 

4.  DISCURSO DE ENCERRAMENTO

“ 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, 

Senhor Deputado da Assembleia da República, Dr. Ivo Oliveira

Senhores Autarcas da Região do Vale do Douro

Senhores Dirigentes Associativos

Caros amigos, 

 

O encontro de hoje já foi um sucesso ao ter 

permitido a reunião de mais de uma centena de 

dirigentes associativos oriundos um pouco de toda a 

região. Um esforço notável que comprova a vitalidade de 

um setor determinando nas sociedades.

 

As associações do Vale do Douro mostraram hoje e 

aqui a sua força e que estão preparadas para os desafios 

que o futuro encerra. As adversidades serão 

ultrapassadas e a partir de hoje, que estabelecemos entre 

todos esta comunhão de estratégias e ideias, de forma 

muito mais fácil. 

 

O futuro é a cooperação, o trabalho em rede e a 

entreajuda. 

 

As associações, seja qual for a sua designação ou 

forma de organização, têm na nos

cultural estão, por exemplo, a ser preservadas pelas coletividades com os seus grupos de cantares, os seus 

grupos de bombos, os ranchos folclóricos, as bandas de música. O setor social es

impulsionado por associações e IPSS um pouco por toda a região que criam uma oferta de qualidade 

complementar, ou muitas vezes mesmo exclusiva, ao estado. A formação e o desporto são outros exemplos 

onde as associações desempenham u

 

No encontro de hoje não foi possível abordar todas as temáticas que preocupam os dirigentes 

associativos nem tão pouco foi possível abordar as especificidades da atividade das instituições. Esse será o 
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NCERRAMENTO 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Dr. Luís Machado

Senhor Deputado da Assembleia da República, Dr. Ivo Oliveira 

Senhores Autarcas da Região do Vale do Douro 

Senhores Dirigentes Associativos 

O encontro de hoje já foi um sucesso ao ter 

permitido a reunião de mais de uma centena de 

dirigentes associativos oriundos um pouco de toda a 

forço notável que comprova a vitalidade de 

um setor determinando nas sociedades.  

As associações do Vale do Douro mostraram hoje e 

aqui a sua força e que estão preparadas para os desafios 

que o futuro encerra. As adversidades serão 

partir de hoje, que estabelecemos entre 

todos esta comunhão de estratégias e ideias, de forma 

O futuro é a cooperação, o trabalho em rede e a 

As associações, seja qual for a sua designação ou 

forma de organização, têm na nossa região um papel determinante. A nossa identidade e a nossa matriz 

cultural estão, por exemplo, a ser preservadas pelas coletividades com os seus grupos de cantares, os seus 

grupos de bombos, os ranchos folclóricos, as bandas de música. O setor social está de igual forma a ser 

impulsionado por associações e IPSS um pouco por toda a região que criam uma oferta de qualidade 

complementar, ou muitas vezes mesmo exclusiva, ao estado. A formação e o desporto são outros exemplos 

onde as associações desempenham um papel relevante para comunidade. 

No encontro de hoje não foi possível abordar todas as temáticas que preocupam os dirigentes 

associativos nem tão pouco foi possível abordar as especificidades da atividade das instituições. Esse será o 

Figura 26 – Prof. Fernanda Sousa, Associação 
Vale d’Ouro – Sessão de Encerramento
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Luís Machado 

sa região um papel determinante. A nossa identidade e a nossa matriz 

cultural estão, por exemplo, a ser preservadas pelas coletividades com os seus grupos de cantares, os seus 

tá de igual forma a ser 

impulsionado por associações e IPSS um pouco por toda a região que criam uma oferta de qualidade 

complementar, ou muitas vezes mesmo exclusiva, ao estado. A formação e o desporto são outros exemplos 

No encontro de hoje não foi possível abordar todas as temáticas que preocupam os dirigentes 

associativos nem tão pouco foi possível abordar as especificidades da atividade das instituições. Esse será o 

Prof. Fernanda Sousa, Associação 
Sessão de Encerramento 
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objetivo de futuras edições deste encontro porque o objetivo desta primeira edição foi alcançado antes dos 

trabalhos se terem iniciado, com a possibilidade de reunir na mesma sala tão vasto e tão rico conjunto de 

coletividades. O sucesso desta primeira iniciativa está na pr

necessidade de se discutir o associativismo.

 

Por outro lado este encontro teve a particularidade de ter sensibilizado os agentes da região para as 

questões do associativismo. Por tal é com todo o orgulho que 

Encontro de Associações do Vale do Douro em Tabuaço de hoje a um ano numa organização conjunta entre 

a Associação Vale d’Ouro, o Teatraço e a Câmara Municipal de Tabuaço para continuarmos a discutir os 

problemas com que as coletividades se deparam e apresentar igualmente tudo o de bom que essas mesmas 

coletividades trazem às sociedades

 

Hoje as associações do vale do Douro foram ouvidas, vamos todos fazer com que esta manifestação 

de melhorar o nosso trabalho enquanto 

cada vez mais e melhores formar se servir a comunidade.

 

Um bem-haja a todos vós!

“ 
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s edições deste encontro porque o objetivo desta primeira edição foi alcançado antes dos 

trabalhos se terem iniciado, com a possibilidade de reunir na mesma sala tão vasto e tão rico conjunto de 

coletividades. O sucesso desta primeira iniciativa está na presença de todos vós que prova essencialmente a 

necessidade de se discutir o associativismo. 

Por outro lado este encontro teve a particularidade de ter sensibilizado os agentes da região para as 

questões do associativismo. Por tal é com todo o orgulho que anunciamos desde já a realização da II 

Encontro de Associações do Vale do Douro em Tabuaço de hoje a um ano numa organização conjunta entre 

a Associação Vale d’Ouro, o Teatraço e a Câmara Municipal de Tabuaço para continuarmos a discutir os 

ue as coletividades se deparam e apresentar igualmente tudo o de bom que essas mesmas 

coletividades trazem às sociedades 

Hoje as associações do vale do Douro foram ouvidas, vamos todos fazer com que esta manifestação 

de melhorar o nosso trabalho enquanto dirigentes perdure na cooperação entre as instituições encontrando 

cada vez mais e melhores formar se servir a comunidade. 

a todos vós! 
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s edições deste encontro porque o objetivo desta primeira edição foi alcançado antes dos 

trabalhos se terem iniciado, com a possibilidade de reunir na mesma sala tão vasto e tão rico conjunto de 

esença de todos vós que prova essencialmente a 

Por outro lado este encontro teve a particularidade de ter sensibilizado os agentes da região para as 

anunciamos desde já a realização da II 

Encontro de Associações do Vale do Douro em Tabuaço de hoje a um ano numa organização conjunta entre 

a Associação Vale d’Ouro, o Teatraço e a Câmara Municipal de Tabuaço para continuarmos a discutir os 

ue as coletividades se deparam e apresentar igualmente tudo o de bom que essas mesmas 

Hoje as associações do vale do Douro foram ouvidas, vamos todos fazer com que esta manifestação 

dirigentes perdure na cooperação entre as instituições encontrando 
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5.  LISTA DE PARTICIPANTES

 

Nome 

Agostinho da Silva Oliveira 

Alberto Júlio Silva Fernandes 

Altino Alves 

Ana Isabel Fonseca 

Ana Isabel Fonseca Gouveia 

Ana Maria Guedes Teixeira 

Ana Rita Dias Bessa 

Ana Sofia Amaral 

Anabela Moita 

Angelo Armindo Barreira Sequeira

António Coutinho 

António Gonçalves 

António José Martins Ribeiro 

António José Martins Ribeiro 

António Manuel Heleno Oliveira

António Manuel Pinto Santos 

António Margarido Nunes Xavier

António Roçadas 

Arménio Carvalho Ribeiro 

Artur Augusto Silva Cardoso 

Associação de Solidariedade Social e 
recreativa de S. Cosmado 

Associação Douro Sublime 

Augusto José Rocha Miguel 

Aurora Manuela Rodrigues Gouveia

Beatriz Saraiva 

Carlos Alberto Carvalho Ribeiro

Carlos Manuel Silva Conceição

Carlos Musqueira 

Cármen Carvalho Pereira 

Cátia Trindade 

Clube Académico da Araucária de Vila Real

Cristina Souto 

Daniel Filipe Pereira Pinto 

Diamantino Joaquim Aires Nogueira

Diogo Veríssimo 

Domingos Barbosa 

Emanuel Rodrigues Costa 

Eng.º António Vilela Cabeço 

Eng.º Roberto Carlos Sampaio Lopes

Fátima Barros 

Fernanda de Jesus Correia de Sousa

Fernando Manuel Covelinhas Costa

Fernando Rodrigues 
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ARTICIPANTES 

Entidade 

C. M. Tarouca 

 Associação Amigos do Pereiro

Banda de Música de Mateus

  

Centro Social Paroquial S.M.Lobrigos-Grupo Cultural Os Medroenses

Associação Vale d'Ouro

Treegood 

  

APEE do Agrupamento de Escolas Abel Botelho

Angelo Armindo Barreira Sequeira Grupo Cultural Os Medroenses

Fundação INATEL

  

 A 2000 

 UDIPSS Vila Real 

António Manuel Heleno Oliveira   

 Rancho Folclórico de Granja do Tedo

António Margarido Nunes Xavier Presidente J. F. Parada Bispo e Valdigem

Clube Académico da Araucária de Vila Real

C. M. Murça 

BV Fontes 

Associação de Solidariedade Social e 
Associação de Solidariedade Social e recreativa de S. Cosmado

Associação Douro Sublime

  

Aurora Manuela Rodrigues Gouveia A 2000 

  

Carlos Alberto Carvalho Ribeiro Banda de Música da Portela 

Carlos Manuel Silva Conceição Ass. Pais e Enc. Ed. dos alunos do Agrup. Esc. S. M. de Penaguião

Banda de Nogueira

GCTF - Grupo de Xantares de Fornelos

  

Clube Académico da Araucária de Vila Real Clube Académico da Araucária de Vila Real

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

Grupo Cultural Os Medroenses

Diamantino Joaquim Aires Nogueira   

Grupo Cultural e Recreativo "Os Rabelos"

Presidente ADCAT

  

  

Eng.º Roberto Carlos Sampaio Lopes Vereador C. M. Carrazeda de Ansiães

CM Alijó 

Fernanda de Jesus Correia de Sousa Associação Vale d'Ouro

Fernando Manuel Covelinhas Costa ADIVAT 

Vereador C.M. Freixo Espada a Cinta
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Associação Amigos do Pereiro 

Banda de Música de Mateus 

Grupo Cultural Os Medroenses 

Associação Vale d'Ouro 

APEE do Agrupamento de Escolas Abel Botelho 

Grupo Cultural Os Medroenses 

Fundação INATEL 

 

Rancho Folclórico de Granja do Tedo 

J. F. Parada Bispo e Valdigem 

Araucária de Vila Real 

Associação de Solidariedade Social e recreativa de S. Cosmado 

Associação Douro Sublime 

Banda de Música da Portela - Vila Real 

Agrup. Esc. S. M. de Penaguião 

Banda de Nogueira 

Grupo de Xantares de Fornelos 

Clube Académico da Araucária de Vila Real 

Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 

Grupo Cultural Os Medroenses 

Grupo Cultural e Recreativo "Os Rabelos" 

Presidente ADCAT 

C. M. Carrazeda de Ansiães 

Associação Vale d'Ouro 

C.M. Freixo Espada a Cinta 
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Nome 

Filomena Gonçalves Marques 

Florinda Oliveira 

Francisco Guedes 

Francisco José Ferreira Rocha 

Hélder Guedes 

Hermínio da Silva Botelho 

Hugo Costa 

Hugo Miguel Pereira Pinto 

Hugo Morais 

Hugo Sequeira 

Humberto Costa 

Ilisio Rebelo 

Isaura Vieira Diogo 

Ivo Oliveira 

Joana Alves 

Joana Leite 

João Barbosa 

João Jorge C. Gonçalves 

João Manuel Almeida 

João Paulo Rodrigues 

João Ribeiro Borges 

Joaquim Freitas 

Joaquim Manuel Veiga Gomes Silva

Joaquim Pinto 

Jorge Augusto 

Jorge dos Santos 

Jorge Manuel Martins Nogueira

Jorge Pinto 

Jorge Proença 

José Alberto M. Araújo 

José Alfredo Gomes da Silva 

José António Fernandes 

José Augusto Pinheiro 

José Barros 

José Carlos Coutinho 

José Carlos Oliveira Silva 

José Celestino Cardoso Amaral

José Costa 

José Domingos Cardoso 

José Eduardo dos Santos 

José Lopes Barbosa 

José Manuel Costa Pinto Amaral

José Manuel Moreira 

José Marcelino dos Santos Garcia

José Maria Garcia Costa 

José Máximo 

José Meira 

José Rodrigues 
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AAFES, Associação de Atividade Física e Saúde Pavilhão Desportivo

  

 Presidente União de Freguesias de Vila Real

Associação de Caça e Pesca de Santa Marta de Penaguião

Centro Cultural Regional de Vila Real

Grupo Cultural e Recreativo "Os Rabelos"

Clube Automóvel da Régua

Grupo de Bombos Santa Marta de Penaguião

J. F. Fontes 

  

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

  

Deputado Vila Real

  

COLMEIA 

ADCAT 

Terras de Penaguião

Associação Amigos do Pereiro

Associação D'Thedon e Ardinia

Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim

Joaquim Manuel Veiga Gomes Silva   

  

  

Tuna de Tabuaço 

Jorge Manuel Martins Nogueira Associação Desportiva e Cultura de Paradela do Monte

Associação Amigos do Pereiro

  

  

Associação Centro de Dia de Sendim

HT Douro 

Cumieira 

COLMEIA 

  

Vice-Presidente C. M. Tabuaço

José Celestino Cardoso Amaral Grupo de Cantares de Barcos

Banda de Música de Sanguinhedo

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo 

ADCAT 

José Manuel Costa Pinto Amaral ACIC Tabuaço 

C. M. Santa Marta Penaguião

José Marcelino dos Santos Garcia Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

PresidenteC. M. Murça

Associação Cultural Aldeia Vinhateira de Favaios / OFITEFA

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim

Rancho Folclórico de Chavães

 

 

Página 25 de 29 
IENCONTRODEASSOCIACOESVALEDODOURO 

Física e Saúde Pavilhão Desportivo 

União de Freguesias de Vila Real 

de Caça e Pesca de Santa Marta de Penaguião 

Centro Cultural Regional de Vila Real 

Grupo Cultural e Recreativo "Os Rabelos" 

Clube Automóvel da Régua 

Bombos Santa Marta de Penaguião 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 

Deputado Vila Real 

Terras de Penaguião 

Associação Amigos do Pereiro 

Associação D'Thedon e Ardinia 

Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos 

Recreativo de Godim 

 

Associação Desportiva e Cultura de Paradela do Monte 

Associação Amigos do Pereiro 

Associação Centro de Dia de Sendim 

C. M. Tabuaço 

Grupo de Cantares de Barcos 

Banda de Música de Sanguinhedo 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 

C. M. Santa Marta Penaguião 

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 

Murça 

de Favaios / OFITEFA 

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim 

Rancho Folclórico de Chavães 
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Nome 

José Rodrigues Simão 

Laura Felício 

Lia Janela 

Liliana Souto 

Lúcia Maria Rebelo Mourão 

Luís Rocha 

Luís Santos 

Manuel Lopes 

Manuel Marques 

Manuel Rodrigues 

Manuel Silva Santos 

Marco Filipe Cardoso da Silva 

Maria de Fátima de Queirós Pimenta 
Sarmento 

Maria de Fátima Soares Gomes

Maria dos Remédios Santos 

Maria Glória Serra Lopes Pinto Santos

Maria Graciete Soares Calçada

Maria Isabel Coutinho Batista 

Maria João R. Costa Lima 

Mariana Pires Machado 

Mário Paixão 

Marlene Pimentel 

Mónica Barbosa 

Nelson Fonseca 

Noel Cardoso 

Nuno Miguel Fonseca Amaral 

Nuno Vasco de Almeida Machado

Óscar Emanuel Pinto Carvalho

Paulo Fernandes 

Paulo Gonçalves 

Pedro Emanuel Monteiro Carvalho de Sousa

Ricardo Jorge dos Santos Liberato

Ricardo Manuel Ferreira de Almeida

Rocio Gomez Canto 

Ruben Tiago Mota Gouveia 

Sérgio Filipe Cabral Correia 

Silvia Silva 

Sónia Cristina Monteiro Queiroz

Tânia Santos 

Teatraço 1 

Teatraço 10 

Teatraço 2 

Teatraço 3 

Teatraço 4 

Teatraço 5 

Teatraço 6 

Teatraço 7 
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Ass. de Estudantes de Medicina Veterinária UTAD

COLMEIA 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa

Clube Btt Trilhos de Penaguião

COLMEIA 

Associação D'Thedon e Ardinia

  

  

Romeiros de S. Miguel - Rancho Folclórico

   

Maria de Fátima de Queirós Pimenta 
Oliveira - Mesão Frio

Maria de Fátima Soares Gomes Grupo de Cantares de Barcos

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

Maria Glória Serra Lopes Pinto Santos   

Maria Graciete Soares Calçada Grupo de Cantares de Barcos

   

  

Alio Virio 

AAFES, Associação de Atividade Física e Saúde Pavilhão Desportivo

Associação Vale d'Ouro

ADCAT 

A C R D Vila Marim

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

 TesoureiroJ. F. Riodades (S. J. Pesqueira)

Nuno Vasco de Almeida Machado Alio Virio 

Óscar Emanuel Pinto Carvalho Ass. Pais e Enc. Ed. dos alunos do Agrup. Esc. S. M. de Penaguião

  

  

Pedro Emanuel Monteiro Carvalho de Sousa Associação Vale d'Ouro

Ricardo Jorge dos Santos Liberato   

Ricardo Manuel Ferreira de Almeida   

INOVTERRA 

  

Freguesia de Vilarinho dos Freires

Vereadora C.M. Santa Marta Penaguião

Queiroz C. M. Régua 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca

Teatraço 

Teatraço 

Teatraço 

Teatraço 

Teatraço 

Teatraço 

Teatraço 

Teatraço 
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Ass. de Estudantes de Medicina Veterinária UTAD 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 

Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa 

Clube Btt Trilhos de Penaguião 

Ardinia 

Rancho Folclórico 

Mesão Frio 

de Barcos 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 

Grupo de Cantares de Barcos 

Física e Saúde Pavilhão Desportivo 

Associação Vale d'Ouro 

A C R D Vila Marim 

Desportivo de Vila Seca 

J. F. Riodades (S. J. Pesqueira) 

Ass. Pais e Enc. Ed. dos alunos do Agrup. Esc. S. M. de Penaguião 

Associação Vale d'Ouro 

de Vilarinho dos Freires 

C.M. Santa Marta Penaguião 

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Vila Seca 
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Nome 

Teatraço 8 

Teatraço 9 

Tiago Botelho 

Tiago Sequeira 

Valdir Pinto Pereira 

Vanessa Sofia Teixeira Azevedo

Vítor Fernandes Pinto 

Vítor Miguel Fonseca 
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Entidade 

Teatraço 

Teatraço 

Banda de Música de Mateus

Centro Cultural e Desportivo de Fontes

  

Vanessa Sofia Teixeira Azevedo Banda de Música da Portela 

A C R da Orquestra Ligeira - A Transdouriense

Freguesia de Vila Marim
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Banda de Música de Mateus 

Centro Cultural e Desportivo de Fontes 

Banda de Música da Portela - Vila Real 

A Transdouriense 

Freguesia de Vila Marim 
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6.  CLIPPING 

A relação entre as associa

instituições quer através de quadros europeus quer através de outros mecanismos são alguns dos assuntos 

em análise. 

 

Dando cumprimento a um interesse estratégico de longa data da Associação Vale

de Associações de Vale d’Ouro surge para debater o associativismo na região e as principais preocupações 

do setor na atualidade. 

 

Realizou-se no passado sábado,

do Douro que contou com a presença

as instituições deverão procurar

para o desenvolvimento da região.

 

O encontro contou ainda com a presença do deputado do Partido Socialista pelo círculo de Vila Real, 

Ivo Oliveira, que acompanhou a totalidade dos trabalhos bem como de diversos autarcas da região.

No final do encontro, a Associação Vale d’Ouro anunciou a realização da

Tabuaço e numa parceria com o Teatraço e a Câmara Municipal de Tabuaço.

 

O I Encontro de Associações têm como 

região de Vale do Douro. Reportagem em 
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A relação entre as associações e as autarquias locais e a questão oportuna do financiamento das 

instituições quer através de quadros europeus quer através de outros mecanismos são alguns dos assuntos 

 

Dando cumprimento a um interesse estratégico de longa data da Associação Vale

de Associações de Vale d’Ouro surge para debater o associativismo na região e as principais preocupações 

  

sábado, em Santa Marta de Penaguião, o  I Encontro 

presença de quase centena e meia de participantes e convergiu

procurar trabalhar em rede para exponenciar as suas potencialidades

região.  

 

ontou ainda com a presença do deputado do Partido Socialista pelo círculo de Vila Real, 

Ivo Oliveira, que acompanhou a totalidade dos trabalhos bem como de diversos autarcas da região.

No final do encontro, a Associação Vale d’Ouro anunciou a realização da segunda edição a acontecer em 

Tabuaço e numa parceria com o Teatraço e a Câmara Municipal de Tabuaço. 

 

O I Encontro de Associações têm como objetivo promover a participação das mesmas em toda a 

Reportagem em http://videos.sapo.pt/yZ4IsGyiNPPsdVMunftd
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autarquias locais e a questão oportuna do financiamento das 

instituições quer através de quadros europeus quer através de outros mecanismos são alguns dos assuntos 

Dando cumprimento a um interesse estratégico de longa data da Associação Vale d’Ouro o I Encontro 

de Associações de Vale d’Ouro surge para debater o associativismo na região e as principais preocupações 

 de Associações do Vale 

convergiu na ideia de que 

potencialidades e contribuir 

ontou ainda com a presença do deputado do Partido Socialista pelo círculo de Vila Real, 

Ivo Oliveira, que acompanhou a totalidade dos trabalhos bem como de diversos autarcas da região. 

segunda edição a acontecer em 

promover a participação das mesmas em toda a 

http://videos.sapo.pt/yZ4IsGyiNPPsdVMunftd  
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7.  A EQUIPA 

 

Associação Vale d’Ouro 

Direção de Atividades e Grupos

Coordenação da Atividade:

Apresentação: Ana Teixeira

Apoio ao evento: Ana Teixeira,

Fotografia: Pedro Sousa 

 

Câmara Municipal de Santa

Com o apoio e presença do

Presidente Dra. Sílvia Silva

Coordenação Geral: Dra. 

Apoio ao evento: Cátia Guedes,
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Grupos Autónomos: Cláudio Pereira 

Atividade: Luís Almeida 

Teixeira 

Teixeira, Fernanda Sousa, Marlene Pimentel 

 

Santa Marta Penaguião 

do Senhor Presidente da Camara Municipal, Dr. Luís Machado

ilva e Senhor Vereador Dr. José Manuel Moreira 

 Sílvia Silva (Vice-Presidente) 

Guedes, Ana Cardoso, Ricardo Pinto 

Santa Marta de Penaguião, 
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Machado, Senhora Vice- 

Santa Marta de Penaguião, 22 de julho de 2015 

 


