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PÁGINA

PÁGINA

02

06

PARCEIROS
Companheiros, amigos e parceiros de
longa jornada.
Colaborações do primeiro trimestre de
2020.
PÁGINA

07

PÁGINA 4 | HORAS DE
BRINCAR

CASA DA JUVENTUDE DE GUIMARÃES

PÁGINA 5 | ATIVIDADES SENIORES

PÁGINA 3 | GRUPOS INFORMAIS

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

A CASA QUE É DE TODOS
A Casa que é de todos foi fundada em 2010 por um grupo de jovens
amigos da Universidade do Minho, que tinham como missão dar voz aos
jovens Vimaranenses. Hoje, passados 10 anos, o objetivo não só se
mantém, como se multiplica.
A Casa da Juventude de Guimarães (CJG) é uma associação juvenil sem
fins lucrativos que, desde sempre, mantém o foco na promoção do
protagonismo juvenil, na capacitação jovem e, acima de tudo, no
desenvolvimento sólido das relações interpessoais. E, por falar em
relações interpessoais, a essência da Casa continuam a ser os grupos
informais. São eles a base fundamental do trabalho da Casa, é por eles e
para toda a comunidade que existimos, acreditando que os nossos se vão
multiplicar através dos amigos, familiares, conhecidos, e juntos
possamos tornar o mundo na mudança que queremos ver.
São os grupos que revitalizam a Casa, que chamam o amigo e o vizinho
para virem fazer parte, e daí surgem os voluntários. Os voluntários que
levam a bom porto o nome da Casa, que ajudam a pequena equipa
profissional e, não raras vezes, são os grandes heróis que mudam vidas.
Apesar de ser uma pequena equipa de profissionais, estão sempre prontos
a colocar mãos à obra. Mãos à obra em projetos que, anualmente, são
aprovados pela Agência Nacional do Erasmus +, pelo IPDJ e pela Câmara
Municipal. São entidades que apoiam financeiramente as atividades da
Casa e só assim é que a Casa se mantém viva.
A par disso, a CJG é também um Clube Unesco para a Mobilidade
Intercultural, isto significa que toda e qualquer atividade desenvolvida pela
Casa tem em consideração os valores da UNESCO, em particular os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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Jovem, animada, divertida, amiga
do seu amigo e com ótimo
sentido de humor é a nossa nova
Presidente da Direção, Sara
Marques.
Antes de ser presidente já fazia
parte da CJG, iniciou o seu
caminho no grupo informal
Legend, o que lhe abriu portas
para que pudesse dar aulas de
teatro em contextos
desfavorecidos da cidade.
Entretanto, integrou-se no
grupo de animadores da Casa
passando, mais tarde, a
pertencer à lista dos corpos
sociais da associação.
Assim foi o caminho da nossa,
então presidente, que tomou
posse no dia 18 de janeiro.

Contactos
Rua da Caldeirôa Nº 33
S. Sebastião
4810-520 Guimarães
Quartas-feiras
10h30 às 12h
casajuventudeguimaraes
@gmail.com

Casa da Juventude de
Guimarães
@casadajuventudede
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GRUPOS INFORMAIS

A ESSÊNCIA DA CASA DA JUVENTUDE DE GUIMARÃES

Os grupos criam-se pela curiosidade e vontade dos participantes, em
experimentarem e conhecerem as dinâmicas da CJG. Muitos vêm, não se
identificam e voltam para outras caminhadas, outros experimentam e
percebem que este trilho fará certamente a diferença nas suas vidas.
Costumamos definir um grupo informal como uma folha em branco, pois os
jovens fazem deles aquilo que quiserem. São espaços de reflexão, de
partilha, de debate, de dedicação, de ação, de compromisso e muita alegria
à mistura, onde se debatem muitos assuntos e interesses para os
protagonistas que deles fazem parte. É aí que capacitamos as nossas
crianças e jovens, ajudando a tornar um mundo um bocadinho melhor,
porque acreditamos que Pequenos Gestos ... Grandes Impactos.

Sendo os grupos espaços íntimos e de pura cumplicidade é necessário
criar momentos de coesão grupal, onde os participantes possam testar
limites, dedicar-se a todos e a cada um e assumir o compromisso do
grupo. Neste sentido, todos os anos fazem-se campos de coesão grupal.
Este ano, alguns dos nossos grupos optaram por testar os limites em
aventuras radicais, outros decidiram envergar por aventuras mais
tecnológicas, bem como recorrer a mundos desconhecidos.
São, também, estas pequenas aventuras que estimulam os nossos jovens a
serem mais e melhores. Importa ainda, dar a noção que, de alguns grupos,
surgiram ideias para projetos pessoais e sociais que a CJG, quando a
poeira assentar, fará questão de dar continuidade e ver crescer os frutos
que daí possam brotar. É nestas crianças e jovens que colocamos os
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TESTEMUNHO
Começo já por desvendar
que, no meu grupo
informal, fui
compreendendo que
tornar-me agente de
mudança social acaba por
ser uma tarefa de vida
nunca completa e acabada,
porque estará sempre em
permanente (re)construção.
Concretizei um conjunto de
aprendizagens coletivas
que me permitiram um
enorme desenvolvimento
pessoal, nas várias
dimensões da minha
existência. O débito de
alguns companheiros de
grupo e de caminho é
impagável. Trago comigo a
profunda convicção de que
o meu percurso de vida é
infinitamente mais feliz e
realizado humana e
profissionalmente pelo
facto de me ter cruzado
com pessoas que me faziam
e fazem, todos os dias reitero, todos os dias questionar-me, questionar
o mundo e o meu lugar
nele.

desígnios futuros da organização e, quem sabe, da cidade ou do país.
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Brincar é a
forma mais
natural de
aprender
Por isso, em Pevidém, as crianças
levantam-se, movimentam-se, socializam,
gastam energia, mergulham na
imaginação, exploram ideias, testam

HORAS DE BRINCAR

limites, confirmam habilidades,
desenvolvem a autoconfiança e a
autoestima. É um espaço de explorar, de
construir e reconstruir, de serem o que

Horas de Brincar é, tão só, a designação literal daquilo que

quiserem. Grosso modo, o objetivo deste

é feito, todas as semanas, na escola EB1 De Pevidém –

espaço é o desenvolvimento integrado e

Barreiro. Já é longa a parceria entre a CJG e a Escola

holístico das nossas crianças.

Primária do Barreiro e, em 2020, a colaboração continua em
força, chegando a mais de meia centena de crianças, todas
as semanas.
Ainda que não seja tarefa fácil, gerir os diferentes interesses
e preferências dos mais novos, a CJG têm uma equipa
estruturada e multidisciplinar, composta por técnic@s e
voluntári@s, que dedicam horas para preparar e animar
estas Horas de Brincar. Sempre com muita paciência e boa
disposição, para tentar acompanhar a vida agitada destas
crianças.
As 4h semanais dedicadas ao brincar, são pensadas para o
desenvolvimento saudável e feliz das crianças, de forma a

Janeiro foi dedicado à criação de mundos
imaginários, onde cada criança teve a
liberdade de escolher a área, os limites, as
cores e as regras do seu mundo.

que possam aperfeiçoar determinadas habilidades e

Fevereiro foi dedicado às emoções e

competências, importantes para a vida.

afetos, investimos parte do nosso tempo a
pensar em gestos e a escrever cartas para

Apesar de serem atividades feitas no meio escolar e,

pessoas especiais, que tão bem nos fazem

algumas vezes em contexto fechado, tentámos romper com

na vida.

uma lógica escolar baseada numa educação rígida e formal,

Em março ainda tivemos tempo de testar e

dando lugar a espaços de liberdade e exploração.

desenvolver a nossa criatividade
colocando, literalmente, “as mãos na
massa”, nos workshops de culinária.
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ATIVIDADES SENIORES
INFORMÁTICA
O combate à infoexclusão é o grande objetivo da
intervenção, ao mesmo tempo que aproveitamos todos
os ensinamentos que estes jovens mais velhos, tão
naturalmente, nos oferecem. Não raros são os dias que,
no final de contas, somos nós quem mais aprende.
Respeitando o ritmo de cada um, tentámos dar
ferramentas úteis para o quotidiano dos nossos, já,
amigos. Nestes primeiros meses do ano, demos conta
da diversidade de sites que existem na internet e a
utilidade que podem ter no nosso dia-a-dia.
Esclarecemos dúvidas acerca do Portal das Finanças. E
ainda tivemos tempo de viajar pelo Google Maps.

CENTRO DE CONVÍVO
DE ALDÃO
Já são alguns anos de partilha e companheirismo, onde
se criam espaços para sermos verdadeiramente
autênticos.
Aqui programam-se atividades, como há dinâmicas que
surgem naturalmente. O grupo de Aldão conta com cerca
de uma dezena de pessoas, fiéis às dinâmicas da CJG.
Neste trimestre, (re)vivemos o passado transportado
para o presente, experimentamos terapias como o Reiki,
tiramos momentos para voltar a brincar, pensamos nos
conselhos para dar aos mais novos e ainda tivemos
tempo para visitar o Reino das Diversões.

ASSOCIAÇÃO BRAÇOS
D'AFETOS - LONGOS
Novo projeto, a mesma dedicação.
Em fevereiro demos conta que a freguesia de Longos tem
uma energia inesgotável, transmitida pelo grupo de vinte e
cinco pessoas que, todas as terças-feiras, se juntam para
revitalizar o seu quotidiano.
Apesar de recente, as relações já se foram construíndo, as
ideias vão sendo partilhadas e, de acordo com os desejos
das participantes, demos corpo ao carnaval mais
improvisado de Portugal. A imaginação das nossas amigas
não teve limites e até bailarico houve. Vamos tentar
acompanhar a pedalada destas jovens mais velhas.
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Academias
Junt'Arte
2020 é um ano em cheio de altos e baixos, mas sempre com oportunidades para que todos possam colocar os
seus projetos em andamento!
Apresentamo-vos o Junt’Arte+, projeto candidato ao financiamento municipal, destinado à comunidade dos 8
aos 80. Este projeto visa a criação e desenvolvimento de uma escola cultural. Daqui resultam as diferentes
academias que iniciaram trabalho nestes primeiros meses do ano (sendo um projeto financianciado pelo
município, todas as atividades são GRATUITAS).

Desporto

Inglês

Música

Sendo uma ferramenta

A academia de inglês também

A “Música é a linguagem

universal para o bem-estar

arrancou com a maior força,

universal” e sendo tão

comum, a academia de

dividindo-se em dois momentos.

apreciada, damos

desporto é a que apresenta

Um, focado nos nossos amigos

oportunidade a quem tiver

maior aderência. Acontece

mais velhos, na Junta da União de

interesse de vir e aprender

todas as sextas-feiras às 22h,

Freguesias, onde acontece, todas

mais sobre esta arte. A este

com atividades desportivas

as sextas-feiras, momentos de

respeito, temos dois grupos

para todos aqueles que

pura aprendizagem mútua. O

que se juntam, todas as terças

queiram participar, sempre

outro momento acontece todas as

e quartas-feiras a partir das

respeitando o ritmo de cada

quartas-feiras, das 16h30 às 18h,

18h, na sede da CJG, dando

protagonista. É sempre

na sede da CJG, com os jovens

música aos nossos vizinhos.

assegurado o transporte e o

que têm a ambição de aperfeiçoar

seguro da atividade.

o seu nível de inglês.

JUNE 28, 2020

E TU? O QUE ESTÁS À ESPERA?
JUNTA-TE A NÓS!
ASIA TRAVEL

MORRIS FAMILY
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COLABORAÇÕES
Ao longo dos anos a CJG tem alargado a sua rede de parcerias e colaborações, dando respostas a
algumas necessidades das instituições parceiras. Assim, dá-mos conta de alguns trabalhos
desenvolvidos.
Na Escola Básica Arqueólogo Mário Cardoso, demos o nosso apoio às aulas de cidadania, foi um
pedido vindo dos jovens da turma do 7ºC para que, juntos, pudéssemos levar a cabo um projeto de
voluntariado, que fizesse a diferença na sua escola.

O que fizermos por nós
morre connosco,
o que fizermos pelos outros
será imortal!
Uma outra colaboração que acontece todas semanas é na Escola Francisco de Holanda, onde
atuamos na turma do Curso Profissional Técnico de Geriatria. Aqui temos oportunidade de dar aso à
nossa imaginação e criatividade no que diz respeito à expressão dramática e corporal, de forma a
capacitar os jovens com ferramentas importantes para o seu futuro profissional.
Às segundas e quintas-feiras, encontramo-nos na Escola Básica Professor João de Meira com os
meninos do Centro de Apoio à Aprendizagem. Aqui, desenvolvemos atividades e fazemos desporto.
Juntos, durante uma hora e meia, praticamos judo, uma modalidade inclusiva onde, como nos diz o
Mestre, “fazemos amigos para a vida”.

Contámos-te o
resto na próxima
edição, para que tu
possas vir e fazer
parte!
Com o apoio:

Bem-haja!

07

