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RELATÓRIO DA ATIVIDADE
AVÓS E NETOS VAMOS AO TEATRO
No âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade Intergeracional, o
Município de Aljezur promoveu um conjunto de atividades dirigidas à população sénior do concelho
através de um protocolo estabelecido com o VATe (Vamos Apanhar o Teatro), projeto do Serviço
Educativo da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve.
A atividade, Avós e Netos Vamos ao Teatro, consistiu na apresentação de um pequeno
espetáculo de teatro, seguido de uma visita ao autocarro do VATe (equipamento transformado em sala
de espetáculo com todos os requisitos técnicos), culminando na realização de um atelier em que juntou
avós e netos com o objetivo de promover as relações familiares, envolvendo-os numa viagem artística e
no desenvolvimento da expressão plástica, ficando a recordação de um momento passado em conjunto
– um boneco construído no atelier. Após a construção do boneco, avós e netos inventaram pequenas
histórias e apresentaram-nas ao grupo. O desafio consistia em os netos encarnarem os avós e os avós
encarnarem os netos, e com os seus bonecos de vareta (a técnica de construção e manuseamento de
bonecos que aprenderam durante o atelier) contarem uma pequena história.
Esta atividade decorreu entre os dias 18 e 21 de Junho, das 14h às 17h, e foi realizada nas quatro
freguesias do concelho: dia 18 em Aljezur no Pavilhão Desportivo, dia 19 na Carrapateira no Clube
Desportivo “Os Amigos da Carrapateira”, dia 20 em Odeceixe na EB1, e dia 21 no Rogil na EB1. A adesão
foi muito boa e ultrapassou o número máximo de participantes inicialmente definido pelo VATe (27
participantes), tendo estado em cada freguesia cerca de trinta pessoas (avós e netos), perfazendo um
total de cento e vinte pessoas, adultos e crianças, que estiveram presentes ao longo destes quatro dias.
O clima de satisfação e alegria que se viveu em cada freguesia é de salientar. Foram momentos
de alegria, boa disposição, de aprendizagem e, sobretudo, de partilha e convivência intergeracional. O
balanço final foi extremamente positivo, e pôde ser avaliado, não só pela partilha feita pelos
participantes em que expressaram a sua satisfação e a vontade em participarem em futuros eventos,
como da própria equipa do VATe, que pela primeira vez fizeram uma atividade com avós e netos e que a
partir desta experiência em Aljezur estão a pensar em dar-lhe continuidade.
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