I

Conceito:
Estimular a recolha e a divulgação do imaginário da comunidade do Concelho de
Sabrosa, em que o Passado, o Presente e o Futuro estruturam Memória Coletiva.

II

Introdução:
Esta participação tem na sua diligência a indução das ideias, que postas em prática
determinarão uma coletânea de Contos, Histórias ou Lendas recolhidas em todas as
Freguesias do Concelho de Sabrosa. Esta proposta pretende incluir toda a
Comunidade, assim Abrangente, Intergeracional e Intemporal onde a recolha das
Histórias contadas pelas gerações anteriores e ouvidas e anotadas na atualidade,
ficarão impressas em livro para Memória Futura.

III

Proposta:
O que se pretende com esta proposta é recolher e desenvolver uma coleção de
Contos de tradição oral que proliferam por todas as Freguesias do Concelho de
Sabrosa.
Estas narrativas transmitidas pelas pessoas mais velhas do Concelho que resistiram
de geração em geração estão em risco de se perderem definitivamente, assim a
Ideia que esta proposta abrange é atuar numa recolha através de conversas com
essas pessoas mais velhas, valorizando este Imaginário existente em todo este
território do Concelho.
Preservar o imaginário Passado, estimular o seu interesse no Presente e grava-lo
para o Futuro é a premissa deste projeto valorizado nas suas origens, como
investimento sólido e um ganho imaterial imensurável para toda a comunidade.

Esta ideia que tem como proponente Paulo Melo Veiga, e que será o coordenador
deste projeto, pretende assim levar a cabo esta missão através da apresentação do
projeto junto aos agrupamentos escolares do Município de Sabrosa, e convidar
para a participação dos seus alunos e alguns professores neste feito, incluindo-se
assim de uma forma abrangente todas as Freguesias do Concelho.
Esta participação das escolas pretende também estimular o interesse por este
património nas novas gerações, que com toda a certeza será possível entusiasmar
uns quantos (entre 20 a 60) a colaborar neste projeto, que terão o prazer de ver o
reconhecimento do seu trabalho com um prémio (*) a atribui a todos os alunos
colaboradores e também os seus nomes inscritos no Livro de Contos que perpetuará
este projeto.
Todos os Contos selecionados (cerca de vinte) serão também ilustrados com a
colaboração dos alunos e professores que se juntem à Ideia, este conjunto será a
matéria para sustentar o conceito em Livro.
Estou certo que esta proposta preenche todos os requisitos do conceito de
Orçamento Participativo de uma autarquia, sendo:
- Abrangente; todas as freguesias estão potencialmente inseridas.
- Intergeracional; gerações anteriores e atuais são intervenientes.
- Comunitária; valoriza tradições que formam e fomentam valores intrínsecos à
história local e das suas gentes.
Este Projeto reconhece uma oportunidade no Orçamento Participativo como
investimento da comunidade do Concelho de Sabrosa para valorizar a génese da
sua região e do seu povo.

(*) O valor máximo estimado no orçamento será dividido pelos alunos colaboradores (entre 20 a
60) de forma igualitária e decidir-se-á em conjunto o método, se será distribuído em dinheiro,
material didático ou por exemplo com uma viagem do grupo.

IV

Calendarização:
Janeiro 2019: Apresentação da proposta nas escolas e criação dos grupos de
trabalho.
Fevereiro 2019: Partilha pelos grupos das primeiras experiências.
Março 2019: Seleção dos primeiros Contos.
Abril 2019: Inicio das ilustrações dos Contos já selecionados com a colaboração
dos professores.
Maio 2019: Divulgação pública do conceito e propor a apresentação do Projeto
durante a realização do FLiD – Festival Literário Douro.
Junho 2019: Entrega e constituição do dossier final e digitalização das ilustrações.
Julho / Agosto / Setembro 2019: Conceção gráfica do Livro e respetiva paginação.
Outubro 2019: Entrega na gráfica dos ficheiros digitais para arte final.
Novembro 2019: Impressão e montagem do Livro.
Dezembro 2019: Apresentação pública do Livro com encenação preformativa e
entrega dos prémios aos colaboradores.

Esta próxima etapa não prevê encargos orçamentais.
Maio 2020: Na realização do FLiD propor à organização do Festival Literário
Douro, uma apresentação do Livro com testemunhos das experiências decorridas
com este Projeto.
Proponente: Paulo Melo Veiga
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