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NOTA PRÉVIANOTA PRÉVIANOTA PRÉVIA   

Estimados amigos e amigas do Banco de Tempo, 

Foi particularmente fértil a actividade do Banco de Tempo em Portugal neste primeiro semes-

tre de 2011: houve mais acções de formação inicial do que o inicialmente previsto, multipli-

caram-se os pedidos de esclarecimento, houve mais inaugurações do que tem vindo a ser o 

habitual… 

 

Lemos esta crescente mobilização em torno do Banco de Tempo como uma expressão do 

desejo e do esforço investido por muitas pessoas, grupos e organizações para encontrar res-

postas às muitas e diversas necessidades sociais emergentes. 

 

Este semestre ficou também marcado pelo Encontro Nacional de Primavera que teve lugar 

em março, em Cascais, do qual fazemos um balanço muito positivo! Ficou também marcado 

pela reunião do projecto Internacional Formação e Acção nos Bancos de Tempo, em Lisboa, 

que aconteceu na véspera do encontro nacional, abrindo a possibilidade de participação dos 

parceiros internacionais no nosso encontro de primavera. 

 

Este semestre foi fértil também pela possibilidade de pensarmos a fundo e colectivamente o 

trabalho de formação de dinamizadores/as do Banco de Tempo em Portugal. Neste processo 

contámos com o contributo dos nossos parceiros internacionais e de muitas outras pessoas 

que conhecem por dentro os nossos encontros de formação. A todos e todas agradecemos 

muito e esperamos ter condições para implementar as melhorias generosamente propostas. 

 

Tentaremos retratar tudo isto neste número do Trocar Notícias, onde daremos também conta 

da vida do Banco de Tempo nas diferentes localidades onde ganha configurações e ensaia 

práticas diversas, mantendo a sua identidade e trilhando caminhos no sentido da construção 

de comunidades mais humanas e igualitárias. 

 

Saudações solidárias da equipa do Banco Central  
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Desde Janeiro de 2011, foram realizados 4 encon-
tros de formação inicial, destinados a todas as pes-
soas que queiram aprofundar o seu conhecimento 
sobre o Banco de Tempo, e em particular àquelas 
interessadas em coordenar ou colaborar na abertu-
ra e dinamização de novas agências. 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL EM FEVEREIRO 

O primeiro encontro aconteceu em Fevereiro no 
Terraço do Graal. Neste encontro, participaram 20 
pessoas, metade dos/as participantes representa-
vam as seguintes organizações: Associação Frater-
nidade Laborinho, Associação de Moradores de 
Telheiras, Caixa Geral de Depósitos e Escola Nuno 
Gonçalves.  

ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL EM ABRIL 

O segundo momento de formação inicial de 2011 
aconteceu em Abril e realizou-se no Terraço do 
Graal. As Câmaras Municipais de Albufeira e Lis-
boa, as Associação de Solidariedade Social – Keri-
gma, AVPG e Casa João Cidade, Associação de Imi-

grantes Mén Non e o Grupo de Cidadãos “Sintra 
em transição” estiveram representadas no encon-
tro. No total, participaram 23 pessoas.  

ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL NA BENEDITA 

Desta vez, a Formação Inicial foi fora do Terraço 
do Graal. O Externato Cooperativo da Benedita 
mostrou interesse em ter acesso a uma Formação 
Inicial do Banco de Tempo, uma vez que eram 
muitas as pessoas interessadas naquela forma-
ção e iriam constituir, só por si, um grupo comple-
to. Neste contexto, foi realizada no dia 27 de Maio 
esta acção de formação. 

Participaram 17 pessoas, incluindo professores/
as do Externato, pessoas ligadas à Universidade 
Sénior, membros do Centro Paroquial de Santa 
Catarina e da Associação “Sorriso Amigo”. No final 
da acção, foi constituído um grupo de trabalho 
que delineará as próximas actividades e contac-
tos que poderão levar à criação de um novo Ban-
co de Tempo. 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL EM JULHO 

No passado dia 7 de Julho, no Terraço do Graal, 
realizou-se mais uma formação inicial do Banco 
de Tempo. Nela participaram 11 pessoas, vindas 
de sítios tão diferentes como Braga, Porto, Vila 
Nova de Gaia, Seixal, Mafra (Gradil), Carcavelos e 
Lisboa. As organizações representadas foram, 
como habitualmente, muito diversas, quer ligadas 
a associações de cariz social, como a ACES – UCC 
da Colina, de Braga e a F.C.F.- Associação Espa-
ços, do Porto, quer a autarquias, como a Junta de 
Freguesia da Penha de França e individuais.  

ENCONTROS DE FORMAÇÃENCONTROS DE FORMAÇÃENCONTROS DE FORMAÇÃO INICIALO INICIALO INICIAL   
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MOMENTOS CHAVE DO ENCONTRO NACIONAL 

O nosso Encontro Nacional de Primavera, que se 
realizou nos dias 11 e 12 de Março, em Cascais, 
reuniu um total de 96 pessoas, de 19 Bancos de 
Tempo: Almada, Caixa Geral de Depósitos, Cascais, 
Coimbra, Évora, Foz do Douro, Funchal, Lumiar, 
Mini Banco da Abóbada, Miratejo, Montijo, Murto-
sa, Portela, Póvoa de Varzim: Basílica, Banco de 
Tempo Escolar e Mini- Banco de Tempo, Quarteira, 
Sintra e Valongo. 

Tivemos o privilégio de sermos recebidos/as com 
grande hospitalidade e eficiência pela Câmara Mu-
nicipal de Cascais, que pôs à nossa disposição a 
belíssima Casa de Santa Maria, um dos monumen-
tos arquitectónicos daquela vila. 

O Presidente da Câmara Municipal de Cascais fez a 
abertura do Encontro, num discurso caloroso e re-
velador do interesse que lhe merece o Banco de 
Tempo, que considera um projecto inovador, com 
relevância social.  

Após uma dinâmica de apresentação dos/as parti-
cipantes que fez com que toda a gente saísse para 
admirar o jardim envolvente, regressou-se ao salão 
nobre da Casa, onde foi feita a apresentação dos 
resultados dos questionários de balanço da activi-
dade do Banco de Tempo, referente a 2010, em 
Portugal. Estes resultados são apresentados à fren-
te. 

Seguiram-se as intervenções das representantes 
das entidades que integram a parceria do Projecto 
Internacional Formação e Acção nos Bancos de 

Tempo. 

Maria Luísa Petrucci (Presidente da Associazione 
Nazionale Banche del Tempo, Itália) e Josefina 
Altes (coordenadora da Rede de Bancos del Tiem-
po da Associación Salud y Familia, Espanha) parti-
lharam a experiência dos Bancos de Tempo nos 

seus países. Foi um momento particularmente 
enriquecedor, muito valorizado e referido na avali-
ação do Encontro. 

A manhã terminou com a apresentação do Blog 
do projecto Formação e Acção nos Bancos de 
Tempo (www.wix.com/projectgrundtvig11/
fabancostempo) pelas mãos da designer Elisabe-
te Agostinho e de Irene Santos, do Laboratório de 
Aprendizagens de Cascais e coordenadora do 
Banco de Tempo de Cascais. 

Seguiu-se um belíssimo almoço, oferecido pela 
Câmara Municipal de Cascais, servido nas salas e 
terraços abertos à paisagem calmante do mar, o 
que propiciou o reatar e o estabelecer laços entre 
os/as presentes.  

Ao reentrarmos na sala de trabalhos tínhamos à 
nossa espera a presença buliçosa das crianças 
do Mini-Banco de Tempo da Abóboda, que apre-
sentaram o seu trabalho, constituindo um dos 
pontos altos e comoventes deste Encontro. 

O resto da tarde foi dedicado à reflexão crítica 
acerca da formação de dinamizadores/as do Ban-
co de Tempo. Num primeiro momento, cada re-
presentante das agências do Banco de Tempo 

ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO   ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO   ENCONTRO NACIONAL DO BANCO DE TEMPO   
EM CASCAISEM CASCAISEM CASCAIS   
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presentes, partilhou com os restantes os aspectos 
positivos e negativos previamente identificados e 
representados, respectivamente, por flores e ervas 
daninhas. Deixou-nos uma grata satisfação o facto 
de terem sido mais as flores do que as ervas dani-
nhas, reconhecendo, contudo que a identificação 
destas últimas será muito útil para melhorar a for-
mação no Banco de Tempo. 

De seguida, os/as participantes foram divididos em 
grupos desenhando propostas para a melhoria da 
formação e identificando temas a desenvolver em 
próximos encontros. Os resultados deste trabalho 
colectivo apresentam-se nas páginas 7 e 8 deste 
Trocar Notícias.  

Foram muito interessantes as sugestões deixadas 
para a melhoria da formação dos/as dinamizado-
res/as do Banco de Tempo. Esperamos encontrar 
as condições necessárias para as implementar.  

Após a avaliação deste Encontro, uma boa parte do 
grupo realizou uma visita a Cascais, a que se se-

guiu um jantar de confraternização no Seminário 
Torre da Aguilha. O jantar foi animado: houve músi-
ca por dois jovens da Escola de Música EMMA indi-
cada pela Agência do Banco de Tempo do Lumiar e 
pelos cantares alentejanos e de Itália e Barcelona. 

O dia seguinte foi dedicado a conhecer vários lo-
cais do Concelho de Cascais: o Museu Verdades de 
Faria, o Cabo da Roca e Parque Marechal Carmo-
na, onde se realizou um piquenique que contou 
com o contributo de Cascais, mas também de ou-
tros Bancos da Grande Lisboa (Portela, Lumiar, 
Sintra, Almada e Miratejo) e com os doces trazidos 

das diferentes regiões do país que nos deliciaram 
a todos/as. 

Não queremos terminar sem agradecer o acolhi-
mento recebido e o enorme esforço e empenho 

do Banco de Tempo de Cascais para tornar possí-
vel este Encontro, que guardaremos na nossa 
memória colectiva. 

CONCLUSÕES DO CONCLUSÕES DO CONCLUSÕES DO 
ENCONTRO ENCONTRO ENCONTRO    
O texto que se segue pretende sintetizar as con-
clusões da reflexão levada a cabo no âmbito do 
Encontro Nacional do Banco de Tempo que teve 
lugar em Cascais, esta primavera. Destacam-se 
os pontos fortes, os aspectos a melhorar e as 
sugestões deixadas para futuros Encontros. Lis-
tam-se ainda temas considerados de interesse 
para se trabalharem em próximos encontros e 
sugestões deixadas para a formação inicial.  

PONTOS FORTES DOS ENPONTOS FORTES DOS ENPONTOS FORTES DOS ENPONTOS FORTES DOS ENCONTROS DE FORMA-CONTROS DE FORMA-CONTROS DE FORMA-CONTROS DE FORMA-
ÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    

ESPAÇO DE RELAÇÃO 

Um dos aspectos que mais vezes foi valorizado 
pelos/as participantes prende-se com os ganhos 
relacionais associados a estes Encontros que cri-
am condições favoráveis ao conhecimento mútuo, 
ao estabelecimento de relações de cooperação e 
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ao reforço dos laços entre as pessoas que em dife-
rentes localidades se empenham na dinamização 
do Banco de Tempo e “partilham de valores idênti-
cos”. Nas palavras de uma das participantes estes 
encontros “criam pontes, eliminam as distâncias 
físicas…” e uma outra refere-se à “alegria de convi-
ver, rever e conhecer outras pessoas”.  

PARTILHA E APRENDIZAGEM 

Os encontros são também reconhecidos enquanto 
espaços de reflexão, aprendizagem e aquisição de 
conhecimentos úteis à dinamização do Banco de 
Tempo.   

A oportunidade de partilha de experiências e boas 
práticas aparece frequentemente valorizada pelos/
as participantes e reconhecida enquanto fonte de 
aprendizagem: “aprendemos com outras vivências, 
com os sucessos e as dificuldades”, “levamos dos 
encontros novas ideias para a dinamização do Ban-
co de Tempo”; “contactamos com experiências 
inovadoras e diversificadas”. 

MOTIVAÇÃO E ESTÍMULO 

A participação nestes encontros tem, na perspecti-
va de vários/as participantes reflexos na motivação 
para persistir na “nutrição” desta proposta de inter-
venção social. Os Encontros funcionam como um 
“incentivo” para continuar. Alguns/mas participan-
tes referem-se ao “apoio recebido” e à possibilida-
de de “partilha de sentimentos” e “ansiedades”. 

RECONHECIMENTO E AUTO-CONHECIMENTO 

Estes encontros são também um espaço de apre-
sentação do que nas diferentes localidades se vai 
fazendo acontecer no Banco de Tempo e são neste 
sentido geradores do “sentimento de segurança 
relativamente às próprias práticas”.  

Permitem, por outro lado, aumentar a auto-
conhecimento, como alguém disse “olhar para as 
outras agências permite-nos olhar para nós mes-
mos, reconhecendo as nossas potencialidades e 
identificar lacunas”.  

METODOLOGIAS 

As dinâmicas e metodologias propostas pelo Ban-
co Central nos Encontros foram também referidas 
por um número significativo de participantes, nas 
palavras  de alguns/mas: “são dinâmicas partici-
pativas que geram o envolvimento dos participan-
tes”; “as diferentes estratégias e metodologias 
tornam os Encontros gratificantes e motivadores”. 

ACOLHIMENTO E ORGANIZAÇÃO 

O bom acolhimento e a qualidade da organização 
foram aspectos várias vezes apontados como 
positivos pelos/as participantes.  

LOCALIZAÇÃO 

Foi também sinalizada como positiva a realização 
de um Encontro por ano nas localidades onde 
funciona o Banco de Tempo. 

PONTOS A MELHORAR E PONTOS A MELHORAR E PONTOS A MELHORAR E PONTOS A MELHORAR E SUGESTÕESSUGESTÕESSUGESTÕESSUGESTÕES    

DURAÇÃO DOS ENCONTROS E GESTÃO DO TEMPO 

Algumas pessoas consideram que os encontros 
deveriam ser mais longos, outras propõem que se 
encurtem os tempos das refeições e as pausas 
para café, há também quem proponha que se 
reduza o número de actividades propostas para o 
tempo dos Encontros. 
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INSUFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE LIGAÇÃO 
    
Os encontros não são suficientes para garantir o 
contacto desejável entre as agências do Banco de 
Tempo e, em particular, entre aquelas que “estão 
na mesma fase de desenvolvimento”, nas palavras 
de um dos grupos de trabalho “falta um canal de 
comunicação em rede”. Neste sentido foi proposto 
o “recurso às Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (base de dados, Intranet, grupos de Face-
book, salas de conferência virtual…) como via a 
criar condições para o trabalho conjunto e esclare-
cimento de algumas dúvidas”. 

DISTÂNCIA DAS LOCALIDADES 

Os custos, associados às deslocações para os En-
contros, em alguns casos suportados pelos/as par-
ticipantes, foi um dos aspectos colocado em evi-
dência por vários representantes das agências do 
Banco de Tempo. Para colmatar este problema e 
intensificar os contactos presenciais entre dinami-
zadores/as do Banco de Tempo, um dos grupos 
propôs a realização de Encontros Regionais, a reali-
zar rotativamente na sede das agências, ficando o 
acolhimento e a organização a cargo da agência do 
Banco de Tempo anfitriã. 

TEMAS PARA PRÓXIMOS ENCONTROSTEMAS PARA PRÓXIMOS ENCONTROSTEMAS PARA PRÓXIMOS ENCONTROSTEMAS PARA PRÓXIMOS ENCONTROS    

Convidados a manifestar-se sobre os temas a tra-
balhar em próximos Encontros os/as participantes 
seleccionaram os que se seguem como os de mai-
or relevância: bases de dados do Banco de Tempo; 
relação nas parcerias e papel dos parceiros; econo-
mia solidária: tempo como forma de pagamento; e 
dinamização de trocas. Foi ainda proposto por um 

dos grupos de trabalho que se pensassem con-
juntamente, num próximo Encontro, estratégias 
para a consciencialização da sociedade para o 
valor social do Banco do Tempo. 

SUGESTÕES PARA A FORSUGESTÕES PARA A FORSUGESTÕES PARA A FORSUGESTÕES PARA A FORMAÇÃO INICIALMAÇÃO INICIALMAÇÃO INICIALMAÇÃO INICIAL    

Foram ainda apresentadas propostas a imple-

mentar no sentido de melhorar a formação inicial. 
De entre elas sublinhamos a proposta de aumen-
tar o tempo da formação inicial, criando-se um 
“nível 2” e a realização de acções de formação 
nas próprias agências e nos locais onde há pro-
jectos de constituição de novas agências do Ban-
co de Tempo. 
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Como já é um costume entre nós, enviamos em 
Janeiro de 2011, um questionário de balanço de 
actividade do Banco de Tempo, relativo ao ano de 
2010. Obtivemos a resposta de 23 agências: Alca-
nena, Almada, Cascais, Castelo Branco, Coimbra, 
Évora, Foz do Douro, Funchal, Ílhavo, Lousã, Lumi-
ar, Miratejo, Montijo, Ponta Delgada, Portela, Póvoa 
de Varzim (Bdt da Basílica, Bdt de Escola e Mini 
Bdt), Quarteira, Santo António dos Cavaleiros, Sin-
tra, Vagos e Valongo.  

MEMBROS DO BANCO DE TEMPO 

Com base nas respostas recebidas, actualmente 
somos 1614 membros (75% mulheres e 25% ho-
mens). Isto representa, em média, 75 membros por 
agência. De sublinhar que 2 agências têm mais de 
100 membros e 1 mais de 200.  

Em relação às idades dos membros, os escalões 
etários dos 61 aos 70 anos e dos 31 aos 40 anos 
são os escalões com mais membros. Porém, é de 
notar que o Banco de Tempo mantém a diversida-
de etária, uma vez que os diferentes escalões es-
tão todos bem representados.  

HORAS TRANSACCIONADAS   

Foram transaccionadas, pelo menos, 11012 horas 
em 2010. Estivemos perto de duplicar as horas 
trocadas em 2009 (6573h)! Porém, temos que 

referir, que mesmo neste panorama, 10 agências 
referiram que o número de horas trocadas entre 
seus membros ainda fica aquém do esperado.  

Do total de horas, 41% das trocas realizaram-se 
em grupo. 

SERVIÇOS MAIS TROCADOS  

Pedidos de Companhia e acompanhamento, li-
ções (como: línguas, informática, etc.), transporte, 
passeios pedestres e arranjos de costura são os 
serviços mais trocados em 2010 no Banco de 
Tempo.  

A CONCRETIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS  

Na opinião das agências, o Banco de Tempo tem 
contribuído, principalmente, para a promoção do 
sentido de comunidade e vizinhança, para o com-
bate à solidão e para a construção de relações 
sociais mais humanas e solidárias entre os seus 
membros.  

Além disto, o Banco de Tempo tem contribuído, 
não de forma tão representativa, para o desenvol-
vimento, a visibilidade e a valorização de capaci-
dades e talentos das pessoas envolvidas.  

APROPRIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS  

Relativamente à avaliação que as agências fize-
ram sobre o grau de dificuldade de apropriação 
dos princípios do Banco de Tempo, a maior parte 
considera que os princípios da “igual valorização 
do tempo, independentemente do serviço”, da 
“inexistência de troca directa de serviços” e da 
“ausência de dinheiro no sistema” são fáceis e/
ou muito fácies de serem apropriados pelos mem-
bros.  

O princípio da “obrigatoriedade de dar e receber” 
continua, como em 2009, a ser considerado o 
mais difícil de ser incorporado.   

RELAÇÕES NO INTERIOR DA PARCERIA 

A maior parte das agências classificou as relações 
com as parcerias locais e Banco Central como 
“muito apoiantes”.  

BALANÇO DO  ANO DE 2010BALANÇO DO  ANO DE 2010BALANÇO DO  ANO DE 2010   
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APRESENTAÇÃO PÚBLICA EM LOULÉ 

No passado dia 19 de  Fevereiro ,  a  equipa do  
Banco Central deslocou-se a Loulé, a  convite da 
Câmara Municipal ,  para uma apresentação públi-
ca do Banco de Tempo organizado pela Direcção 
do Departamento de Intervenção Social e Gestão 
de Informação daquela Autarquia. 

Foram igualmente convidados para a mesma ses-
são os Bancos de Tempo de Évora e de Quarteira .  
Foi, por isso, possível dar um testemunho muito 
completo do que é a realidade do Banco de Tempo, 
pois, a juntar à apresentação feita pelo Banco Cen-
tral, os relatos  vivos  da história  e das experiên-
cias daqueles duas agência , esclareceram e entu-
siasmaram a assistência, que encheu, por comple-
to, a bonita Biblioteca Municipal.  

ENCONTRO “VOLUNTARIADO E CIDADANIA ACTIVA” 

Comemorando-se em 2011 o Ano Internacional do 

Voluntariado, a APDASC – Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento da Animação Sociocultu-
ral,  convidou o Banco Central a participar no En-
contro de “Voluntariado e Cidadania Activa”, que 
se realizou no passado dia 20 de Maio, na Escola 
Superior de Educação de Setúbal, para marcar a 
abertura da delegação da  APDASC na Zona Sul 
do País. 

Foi um Encontro muito participado no qual a pro-
posta e experiência do Banco de Tempo em Portu-
gal foi apresentada a par com as experiências da 
AMI e do Voluntariado Europeu para Jovens. 

II FÓRUM DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

A convite do Jornal “Região de Leiria” o Banco 
Central participou no II Fórum Emprego e Forma-
ção, que decorreu no Estádio Magalhães Pessoa, 
em Leiria, nos dias 26, 27 e 28 de Maio. 

Aí, no dia 27, durante 90 minutos, desenvolveu-se 
um workshop sobre o Banco de Tempo, durante o 
qual foi dado a conhecer o Banco de Tempo a 
uma assistência, maioritariamente constituída por 
jovens e que, interessada e curiosa, lotou a sala, 
não se importando mesmo de se sentar no chão, 
uma vez que as cadeiras se esgotaram! 

 

 

BANCO CENTRALBANCO CENTRALBANCO CENTRAL   
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A segunda Reunião internacional dos parceiros do 
projecto Formação e Acção nos Bancos de Tempo 
decorreu nos dias 9 e 10 de Março, no Terraço do 
Graal, em Lisboa. 

O grupo era constituído por 19 pessoas, ligadas ao 
Banco de Tempo em Itália, Portugal e Espanha.  

De Espanha vieram para esta reunião 3 pessoas e 
de Itália 8. De Portugal, para além da nossa equipa 
do Banco Central, integraram o grupo dois elemen-
tos do Laboratório de Aprendizagens da Câmara 
Municipal de Cascais, a Irene Santos e o Miguel 
Narciso e duas coordenadoras de agências do Ban-
co de Tempo: a Gilberta Alambre ,de Quarteira e a 
Irene Freitas e Silva, do Lumiar. Contámos também 
com a participação e apoio de uma tradutora: a 
Maria Ladbeater, membro do Banco de Tempo de 
Cascais, numa troca de serviços do Banco de Tem-
po… 

Ao longo destes dois dias, partilharam-se modos de 
fazer a formação dos/as dinamizadores/as dos 
Bancos de Tempo. A partilha, a comparação e inter-
câmbio de práticas de formação que cada uma das 
instituições parceiras utiliza e desenvolve para pro-
mover a dinamização dos Bancos de Tempo, a ní-
vel da formação, tanto inicial como contínua, foi 
muito enriquecedora e fonte de importantes apren-
dizagens. Cada equipa levou para o seu país uma 
‘maleta pedagógica’ recheada com ideias e propos-
tas de mudança e melhoria.  

A avaliação do encontro espelha a satisfação dos/
as participantes com o processo: foi unânime o 
reconhecimento do cumprimento dos objectivos e 
do plano de trabalho e é amplamente partilhado o 

desejo do reencontro em Outubro, desta vez, em 
Roma. 

A dinamização da reunião foi assegurada pelo 
Graal, que coordena este projecto, a partir de 
uma análise prévia dos materiais enviados pelos 
parceiros, contando com o securizante e singular 
apoio do Laboratório de Aprendizagens ao longo 
de todo o processo de preparação.  

Mas, nestes dois dias, nem tudo foi trabalho! Hou-
ve ainda tempo para uma visita ao Banco de Tem-
po do Lumiar, permitindo aos participantes inter-
nacionais conhecer melhor a realidade de uma 
agência do Banco de Tempo portuguesa. Depois 
de uma apresentação de alguns dados desta 
agência e de algumas das suas  muitas  iniciati-
vas houve lugar a um simpático porto de honra 
nos claustros do edifício onde está sediada aque-
la agência.  

Foi ainda organizado um jantar convivial, na belís-
sima casa de fados Mesa de Frades, que contri-
buiu significativamente para a proximidade entre 
os participantes e para um maior conhecimento 
do fado, algo que é um símbolo da cultura portu-
guesa. Na verdade, todas as pessoas se sentiram 
verdadeiramente parceiras e companheiras numa 
caminhada comum. Tal ficou bem expresso na 
afirmação feita por uma delas:” é apenas o se-
gundo encontro e parece que nos conhecemos há 
muito”.  

Para quem quiser aprofundar o seu conhecimento 
sobre o FABT aconselhamos uma visita ao blog do 
projecto (www.wix.com/projectgrundtvig11/
fabancostempo) onde se vão apresentando os 
principais documentos e eventos resultantes do 
intercâmbio.  

II REUNIÃO INTERNACIII REUNIÃO INTERNACIII REUNIÃO INTERNACIONAL DO PROJECTO ONAL DO PROJECTO ONAL DO PROJECTO 
FABTFABTFABT   



11 Tr
oc

ar
 N
ot
íc
ia
s—

Ju
lh
o 
de

 2
0
1
1
 |
 N
ú
m
er
o 
1
3
 

A EXPERIÊNCIA CATALÃ 

O projecto internacional Formação e Acção nos 
Bancos de Tempo permitiu-nos um contacto estrei-
to com Montserrat E. Pujol e Xavier Cacho que de-
senvolveram o “Programa de acção tutorial: o Ban-

co de Tempo Escolar”, em Barcelona.  

O início deste processo data de 2005. Montse, pro-
fessora do segundo ciclo do ensino básico, enfren-
tava alguns problemas de convivência numa turma 
do 5º ano e foi confrontada com a necessidade de 
fomentar as relações de amizade, a cooperação e 
a prevenção dos conflitos no interior da turma.  

O contacto com o Banco de Tempo do Bairro de 
Gràcia, em Barcelona, inspirou a intervenção que 
veio, em conjunto com Xavier Cacho, a conceber 
para a sua turma.  

Esta proposta foi, entretanto, implementada em 
diferentes contextos e Montse e Xavier desenvol-
vem actualmente uma formação de 15 horas dirigi-
da a professores/as do ensino básico e secundário 
interessados em desenvolver este programa nas 
suas turmas. 

O programa de intercâmbio e partilha de compe-
tências entre os alunos é realizado em 3 fases:  

1) Actividades Iniciais: apresentam-se os objec-
tivos do Banco de Tempo Escolar e elabora-se indi-
vidualmente uma listagem das ofertas que cada 
criança pode ensinar aos seus pares. 

2) Sessões de ajuda mútua: é a fase em que se 
efectuam os intercâmbios. Os alunos e alunas são 
agrupados em pares e combinam o que vão trocar 

entre si, elaboram uma espécie de contrato de 
ajuda mútua. As duplas são rotativas e no final do 
ano todos/as tiveram oportunidade de trocar com 
todos/as os/as colegas da turma. Fazer crepes; 
break-dance; língua catalã; andar de skate; língua 
iraniana; técnicas de estudo; desenhos de 
“manga”, são exemplos de serviços trocados no 
âmbito do Banco de Tempo Escolar. 

3) Avaliação: mensalmente, avaliam-se as ses-
sões de ajuda mútua e o programa. 

É com muito entusiasmo que Montse descreve os 
resultados obtidos. Considera que os/as  alunos/
as  estão  muito motivados com a partilha de co-
nhecimentos e habilidades, que o Banco de Tem-
po os ajuda agora a conhecerem-se e a relacionar
-se mutuamente. Por outro lado, a participação 
neste programa promove o aumento da auto-
estima e do auto-conceito dos/as alunos/as e, 
daí, a própria motivação para a aprendizagem. 

Adicionalmente, observa-se que os/as professo-
re/as que utilizam o Banco de Tempo conhecem 
os alunos de um ponto de vista diferente do habi-
tual e, desse modo, melhoram a relação com 
eles/as. Além disso, esta iniciativa potencia a 
participação da família no processo educativo 
dos/as filhos/as. 

Montse e Xavier Cacho sublinham que este pro-
grama tem recebido um excelente acolhimento e 
tira proveito da diversidade que há em cada tur-
ma , promovendo o sucesso de todos/as. 

Se está a pensar em desenvolver um Banco de 
Tempo Escolar na sua localidade, motive-se: os/
as professores/as participantes no programa as-
seguram que este é simples de aplicar, adaptável 
ao grupo e flexível na sua aplicação. 

EXPERIÊNCIAS E PROJECTOS EM PORTUGAL 

A experiência que desde há vários anos se desen-
volve na Póvoa de Varzim, no agrupamento de 
Escolas Cego do Maio tem sido para todos/as nós 
reveladora da potencialidade e da possibilidade 
do desenvolvimento do Banco de Tempo com os/
as mais jovens.  
Mais recentemente recebemos a inspiração e o 
estímulo do Mini Banco de Tempo da Abobada 
(Cascais) envolvendo crianças com idades entre 

BANCO DE TEMPO PARA BANCO DE TEMPO PARA BANCO DE TEMPO PARA CRIANÇAS E JO-CRIANÇAS E JO-CRIANÇAS E JO-
VENSVENSVENS   



12 Tr
oc

ar
 N
ot
íc
ia
s—

Ju
lh
o 
de

 2
0
1
1
 |
 N
ú
m
er
o 
1
3
 

os 6 e os 10 anos que frequentam as actividades 
da Componente de Apoio à Família…  

 
Outras experiências têm sido ensaiadas por exem-
plo na Escola EB23 de Valongo (Águeda) que este-
ve na base da tese de mestrado de Benilde  Olivei-
ra, apresentada em Janeiro de 2011 na Universida-
de de Aveiro (veja a seguir). 
Nos últimos anos temos recebido várias manifesta-
ções de interesse na experimentação, inclusive há 
diligências desenvolvidas a partir das Agências do 
Lumiar e de Quarteira. O encorajamento que ad-
vém do património de experiência acumulado, as 
solicitações várias e o reconhecimento da relevân-
cia do desenvolvimento do Banco de Tempo em 
contexto escolar estão na base de uma proposta 
formativa dirigida a professores/as do ensino bási-
co e secundário em que estamos a trabalhar com o 
Laboratório de aprendizagens da Câmara Munici-
pal de Cascais. Daremos notícias em breve!  

TESE DE MESTRADO SOBRE BANCO DE TEMPO    

Uma experiência desenvolvida na EB23 de Valongo 
de Vouga, a partir do Banco de Tempo esteve na 
base da elaboração da tese de Mestrado de Benil-
de Oliveira intitulada “A Redescoberta do tempo 
das crianças como recurso invisível do ofício dos 
adultos”.  

Esta tese que foi orientada pela Professora Douto-
ra Rosa Madeira do Departamento de Ciências da 
Educação da Universidade de Aveiro, relata um 
caminho construído com um grupo de rapazes e 
raparigas com idades compreendidas entre os 10 e 
os 14 anos que aceitou a proposta de dinamizar 
um Banco de Tempo, analisando-se, neste traba-
lho, em que medida a iniciativa Banco de Tempo 
pode sustentar o protagonismo social das crianças. 

As pessoas que tiverem interesse em ler esta tese 
poderão solicitá-la directamente à autora através 

do email: nannie@sapo.pt ou dirigir-se à biblioteca 
da Universidade de Aveiro. 

PALAVRAS DA VEREADORA ANDREA SILVA SOBRE 
BDT JUNIOR NA PÓVOA DE VARZIM 

“Tal como na construção de uma casa se escolhe 
o terreno sólido e a melhor pedra para fazer as 
fundações e os alicerces, assim também deve 
começar a vida. Os valores transmitidos e as ex-
periências que vão adquirir no Banco do Tempo, 
certamente serão úteis para o percurso futuro e 
ajudarão a criar uma escala de valores sobre os 
quais assentarão os pilares que forem construin-
do ao longo da vida”.   

DONATIVO DONATIVO DONATIVO    
Célia Guerra, a coordenadora do Banco de Tempo 
da Mouraria, é colaboradora da CIMPOR. Muito 
generosamente a Célia candidatou-se ao 
“Connosco”, um programa na área da responsabi-
lidade social daquela empresa. Este programa 
funciona da seguinte forma: o/a colaborador/a da 
empresa apresenta a sua intenção de fazer um 
donativo a uma dada entidade, sem fins lucrati-
vos e de utilidade pública, e a empresa avalia a 
candidatura e, caso a aprove ,multiplica por 8  o 
contributo monetário que o/a colaborador/a pre-
tende conceder à entidade seleccionada. 

 A Célia disponibilizou-se para dar o generoso do-
nativo de 500 euros ao Graal, mais concretamen-
te, ao projecto Banco de Tempo. A candidatura foi 
aprovada e o Graal recebeu para o Banco de Tem-
po 4000 euros. Bem–hajam, Célia e  Cimpor! 

Esta verba permitirá concretizar acções essenci-
ais para consolidar e desenvolver a rede do Ban-
co de Tempo em Portugal. Para já, estamos a pe-
dir orçamentos para uma nova base de dados, 
uma necessidade que muitas vezes tem sido ex-
pressa pelas agências do Banco de Tempo. 

Entretanto, outras diligências têm sido realizadas 
no sentido da recolha de fundos para o Banco 
Central. Temos contado com o apoio de algumas 
agências no sentido da sinalização de pessoas/
entidades aos quais nos podemos dirigir e muito 
agradecemos esta colaboração. Estamos a aguar-
dar resposta com esperança de obtermos os re-
cursos necessários para darmos um salto qualita-
tivo na nossa intervenção! 
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As próximas linhas 
são da autoria de 
Henrique Matias, 
um membro do 
Banco de Tempo 
de Cascais que 
partilha connosco 
um pouco da sua 
história  de vida e 
da sua experiên-
cia no Banco de 
Tempo 

Pois…já cá havia 
poucos…, foi o 
comentário do 

meu irmão mais velho à interpelação de uma vizi-
nha que passava à minha porta quando no fim de 
uma tarde de Agosto do ano de 1953, outras vizi-
nhas, parteiras de ocasião, concluíam as tarefas de 
ajuda à minha mãe para me colocar em contacto 
com o mundo. É compreensível que oito anos de-
pois do último dos cinco irmãos ter nascido, o mais 
velho não ficasse muito contente com a minha che-
gada porque o que era para cinco passaria a ser 
para seis, numa altura de grandes dificuldades, 
agravadas pela interioridade da Beira Baixa.   

Se por um lado passei a ser o “bombo da festa”, 
também beneficiei dos bons tratos das minhas 
duas irmãs, já crescidinhas.  

A minha meninice decorreu sem sobressaltos. De-
pois da primária e um ano de acompanhamentos 
do meu pai, por sua imposição, lá fui estudar, ape-
nas porque um padre que passou pela escola quis 
fazer de mim missionário… três anos e meio basta-
ram para saber que a minha vestimenta preferida 
não era a batina e lá volto eu para casa. 

 É mal empregado o moço não continuar a estudar, 
disse o meu pai para a minha mãe. Uniram forças e 
criaram condições para que eu fizesse o, então 7º 
ano, ao que eu correspondi sempre com boas no-
tas. Foi uma adolescência e juventude sem grande 
história, mas marcadas pelas constantes dificulda-
des e por uma educação do “não”. Não se faz isto, 
não se faz aquilo. O “não” estava sempre presente 
e procurar o sim era arriscado.  

Terminado o liceu, em 1973 a universidade estava 
fora de causa e arranjar um emprego impunha-se. 

Foi a minha saudosa professora de ciências que 
tratou de me encaminhar… teria começado a tra-
balhar, num departamento estatal, algures em 
Lisboa, em Maio de 1974. 

A revolução de Abril tudo veio alterar e optei por 
entrar na universidade, num curso de Gestão de 
empresas. A chamada para o serviço militar mu-
dou novamente o meu rumo. Foi a minha primeira 
prova de fogo. Troquei definitivamente o “não” 
pelo “sim”. Os anos seguintes foram de enorme 
aprendizagem e crescimento.  

No ano de 1980 e depois de variadíssimas tenta-
tivas frustradas, consegui o meu primeiro empre-
go numa instituição bancária onde permaneci 
cerca de 26 anos. Foram anos de muito trabalho 
e perseverança. Construí uma carreira interessan-
te, organizei a minha vida.  

No final de 2006 não desperdicei a oportunidade 
de negociar a minha passagem à situação de re-
forma. Iniciou-se uma nova etapa da minha vida, 
feita de desafios e de procura de novos interes-
ses.  Todos os anos, tenho procurado fazer qual-
quer coisa fora do comum. Do ano passado desta-
co uma viagem de BTT de Lisboa a Santiago de 
Compostela. Para este ano tinha previsto unir os 
Bancos de Tempo do continente em BTT, de Norte 
a Sul, mas um acidente grave com o meu filho 
veio impedir a sua realização. 

Há cerca de três anos tinha duas tardes livres e 
por ter tomado conhecimento da existência de 
Bancos de Tempo indaguei da sua existência em 
Cascais. Depois de uma entrevista, fui admitido. 

Tenho utilizado o tempo para prestar serviços no 
âmbito de reparações domésticas, organizei pas-
seios à Serra de Sintra e mais recentemente parti-
cipei no projecto de uma turma de alunos da Es-
cola Secundária de S. João para recuperação da 
sala de aulas. Em contrapartida, tenho participa-
do em alguns workshops de índole mais cultural.  

Conto continuar a dar o meu contributo e a rece-
ber o que me for proporcionado. Talvez que para 
o próximo ano concretize o projecto de unir os 
Bancos de Tempo do Continente de Bicicleta! 

RETRATO DE UM MEMBRORETRATO DE UM MEMBRORETRATO DE UM MEMBRO   
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AGÊNCIA DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA CAIXA GERAL 
DE DEPÓSITOS 
Foi sob a imagem de um enorme relógio, que qua-
se fazia sentir o som característico do Tic-Tac! Tic-
Tac!, que aconteceu a inauguração do Banco de 
Tempo doas Serviços Sociais da C.G.D., no  passa-
do dia 1 de Março.  

A Drª Elsa Farto, coordenadora desta nova agência 
do Banco de Tempo, deu a conhecer como surgiu, 
a partir da Secção Tempo Útil e com o apoio da 
Direcção de Comunicação e Marca (DCM) da 
C.G.D., este projecto, que agora se concretiza, ten-
do como área abrangente a Grande Lisboa e que 
se destina aos sócios dos Serviços Sociais da 
C.G.D.. 

Igualmente falaram do interesse e validade deste 
projecto, que vem ao encontro aos princípios soli-
dários em que a C.G.D. está também apostada em 
defender, o então Presidente dos Serviços Sociais 
da C.G.D. Dr.º Vítor Lima, a Responsável pelo pelou-
ro da Área Social Dr.ª Teresa Sadio e a Responsá-
vel pela Direcção de Comunicação e Marketing Dr.ª 
Suzana Ferreira. 

A equipa do Banco Central apresentou, ainda, um 
balanço do Banco de Tempo em Portugal, explican-
do como o Graal trouxe a ideia para o nosso país e 
os projectos de nível europeu em que está envolvi-
do e a Irene Freitas e Silva, coordenadora da Agên-
cia do Banco de Tempo do Lumiar partilhou a expe-
riência vivida naquela Agência Lisboeta. A cerimó-
nia conclui-se com a assinatura da Carta de Parce-
ria.  

AGÊNCIA DA MURTOSA 
Dia 12 de Abril foi inaugurada a Agência da Banco 
de Tempo da Murtosa. 

A sessão de inauguração teve início com umas 
breves palavras sobre o sentido do Banco de 
Tempo na comunidade da Murtosa, proferidas 
pelo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia da Murtosa, seguidas por outras ditas pela 
Eliana Madeira, em representação do Graal.  

Seguiu-se o descerramento de uma placa de iden-
tificação da sede do Banco de Tempo e a assina-
tura do protocolo entre o Graal e a Santa Casa da 
Misericórdia da Murtosa. 

Esta inauguração foi animada pelos idosos do Lar 
da Santa Casa, que entoaram algumas canções 
tradicionais da Murtosa, vila piscatória pertencen-
te ao distrito de Aveiro. Foi um momento muito 
especial de convívio que marca o abrir de portas a 
esta rede de solidariedade na Murtosa. 

Depois desta tarde de convívio seguiu-se a visita 
à exposição de fotografia “O Tempo”, promovida 
num Bar da vila, onde estavam expostos alguns 
dos trabalhos que reflectem o olhar de vá-
rios fotógrafos/as sobre “o Tempo”. 

 

INAUGURAÇÕESINAUGURAÇÕESINAUGURAÇÕES   

Endereço: Av João XXI nº 63 1000 Lisboa  

E-mail: sscgd.bancodetempo@cgd.pt  

Endereço: Rua de Manuel José Lopes Pereira, Apartado 
21, 3871-909  Murtosa 

Telefone: 234 860 360/ 925 948 660 

E-mail: quatroancoras@misericordiamurtosa.pt 
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AGÊNCIA DE ÉVORA 
 
Em 12 de Maio de2011, no lindíssimo Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Évora, teve lugar a inaugu-
ração oficial de um novo Banco de Tempo. Novo, 
sem dúvida, mas já a funcionar em pleno e com 
uma energia e um entusiasmo que nos dão força 
para levarmos cada vez mais longe os ideais do 
Banco de Tempo. Foi uma cerimónia comovente e 
muito participada, em que o calor da fraternidade e 

do bem receber alentejanos se fizeram sentir. 

 Isaura Pinto começou por dar as boas vindas e por 
fazer um breve resumo do que tem sido esta bata-
lha por criar e levar por diante um Banco de Tem-
po, a que se seguiu a apresentação, por represen-
tantes do Graal do que são os Bancos de Tempo no 
nosso país. Seguiu-se um breve discurso da Sr.ª 
Vereadora, a Dr.ª Cláudia Sousa Pereira, que, lem-
brando a comemoração do Ano Europeu do Volun-
tariado, referiu a “missão autárquica de apoio ao 
associativismo”, na qual se insere o apoio instituci-
onal da Câmara Municipal de Évora ao Banco de 
Tempo. Nessa missão se empenharam técnicos e 
funcionários de acção social do Município, mas 
também o Centro de Dia do Fragoso e a Junta de 
Freguesia dos Canaviais, da qual faz parte” a cida-
dã activa “Isaura Pinto, que apresentou e coorde-
nou todo este projecto do Banco de Tempo, “ muito 
bem pensado, nas mãos e no coração”. 

Mas na sala havia mais gente que também queria 
fazer a festa! Seguiram-se, então, momentos de 
grande emoção ao escutarmos, primeiro, o Grupo 
de Jograis da Sociedade Recreativa e Dramática 
Eborense a declamarem alguns dos nossos poetas 
maiores e, depois, ao ouvirmos a força e a beleza 
do cante alentejano pala Associação de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos da Horta das Figueiras .  

Ainda houve tempo para um brinde ao Banco de 
Tempo e a visita à sua sede, onde se cantaram os 

parabéns e se partiu e saboreou o bolo comemo-
rativo. 

No entanto, o dia não começou apenas com a 
cerimónia nos Paços do Concelho! Já de manhã a 
equipa do Banco Central, a equipa coordenadora 
do Banco de Tempo de Évora e uma “delegação” 
do Banco de Tempo de Quarteira, se haviam jun-
tado na Praça do Giraldo, para uma visita à cida-
de, guiada por uma técnica do Turismo. Foi uma 
oportunidade de ficarmos a conhecer alguns dos 
principais recantos e monumentos de Évora e 
para convivermos, a que se seguiu um belíssimo 
almoço, no “Moinho do Cu Torto”, em que nos 
deliciámos com os sabores alentejanos. 

 
AGÊNCIA DA NAZARÉ 
 
Num sábado luminoso, de céu e mar azul, no dia 
9 de Julho, foi a inaugurada a agência da Nazaré. 

A partir de uma formação inicial em que participa-
ram vários elementos da Associação de Fraterni-
dade Laborinho, a ideia da criação de um Banco 
de Tempo na Nazaré foi ganhando forma. Conse-
guidas as parcerias que iriam viabilizar este novo 
Banco e existindo já alguns membros inscritos, 
acertou-se a data da inauguração. 

Inicialmente o Sidney Oliveira Santos e a Mirella 
Bueno Borges deram a conhecer a sede da Asso-
ciação de Fraternidade Laborinho, onde funciona 
o Banco de Tempo. 

Após uma apresentação do que levou ao nasci-
mento deste Banco de Tempo, a cargo dos anfitri-
ões, foi feito um breve resumo do que é o Banco 
de Tempo e do papel do Graal como Banco Cen-
tral, após o que foi assinada a carta de parceria 
entre o Graal, a Associação de Fraternidade Labo-
rinho e as empresas Contiweb e a Agência de Via-
gens O Mundo ao seu Alcance. Seguiu-se um lan-
che muito simpático, em que todos os presentes 
confraternizaram.   

Endereço: Rua do Fragoso nº 8 , 1º andar, 7000 Évora 

Telefone: 965 237 206/266 777 023  

E-mail: btevora@btevora.com 

Site: www.btevora.com 

Endereço: Rua Maritoni, lt 21 r/c, Buzina, 2450 Nazaré 
Telefone: 262 088 770 
E-mail: bancodetemponazare@gmail.com  
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FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA NA ESCOLA EB23 
CEGO DO MAIO  
 
Assinatura da Carta de Parceria entre o Graal, o 
Município da Póvoa de Varzim e o Agrupamento 
Vertical de Escolas Cego do Maio. 

Foi com emoção e muita alegria que, no passado 
dia 13 de Julho, na Póvoa de Varzim, as represen-
tantes do Banco Central se reencontraram com a 
comunidade escolar do Agrupamento Vertical de 
Escolas Cego do Maio. 

Desta vez não se tratou, propriamente, de uma 
inauguração de uma nova agência Banco de Tem-
po, porque o Banco de Tempo conta já alguns anos 
naquela Escola. Foi sim o  “oficializar” de um pro-
jecto conseguido, com provas dadas e que se man-
tém vivo e actuante, envolvendo  alunos/as, pesso-
al docente e não docente da Escola e contribuindo 
para uma nova forma de relacionamento entre to-
dos/as. 

Um grupo de alunos/as e o respectivo professor de 
Educação Musical deram as boas-vindas com can-
ções, a que se seguiu a história do Banco de Tem-
po de Escola e do Banco de Tempo Júnior, pela 
Coordenadora das Agências, a Drª Manuela Cruz.  

Feita uma breve apresentação, em jeito de balan-
ço, do que é o Banco de Tempo e do papel do Graal 
como Banco Central , a representante da Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, Drª Andrea Silva, 
falou da riqueza que representa para a comunida-
de Poveira e, em especial, para os jovens em for-
mação, um projecto com o valor humano e social 
destes Bancos de Tempo escolares.   

Por último, a Directora do Agrupamento, Dr.ª Manu-
ela Brandão agradeceu a presença de todos/as  e 
o contributo valioso dos Bancos de Tempo na Esco-
la. 

Após a assinatura das Cartas de Parceria os/as 
participantes dirigiram-se para a Sala de Profes-
sores para uma confraternização e um convívio 
salutar, a que não faltaram os parabéns pela per-
sistência e continuidade de um projecto tão inova-

dor como o dos Bancos de Tempo em contexto 
escolar.   
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NOTÍCIAS DAQUI E DALINOTÍCIAS DAQUI E DALINOTÍCIAS DAQUI E DALI            
 

ALBUFEIRA 

A Agência de Albufeira tem vindo a dinamizar o 
projecto de uma forma menos enérgica do que 
gostaria, mas com persistência. Desde Maio últi-
mo tem contado com a colaboração de novos 
elementos, ou seja, com um grupo de apoio mais 
presente e activo fazendo com que o projecto 
esteja a decorrer com mais dinamismo. 
Em 30 de Maio realizou-se um encontro de mem-
bros, que teve como consequência incentivar o 
interesse de outras pessoas pelo Banco de Tem-
po, de tal forma que, logo após a reunião, houve 
quem, de imediato, se inscrevesse no Banco de 
Tempo. 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

O Banco de Tempo da Caixa Geral de Depósitos 
está a dar os primeiros passos: estão a desenvol-
ver-se acções de sensibilização com o objectivo 
de aumentar o número de membros do Banco de 
Tempo que são neste momento 15. O número de 
trocas não é ainda significativo, mas estão a de-
senvolver-se esforços para que tal aconteça. 
 

CASCAIS 

Nestes últimos meses muita coisa aconteceu no 
Banco de Tempo de Cascais: em colaboração com 
o Banco Central e com o trabalho de muitos dos 
membros deste Banco, foi possível a organização 
do Encontro Nacional dos Bancos de Tempo na 
Primavera. Nele participaram 96 pessoas repre-
sentantes de 19 Bancos de Tempo nacionais (ver 
atrás).  

Dentre as actividades desenvolvidas destacam-se a 
formação para a criação de hortas, dada pela 
“Agenda 21”, entre Dezembro de 2010 e Maio de 
2011. As conversas em inglês, os lanches em fran-
cês, o grupo da bonecada e as aulas de ténis, foram 
outras das actividades desenvolvidas, assim como 
uma oficina de Yoga do Riso. Retomaram-se as ca-
minhadas, depois do Estuário do Tejo e agora pela 
Ribeira das Vinhas. 
Há ainda a referir a ajuda que foi solicitada ao Ban-
co de Tempo de Cascais pelo “Grupo Sem Meias 
Medidas”, constituído por jovens alunos do 12º ano 
da Escola Secundária de S. João do Estoril, para a 
elaboração de um projecto que visava melhorar as 
condições da sua sala de aula. Foi um trabalho in-
tenso e estimulante, desenvolvido naquela escola, 
no âmbito da área de projecto, durante as férias da 
Páscoa.  

CASTELO BRANCO    
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O Banco de Tempo de Castelo Branco realizou, 
numa escola secundária do Concelho , uma ses-
são de divulgação do projecto do Banco de Tem-
po. O sucesso daquela sessão foi tal que, dos 48 
alunos  que assistiram às quatro diferentes ses-
sões,  31 fizeram, desde logo, uma pré-inscrição. 

COIMBRA 

O Banco de Tempo de Coimbra continua activo: a 
procura de novas parcerias, desta vez com a Câ-
mara Municipal de Coimbra, é uma realidade e as 
trocas também se vão fazendo. 

No dia 9 de Abril, num dia lindo de primavera, 
realizou-se uma troca em grupo, já que, para mui-
tos membros, era grande o desejo de aprender/
partilhar receitas e modos de cozinhar . Reuniram
-se 18 pessoas – membros, família e amigos/as. 
O local foi de novo, dada a generosidade da Ma-
nuela Afonso, a Casa Renascer, que é logo um 
grande contributo para o sucesso do encontro. Foi 
feita sopa de legumes variados, dois pratos vege-
tarianos, duas sobremesas doces! No final da 
tarde, uma bela refeição reuniu todos os partici-
pantes, que provaram e aprovaram os produtos 
do seu trabalho. 

Tem havido trocas de lições de alemão e de in-
glês, apoios informáticos, acompanhamento em 
várias situações, conversas sobre filmes, medita-
ção e relaxamento, dicas de maquilhagem, correr 
e andar a pé, e outras que se vão pedindo e pro-
gramando. 

 Nos últimos tempos, após a troca de grupo e a 
entrada de novos membros, está a dinamizar-se o 
pedido de outras trocas. Estão a calendarizar-se: 

lições de costura, sessões de poesia, massagens. 
Fizeram-se membros, neste último semestre 6 
pessoas, das quais 4 jovens! 

A colaboração com o Banco Central tem continua-

do a existir. Correspondendo a solicitação da 
ESE de Viseu para a participação do Banco de 
Tempo numa aula para alunas/os de Educação 
Social, a Rute e a Natália, lá foram “ a caminho 
de Viseu”! E com um auditório enorme falaram 
para 2 turmas, muito atentas, sobre o Banco de 
Tempo. A curiosidade dos e das jovens foi muita 
e as questões muito pertinentes, mantendo o 
interesse durante quase 2 horas. 

ÉVORA 

Em Fevereiro realizou-se um encontro de mem-
bros com "Chá e Xícaras de conversa” que, para 
além de um momento de convívio serviu tam-
bém para arrumar as contas dos membros. 

É de destacar também, em Abril, um passeio ao 
"Monte Selvagem" – Lavre, num autocarro dispo-
nibilizado pela autarquia, em que houve ocasião 
para a partilha do almoço e para a visita ao es-
paço. 

Ainda em Maio realizou-se uma sardinhada no 
Monte Alentejano. Apesar das sardinhas ainda 
não serem muito famosas, o momento foi muito 
rico em animação e convívio. Em Junho,  e com 
a feira de S. João a decorrer na cidade, foi feita 
a divulgação do BdT de Évora .  

FOZ DO DOURO 

Entre as normais trocas de horas  entre mem-
bros, o BdT da Foz do Douro organizou um pas-
seio  à festa do Senhor de Matosinhos. Esta fes-
ta realiza-se na cidade de Matosinhos, que só 
em 1984 ficou independente do Porto, facto que 
leva a que os Portuenses a considerem sua, e 
que façam parte das suas recordações as fartu-
ras, os carrosséis e as louças de barro.  

Inclui-se sempre uma visita à igreja do Bom Se-
nhor de Matosinhos, cuja traça actual é de Nico-
lau Nasoni, e que,  por esta altura, se veste de 
flores, com os diversos altares com diferentes 



19 Tr
oc

ar
 N
ot
íc
ia
s—

Ju
lh
o 
de

 2
0
1
1
 |
 N
ú
m
er
o 
1
3
 

arranjos. 

FUNCHAL 

O Banco de Tempo do Funchal celebrou, neste 
fim de ano lectivo, o 8º aniversário. Tem desen-
volvido uma intensa actividade que pode incluir-
se em  4 áreas fundamentais, os 4 Cs, que, des-
de há muito, caracterizam o” modo de estar” 
daquela agência: Companhia/Acompanhamento 
-  o serviço trocado, por excelência; Convívio – 
onde, sempre que possível, se valorizou o acolhi-
mento, o encontro e a presença; Cooperação  - 
como habitualmente, com instituições de solida-
riedade social, reforçando algumas redes sociais 
de apoio; Cultura – vertente muito querida de 
todos , inseridos maioritariamente numa comu-
nidade educativa. 

A valorização da    vizinhança cultural e afectiva, 
tem sido dinamizada através de encontros, da 
promoção de conferências e debate sobre temá-
tica actual (“Ambiente”; “Problemática da Felici-
dade”; “Globalização e Educação”; “Sinais dos 
Tempo”; “João Paulo II, figura de referência do 
nosso tempo”), marcando presença em iniciati-
vas culturais de diversos formatos, da responsa-
bilidade de outras entidades, dinamizando visi-
tas de estudo a locais de referência histórica. 

A troca de serviços e o cruzar de afectos continu-
am a ser uma constante do Banco de Tempo do 
Funchal! 

ÍLHAVO 

O Banco de Tempo de Ílhavo tem, actualmente, 
72 membros e os serviços mais trocados têm 
sido a ajuda agrícola, a reparação de cadeiras 
de rodas e trabalhos de bricolage, além do trans-
porte de carro e de condução, dos arranjos de 
costura, processamento de texto e o apoio a 
membros. 

O Banco de Tempo de Ílhavo realizou no salão de 
exposições da Junta de Freguesia de S. Salvador 
no concelho de Ílhavo, uma exposição sobre Pon-
tos: Pontos de Cruz e Pontos de Arraiolos, com 
trabalhos dos seus membros Maria Holanda e 
Dinis Vizinho, que foi visitada por muito público. 
Foi uma forma de partilha de conhecimentos e 
estímulo de talentos, a que não foi alheio o prazer 
da visita dos elementos do Banco de Tempo de 
Calvão. 

LOUSÃ 

Na Lousã a grande novidade é a mudança na se-
de. O Banco de Tempo tem agora a sua sede no 
escritório da associação Activar na Rua do Comér-
cio 43. Entretanto, ao abrigo do lema "Tempo o 
bem mais precioso que podemos oferecer!" tem 
investido na angariação de novos membros para 
que o Banco de Tempo ganhe mais dinamismo 
naquela localidade. 

LUMIAR 

O Banco de Tempo do Lumiar continua a ter en-
trada de mais membros e aposta, agora, no cati-
var dos jovens para este projecto. 

Tem continuado a desenvolver muitas e diversas 
actividades que contam, sempre, com a colabora-
ção de cada vez mais membros. De entre essas 
actividades está a ser feita a remodelação do site 
e dos respectivos conteúdos. 

MIRATEJO 

O Banco de Tempo de Miratejo está próximo dos 
2 anos de existência e conta com 78 membros, 
uns mais activos do que outros devido à falta de 
disponibilidade por se encontrarem a trabalhar e 
acumularem diversas tarefas do dia-a-dia. 

Com o objectivo de promover a aproximação de 
membros, criar relações de confiança e facilitar 
as trocas de tempo, realizaram-se diversos encon-
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tros de membros; caminhadas; aulas de ginástica 
em parceria com a Associação Unitária de Reforma-

dos Pensionistas Idosos de Miratejo e workshops de 
pintura a óleo em tela, material solidariamente cedi-
do pela loja Espaço Casa. 

Foram ainda realizadas diversas trocas de tempo na 
prestação de serviços de companhia, apoio psicoló-
gico e auxílio à recente resposta social, a Loja Social 
que surgiu com o objectivo de suprir carências de 
famílias sinalizadas e acompanhadas pela Comissão 
Social de Freguesia de Corroios, Vários membros 
cooperam na recolha, selecção e arrumação de rou-
pas e brinquedos usados. 

Em Corroios o Banco de Tempo tem contribuído para 
criar um espírito comunitário e prevenir situações de 
exclusão social , desenvolvendo a solidariedade en-
tre os membros. 

MURTOSA 

Na Murtosa, os membros do Banco de Tempo têm 
vindo, aos poucos, a contribuir para a promoção do 
sentido de comunidade, através de trocas de servi-
ços variados. Trocam-se arranjos de costura por au-
las de informática, explicações por preenchimento 

de documentos; iguarias culinárias por manutenção 
de flores e jardins. Fazer companhia a idosos, dar 

explicações, ajuda informática e arranjos de 
costura são alguns dos pedidos mais solicita-
dos na nova Agência de Banco de Tempo da 
Murtosa. 
 
As actividades do Banco de Tempo têm corrido 
muito bem com os membros a participarem 
activamente. O grupo de artesanato “ponto 
sem nó(s)” é já fruto da mobilização de alguns 
membros que partilham o gosto pelo artesana-
to, juntando-se às 2ª e 5ª feiras numa antiga 
retrosaria (conhecida na Murtosa pela “loja da 
Menina Elisa”) para trocar horas em torno das 
artes manuais mas acima de tudo para saírem 
de suas casas e conviver. 
No dia 18 de Junho o projecto “quatro ânco-
ras”, ao abrigo do qual o Banco de Tempo ga-
nha vida na Murtosa, organizou uma caminha-
da pelos percursos pedestres junto à ria de 
Aveiro, sob o lema “caminhar por distracção 
faz bem ao coração”, que contou com a partici-
pação dos membros da Agência.  
Foi também organizada uma sessão de escla-
recimento realizada no auditório da Santa Casa 
para explicar o funcionamento dos Bancos de 
Tempos e tentar angariar novos membros.  

PONTA DELGADA 

Através do Banco de Tempo, encontram-se a 
decorrer aulas de bordados e de trabalhos em 
escamas de peixe, na freguesia de São Jo-
sé, em colaboração com a sua Junta de Fre-
guesia que gentilmente cedeu espaço para as 
actividades em causa. 
Em breve, irá ter início um terceiro grupo que 
irá aprender costura. 
 

PORTELA 

As várias actividades do Banco de Tempo da 
Portela já decorrem, na maioria dos casos, de 
segunda a sexta-feira, mantendo-se activida-
des toda a semana. 
 
Durante o mês de Março, na sala de convívio 
da Junta de Freguesia da Portela, esteve paten-
te ao público uma exposição subordinada ao 
tema “ A Mulher na paleta do Artista - do Paleo-
lítico aos nossos dias”, organizada pelo Banco 
de Tempo da Portela. 
 
O Grupo de leitura marcou encontro com a es-
critora Alice Vieira. Comentou-se o seu livro 
“Bica Escaldada”. A conversa fluida, atractiva e 
tão perto de todos deixou os/as participantes 
presos/as às palavras da escritora e a percebe-
rem ainda mais porque é que as diferentes 
gerações gostam tanto de ler Alice Vieira. 
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Uma doença considerada raríssima de uma crian-
ça da Freguesia da Portela – o Nélio – gerou nos 
membros do Banco de Tempo nas aulas de “Arte 
escondida” uma cadeia de solidariedade. Mãos 
ágeis e muito habilidosas pintaram, cozeram, cria-
ram flores e fuxicos, porta-chaves e levaram o 
Banco de Tempo à feira de “Coisas e loisas” no 
último sábado de cada mês na Portela com o ob-
jectivo de angariar fundos para a “Ajuda ao Hé-
lio”. 
 
Também o Grupo da “Arte escondida” com a aju-
da da criativa Berta Simões Monteiro – criou e 
confeccionou “Sardinhas” com materiais reciclá-
veis para o concurso – cartaz das Festas de Lis-
boa. Entre as mais de 2.000 “sardinhas”, foram 
seleccionadas 300 (trezentas). Nesse grupo estão 
duas “sardinhas” do Banco de Tempo da Portela. 
São as únicas que concorreram em grupo. As 
“sardinhas” estão em exposição em Lisboa na 
Rua Augusta , nº 96 –Millenniumbcp – até 3 de 
Setembro. 
 
O número de membros do Banco de Tempo tem 

continuado a subir e pode afirmar-se que a 
“família” aumentou. A este facto não é estranha a 
publicidade feita pelos próprios membros e pela 
visibilidade que o Banco de Tempo vai tendo na 
Freguesia e na vizinhança. 
 No Banco de Tempo da Portela já estão criados 
muitos laços. 
 
PÓVOA DE VARZIM BASÍLICA 

Além da continuidade das trocas de serviços, esta 
agência do Banco de Tempo realizou um amplo 
conjunto de actividades ao longo do último se-

mestre. Em Janeiro realizou-se um almoço de 
Natal e, em Fevereiro, no dia 28, realizou-se um 
passeio às amendoeiras em flor, passando por 
Vila Real, Mirandela, Torre de Moncorvo, Vila Flor, 
Régua e Póvoa de Varzim. 

No dia 8 de Março, terça-feira de Carnaval,  come-
morou-se o 8º. Aniversário do Banco de Tempo, 
onde estiveram presentes 56 pessoas.  

No dia 22 de Abril, Sexta-Feira Santa, o Banco de 
Tempo organizou e realizou uma Via Sacra, na 
Basílica, em que participaram 18 membros. 

A partir de 15 de Maio, e com a duração aproxi-
mada de 10 dias, realizou-se a venda de varão, 
que rendeu 845,00 euros, e que se destinou a 
ajudar a pagar as obras da Basílica. 

Em Junho, no dia 8, realizou-se um Pic-Nic no Par-
que da Cidade do Porto, com visita ao Pavilhão da 
Água. Participaram 25 pessoas e houve a agradá-
vel visita de 3 membros do BdT da Foz. No 20 de 
Junho houve sardinhada no jardim e salão da ca-
sa dos jesuítas, em que participaram 49 pessoas, 
entre elas o  Pe. Jorge Oliveira, fundador desta 
agência. 

Desde Fevereiro que o Banco de Tempo colabora 
na iniciativa Partilha da Paróquia a que a Basílica 
pertence, que é realizada no primeiro fim-de-
semana de cada mês, no final das missas, e que 
consiste na recolha de donativos, principalmente 
de alimentos que se destinam aos mais carencia-
dos. 

PÓVOA DE VARZIM - CEGO DO MAIO 

O 3º Período lectivo foi muito rico em actividades 
do Banco de Tempo no Agrupamento Cego do 
Maio. 

Quanto ao Banco de Tempo na Escola, destinado 
aos adultos, houve um convívio ao longo do dia 
31 de Maio, com a habitual proximidade entre 
todos à volta da mesa, em cada intervalo de aulas 
ou de tarefas, em que se multiplicaram os sorri-
sos e redobraram as conversas a propósito dos 
docinhos ou salgados que voluntariamente mem-
bros e amigos levam para a escola, com o carinho 
de quem trás algo que vai aliviar cansaços e pro-
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vocar, por magia, alegria e boa disposição.  

No dia 16 de Junho, à noite, o BdTE convidou os 
Docentes e Não Docentes para um Encontro /
Convívio diferente. Pretendeu-se criar um ambien-
te descontraído de tertúlia, onde não faltaram as 

canções trazidas pela guitarra e voz do professor 
Henrique e a criação musical de um tocador con-
vidado de Didgeridoo – Rodrigo Viterbo. A poesia 
e a prosa de autores portugueses, lidos ao som 
desta harmonia melodiosa, atingiram ainda maior 
emoção. Claro que, como sempre, não faltaram 
os docinhos para, no final, facilitarem a partida 
com promessa de repetição… 

Quanto ao Mini Banco de Tempo (MBdT), organi-
zaram-se diversas actividades com muita aceita-
ção pelas crianças e jovens: workshop de Parkour 
e de Hip-Hop; Workshop de construção de didgeri-
doos; Venda de final de ano; Exposição/ Concurso 
de animais de estimação. Foram actividades mui-
to participadas, com imenso entusiasmo e anima-
ção. Mexeram com a escola! 

QUARTEIRA 

Ao longo do primeiro semestre de 2011, em Quar-
teira realizaram-se as habituais reuniões mensais 
de membros, nas quais é feito o acolhimento dos 

novos membros, a emissão dos cheques respei-
tantes às trocas de serviços efectuadas nesse 
mês, bem como uma reflexão sobre a actividade 
e desenvolvimento da agência; 

Realizou-se uma festa para comemorar o 8º ani-
versário da Agência do Banco de Tempo de Quar-
teira, aberta à comunidade, tendo contado com a 
presença de cerca de 100 pessoas, entre as 
quais uma delegação da Banco de Tempo de Al-
bufeira, bem como de representantes de alguns 
dos seus parceiros locais. Foi uma festa muito 
animada, em que alguns dos membros do Banco 
de Tempo de Quarteira tiveram oportunidade de 
mostrar os seus dotes de representação teatral. 

As “Conversas sobre Saúde” dinamizadas por um 
membro da agência do BdT de Quarteira com for-
mação em medicina entusiasmaram os/as partici-
pantes. 

Entretanto, estabeleceram-se contactos com o 
Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres de Quar-
teira, numa tentativa de sensibilização para a 
criação de um Mini Banco de Tempo  integrado no 
“projecto escola”; 

No âmbito da concretização do protocolo celebra-
do entre a Câmara Municipal de Loulé, constituí-
ram-se três equipas de membros do BdT de Quar-
teira para visitas domiciliárias a pessoas idosas e 
que vivem isoladas. 

Do mesmo modo o Banco de Tempo colaborou 
com a colaboração com a Fundação António Alei-
xo no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome. 

Ainda se realizou, em parceria com a DOINA, uma 
festa dedicada às crianças e famílias, englobando 
um desfile de moda infantil, que foi um sucesso, e 
jogos tradicionais com a participação de crianças 
e adultos. 

Entretanto, estabeleceram-se contactos com o 
Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres de Quar-
teira, numa tentativa de sensibilização para a 
criação de um Mini Banco de Tempo  integrado no 
“projecto escola”; 

No âmbito da concretização do protocolo celebra-
do entre a Câmara Municipal de Loulé, constituí-
ram-se três equipas de membros do BdT de Quar-
teira para visitas domiciliárias a pessoas idosas e 
que vivem isoladas. 

Do mesmo modo o Banco de Tempo colaborou 
com a colaboração com a Fundação António Alei-
xo no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome. 
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Ainda se realizou, em parceria com a DOINA, uma 
festa dedicada às crianças e famílias, englobando 
um desfile de moda infantil, que foi um sucesso, e 
jogos tradicionais com a participação de crianças 
e adultos. 

SANTO ANTONIO DOS CAVALEIROS 

Desde Janeiro que a agência do BdT de Santo 

António dos Cavaleiros continua a dinamizar as 
actividades a que se propôs. As actividades de 
grupo mais alargadas, Ateliers de “Artes e Pintu-
ra”e “Ioga do Riso” mantiveram-se até ao passa-
do mês de Maio, com 79 e 111 participações, 
respectivamente.  

A actividade “aprender inglês” continua a decor-
rer contabilizando-se 68 presenças nas aulas. A 
vontade de aprender e de poder participar é fun-
damental para o exercício, estimulo e promoção 
dos talentos bem como para o reconhecimento 
das capacidades de cada um. Com este objectivo 
verifica-se também que se valoriza o tempo dos 2 
membros que ofereceram os seus serviços para 
ensinar os outros, sentindo o seu tempo valoriza-
do e útil para a comunidade. 

Até à presente data o BdT conta com 45 mem-
bros inscritos. As trocas de horas fluem como um 
intercâmbio natural, onde as relações se foram 
criando com base na troca e na boa vontade dos 
prestadores de serviços. 

Nestes meses decorreram 3 Encontros de Mem-
bros: 17 de Fevereiro, 07 de Abril e 31 de Maio. 
Em Abril houve a presença de 24 membros no 
Encontro dinamizado na II Feira da Saúde e do 
Bem-Estar da Junta de Freguesia. 

Em Maio houve a participação na II Feira do Livro, 
com Encontro com Contos, onde estiveram pre-
sentes 20 membros que assistiram a uma peça 
de teatro dos jovens do Projecto “Eu Amo SAC” do 
Programa Escolhas. Assim se passou a tarde de 
chuva a contar histórias e contos infantis. Termi-

nou-se o Encontro com muitos risos e sorrisos 
com Estória com Yoga. 

SINTRA 

No dia 4 de Março, a agência de Banco de Tempo 
de Sintra organizou um encontro de membros 
dedicado à leitura e à partilha. No início deste 
ano, decidiu-se criar um Clube do Livro, uma pro-
posta para estimular o encontro e o conhecimen-
to mútuo entre os membros do BdT.  

O primeiro livro que se propôs para debate foi As 
terças com Morrie, uma obra que fala dos encon-
tros, às terças-feiras, entre um professor que vive 
os seus últimos dias e um antigo aluno. Durante 
estas páginas, Morrie, o professor, dá verdadeiras 
lições de vida ao seu antigo aluno, cuja visão que 
tem dos afectos, da partilha, do dia-a-dia e da 
morte mudam radicalmente. 

Depois de se ver um vídeo que resumia a obra, os 
vários membros presentes falaram de como tam-
bém eles encaram estes assuntos e o que é que a 
leitura desta obra lhes sugeriu. Este encontro, 
mais intimista e profundo, ajudou a que as pesso-
as presentes se conhecessem melhor, pois para 
além de se sentirem mais confiantes para pedi-
rem serviços, trocaram experiências de vida. 

VAGOS 

Depois de um período inactivo e seguido de uma 
reestruturação do grupo de trabalho e do seu fun-
cionamento, o Banco de Tempo de Vagos está de 
volta e a iniciar as actividades a pouco e pouco. 

No dia 21 de Maio de 2011, houve uma reunião 
com os amigos e companheiros da Agência do 
Banco de Tempo de Ílhavo, que convidaram este 
Banco de Tempo a participar numa exposição de 
trabalhos manuais. Foi uma ocasião de convívio, 
que contribuiu para um maior conhecimento de 
como funciona a Agência de Ílhavo, que recebeu 
de forma muito carinhosa os amigos de Calvão.  

VALONGO 

No passado dia 18 de Junho realizou-se um En-
contro de Membros do Banco de Tempo de Valon-
go seguida de uma caminhada pelo “Corredor 
Ecológico”.  

O encontro teve início pelas nove horas no Parque 
da Cidade de Valongo e começou cheio de ener-
gia e boa disposição com as várias dinâmicas de 
grupo que quebraram o gelo e impulsionaram o 
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conhecimento e uma maior interacção entre to-
dos/as. 

De seguida houve ocasião para “levantar poeira” 
pelo Corredor Ecológico na serra de Santa Justa, 
onde as conversas e gargalhadas se entrecruza-
vam no meio daquele verde contagiante, seguidas 

das explicações verídicas e humorísticas do amá-
vel guia, Nelson Branco. 

A passagem na ponte de madeira suspensa foi 
um dos pontos altos fazendo o Indiana Jones pe-
quenino.  

Na Aldeia de Couce realizou-se o piquenique entre 
os sons da natureza, dos pássaros, do vento, da 
água do rio. Depois de saciada a fome e a sede 
seguiram-se momentos de lazer, que os resisten-
tes prolongaram com a caminhada em sentido 
contrário até ao ponto de partida: Parque Urbano 
de Valongo. 

  

 

 


