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NOTA NOTA NOTA DEDEDE   ABERTURAABERTURAABERTURA   
Estimados amigos e amigas do Banco de Tempo, 
 
2012 é o ano em que se comemoram os 10 anos do Banco de Tempo em Portugal. Ao longo 
destes 10 anos muitas centenas de pessoas trocaram, solidariamente, o seu tempo, estabe-
lecendo laços com outras, partilhando talentos, esbatendo assimetrias, contribuindo para a 
construção de realidades mais justas e solidárias. 
 
Dez anos passados sobre a abertura das primeiras agências do Banco de Tempo em 2002, 
esta proposta de transformação social que o Banco de Tempo encerra não perdeu actualida-
de. Pelo contrário, o Banco de Tempo aparece como uma resposta relevante, neste tempo 
repleto de incertezas, constrangimentos, ambiguidades e contradições que nos obriga a pro-
curar novas formas de pensar, atuar e viver em sociedade. 
 
Acreditamos que o Banco de Tempo contém alguns elementos desta novidade que teremos 
que procurar e concretizar: tem no seu âmago a pessoa e o seu tempo, valoriza o ser e não o 
ter, o dinheiro e o consumo. As relações que se estabelecem neste contexto são igualitárias, 
cooperativas e não competitivas; atravessa as dinâmicas do Banco de tempo uma orientação 
para o bem comum. E tudo isto é alternativo e subverte o paradigma atual. 
 
Esperamos que seja possível ao movimento Banco de Tempo, neste novo ano, realizar as 
potencialidades transformadoras que lhe reconhecemos e que possa inspirar a criação de 
algo genuinamente novo, como uma borboleta que não é uma lagarta à qual se acrescentam 
asas, mas o resultado de um processo que envolve a sua transformação radical, conservando 
pouco da lagarta original. 
 
Aqui está mais uma edição do Trocar Notícias que vos chega mais tarde do que habitualmen-
te, porque teve que ser duas vezes elaborado, em virtude de um vírus informático ter destruí-
do a primeira versão. Esperamos que a sua leitura compense a espera! 
 
 
Um abraço da Equipa do Banco Central 
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL EM OUTUBRO 

No passado dia 29 de Novembro, teve lugar mais 
uma Formação Inicial, no Terraço do Graal, em Lis-
boa. Participaram neste encontro pessoas interes-
sadas em colaborar na abertura de novas agências 
do Banco de Tempo e outras que pretendiam apro-
fundar os seus conhecimentos sobre esta propos-
ta. No total marcaram presença 18 pessoas prove-

nientes de várias partes do país: Albufeira, Almada, 
Alpiarça, Amadora, Coimbra, Lisboa (Penha de 
França e Campo de Ourique), Loures, Porto, Santa 
Comba Dão, Santa Maria da Feira, Sines e Torres 
Vedras. Algumas dessas pessoas participaram a 
título individual, outras em representação de uma 
das seguintes entidades: Associação Cultural Moi-
nho da Juventude; Associação de Cooperação com 
a Guiné Bissau; Associação Vozes Caladas; Câmara 
Municipal de Albufeira; Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira; Centro Comunitário da Parede; Cen-
tro de Apoio Social Pais Amigos Escola (CASPAE); 
Junta de Freguesia da Penha de França e Universi-
dade de Trás 

Recorrendo-se a metodologias activas, como habi-
tualmente, reflectiram-se os objectivos e princípios 
do Banco de Tempo, passaram-se em revista as 
regras de funcionamento e os passos para abertu-
ra de novas agências. Partilhou-se a experiência e 
lições aprendidas relativamente ao acolhimento e 
à mobilização dos membros, à divulgação do pro-
jecto nas comunidades e à dinamização das tro-
cas. 

O grupo era muito participativo e estimulante! 
Aguardamos boas notícias das terras de onde pro-
vêem os/as participantes deste encontro. 

ENCONTRO NACIONAL DE OUTONO 

No dia 5 de Dezembro teve lugar, no Terraço, em 
Lisboa, o habitual Encontro Nacional do Banco de 
Tempo no Outono. 

Contou-se com a presença de pessoas ligadas ao 
Banco de Tempo em Cascais, Évora, Ílhavo, 
Lumiar, Montijo, Penha de França, Quarteira, San-
to António de Cavaleiros, Serviços Sociais da Cai-
xa Geral de Depósitos e Vagos.  

De entre os que não puderam estar presentes, 
recebemos contributos e mensagens de Almada, 
Castelo Branco, Corroios, Coimbra, Funchal, Lou-
sã, Murtosa, Mouraria, Póvoa de Varzim - Basílica, 
Banco de Tempo Escolar e Banco de Tempo 
Júnior do Agrupamento de Escolas Cego do Maio.  

Neste encontro fez-se um breve balanço da situa-
ção do Banco de Tempo. Cada agência foi convi-
dada a trazer uma imagem que “falasse” da situa-
ção vivida no contexto local. Foram trazidas e 
enviadas imagens muito diversas: desde fotogra-
fias de membros, de trocas e de encontros no 
Banco de Tempo, até outras imagens mais simbó-
licas como árvores, caminhos, puzzles, diagra-
mas, rodas, entre outras. 

Houve também espaço para a partilha do percur-
so que tem sido feito no projecto internacional 
Formação e Acção nos Bancos de Tempo (FABT) 
que mais à frente (pag 5) apresentamos. 

 

ENCONTROS ENCONTROS ENCONTROS    



4 Tr
oc

ar
 N

ot
íc

ia
s 

—
 D

ez
em

br
o 

 d
e 

2
0

1
1

 |
 N

ú
m

er
o 

1
4

 

Outro dos temas tratados neste Encontro foi o da 
celebração dos 10 anos do Banco de Tempo em 
Portugal. As sugestões foram diversas e resultaram 
de um trabalho de grupo muito participado.  

Foram deixadas boas ideias para o Encontro Inter-
nacional que terá lugar em Lisboa, em Junho e que 
serão certamente muitos úteis na organização do 
mesmo. 

O encontro serviu também para o aprofundamento 
do tema a “economia solidária”, uma economia 
que não tem como objectivo a obtenção de lucro, 
mas a satisfação das necessidades reais das 

comunidades.  

Este tema tinha já sido proposto para aprofunda-
mento, por alguns dos representantes do Banco de 
Tempo, em Encontros anteriores.  

Foi através de uma “conversa” com a Manuela 
Afonso, fundadora do Banco de Tempo de Coimbra, 
que o tema foi introduzido e discutido com entu-
siasmo. As linhas que se seguem foram escritas 
pela própria!  

ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONSTRUIR EM NÓS?ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONSTRUIR EM NÓS?ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONSTRUIR EM NÓS?ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONSTRUIR EM NÓS?    

“Oikonomia “ vem de uma palavra grega que signi-
fica gestão da casa. Quando pensamos em casa, 
geralmente associamos a um lugar onde nos senti-
mos bem, que organizamos com o nosso próprio 
trabalho pessoal e com outros, um espaço de parti-
lha de afetos, de serviços, de crescimento, de cui-
dado. A casa é também um local de acolhimento, 
de protecção, onde se iniciam as aprendizagens de 
relação e as capacidades de criar formas de convi-
ver e construção comunitárias. Um espaço onde 
podemos aprender a ser felizes, amados, protegi-
dos e seguros e também a ser criadores responsá-

veis pelo mesmo sentir para com outros. 

Quando hoje falamos em economia solidária, 
estamos a querer dizer que, ao gerirmos a econo-
mia, a podemos construir incluindo e recriando 
um quadro de valores, experiências, formas de 
produzir e consumir que tenham face humana, 
através de formas alternativas de produção auto-
gerida ou associada, cuja repartição dos ganhos 
se quer justa para todos que entram no processo.   

Ao falarmos de economia solidária, queremos 
dizer que há formas de organizar a nossa casa 
comum (o planeta e seus recursos) em função 
dos seres humanos que nela habitam. A sua for-
ma de produção tem em conta os recursos locais 
e também o respeito pela sua salvaguarda, a con-
tinuidade das espécies assim como o cuidado de 
garantir a não extinção dos recursos disponíveis. 

Neste modelo o trabalho é muitas vezes auto-
gerido de forma associativa e ou cooperativa, com 
regras concertadas entre os produtores e consu-
midores organizando-se muitas vezes através de 
redes sociais de distribuição e consumo com van-
tagens mútuas. 

A riqueza é centrada na valorização do ser huma-
no e não no capital (lucro). Este modelo de econo-
mia solidária contém em si várias dimensões:  
social,  económica, política, ecológica e cultural. 
Muito resumido: a que estamos a assistir à volta 
do mundo? 

À gestão colectiva de empresasÀ gestão colectiva de empresasÀ gestão colectiva de empresasÀ gestão colectiva de empresas que foram aban-
donadas pelos proprietários por não darem lucro! 
Os seus “desempregados” fazem-nas produzir e 
recuperam-nas. No Brasil há vários exemplos, e 
também no Peru. Entre muitos outros, também 

ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA SOLIDÁRIASOLIDÁRIASOLIDÁRIA   
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em Portugal há alguns casos com sucesso. 

Há novas formas organizacionaisnovas formas organizacionaisnovas formas organizacionaisnovas formas organizacionais que trazem novas 
soluções aos problemas sociais que se multiplicam 
dia a dia. 

São soluções nas áreas de vizinhança: bancos de 
tempo; cooperativas de produção e consumo (no 
Brasil já contribuem com  de 3% do PIB); cooperati-
vas de ensino, de arte e cultura; serviços coletivos 
para determinados grupos de população, como 
pessoas portadoras de deficiência, sem abrigo, 
mulheres, crianças. 

Há também serviços de comercializaçãoserviços de comercializaçãoserviços de comercializaçãoserviços de comercialização a fim de 
criar um quadro de soluções autogeridas e coleti-
vas que promovam as comunidades onde este 
saber fazer existe. Usam-se as matérias primas 
locais, por exemplo, na América Latina, em África e 
na Ásia, possibilitando, como no caso do comércio 
justo, as trocas e reduzindo o custo com os inter-
mediários. 

    

Outra iniciativa é a do microcréditomicrocréditomicrocréditomicrocrédito, que procura 
trazer uma solução a situações de pobreza existen-
te ou à vista… Nestes casos é atribuído um 
empréstimo numa base de confiança e com um  
acompanhamento da iniciativa. Esse empréstimo é  
reembolsável a custo mínimo. 

A economia solidária depende de nós. Como apoiá-
la? Como fomentá-la para o Bem comum? Será 
que o Justo poderá habitar entre nós e a Paz ter 
morada no coração das gentes? 

 

   

►  Paul Singer►  Paul Singer►  Paul Singer►  Paul Singer    

http://www.youtube.com/watch?
v=WgXMySBQFSs 

►  Miguel Stefen►  Miguel Stefen►  Miguel Stefen►  Miguel Stefen––––    parte 1parte 1parte 1parte 1 

http://www.youtube.com/watch?
v=vMMR08cRk0w 

►  Miguel Stefen►  Miguel Stefen►  Miguel Stefen►  Miguel Stefen––––    parte 2parte 2parte 2parte 2    

http://www.youtube.com/watch?
v=OC_mpczQCNs&feature=related 

►  Edgar Pitino ►  Edgar Pitino ►  Edgar Pitino ►  Edgar Pitino ––––parte 1parte 1parte 1parte 1    

http://www.youtube.com/watch?
v=FS0vdk5R9A4 

►  Edgar Pitino►  Edgar Pitino►  Edgar Pitino►  Edgar Pitino————parte 2parte 2parte 2parte 2    

http://www.youtube.com/watch?
v=DNpDnVPwQm4 

►  Paul Singer►  Paul Singer►  Paul Singer►  Paul Singer    

http://vimeo.com/28550907 

VÍDEOS SUGERIDOS PELA MANUELA AFONSO 
SOBRE O TEMA 
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OBJECTIVOS E BALANÇO 

Realizou-se, em Roma, a III reunião internacional 
do projecto Formação e Acção nos Bancos de Tem-
po, um projecto coordenado pelo Graal e financia-
do pela acção Grundtvig do Programa Aprendiza-
gem ao Longo da Vida. 

Esta reunião desenvolveu-se em torno de dois 
objectivos centrais: a partilha e reflexão sobre as 
mudanças introduzidas nas práticas formativas em 
cada um dos países parceiros, na sequência da 
reunião de Lisboa, e o aprofundamento da reflexão 
sobre o Banco de Tempo enquanto espaço de 
aprendizagem (ver artigo página 9). 

As mudanças já implementadas e planeadas na 
formação dos/as dinamizadores/as do Banco de 
Tempo nos diferentes países são múltiplas e espel-
ham bem o impacto positivo do projecto FABT nas 
propostas formativas desenhadas e desenvolvidas 
pelos parceiros. 

Em Portugal, estruturou-se uma formação específi-
ca para dinamizadores do Banco de Tempo em 
contexto escolar, optou-se pelo alargamento do 
tempo da formação inicial na qual serão introduzi-
dos novos conteúdos. Serão também incluídas no-
vas dinâmicas e suportes documentais e perspeti-
va-se a realização de ações de formação descen-
tralizadas, nas localidades onde o Banco de Tempo 
funciona e onde se pretende abrir novas agências. 

Em Itália, deu-se a apropriação de novas dinâmicas 
de formação, aprendidas ao longo do projeto, que 
incluem o movimento, a escrita e a reflexão coleti-
va e que se revelam capazes de favorecer a partici-

pação de todos/as. A participação neste projeto 
conduziu também ao questionamento da duração 
da formação e  ao equacionar do envolvimento na 
formação inicial de pessoas com experiência na 
dinamização do Banco de Tempo, perspetivando-
se a capacitação de um grupo de pessoas com o 
perfil adequado, para que venham a ser formado-
res/as de dinamizadores/as dos Bancos de Tem-
po.  

Em Espanha, para além da utilização de novas 
técnicas de dinamização da formação, proceder-
se-á a uma  recolha,  junto das “secretarias do 
Banco de Tempo”, de propostas de temas e dinâ-
micas para novas formações e encontros. Serão 
também investidos esforços no sentido da acredi-
tação da formação inicial dirigida a dinamizadores 
dos Bancos de Tempo comunitários e escolares. 
Optou-se pela ampliação do tempo de formação. 

Entretanto, em cada um dos países, prepara-se a 
próxima reunião de trabalho que se realizará a 22 
e 23 de fevereiro em Barcelona e da qual sairá 
um documento síntese das recomendações para 
a formação de responsáveis pela dinamização 

dos Bancos de Tempo a ser divulgado junto de 
outras organizações Europeias que desenvolvem 
um trabalho formativo no Banco de Tempo. 

O caminho que tem vindo a ser percorrido coleti-
vamente tem sido frutuoso e gratificante e, por 
este motivo, há, no interior da parceria, interesse 
em dar-lhe continuidade. Para tal será apresenta-
da uma nova candidatura a financiamento, na 
expectativa de se tornar possível a continuidade e 
o reforço desta colaboração no seio do movimen-
to Bancos de Tempo na Europa. 

III REUNIÃO III REUNIÃO III REUNIÃO DADADA   PARCERIAPARCERIAPARCERIA   INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL   
DODODO   PROJECTOPROJECTOPROJECTO   FABTFABTFABT   
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MOMENTOS CHAVE DO ENCONTRO 

Desta vez foi em Roma que aconteceu a nossa 3ª 
Reunião Internacional do FABT. No dia 12 de Outu-
bro, lá partimos bem cedo, a Manuela Cruz, da 
Póvoa de Varzim, a Natália Cruz, de Coimbra e a 
Equipa Coordenadora do Banco Central, rumo à 
Cidade Eterna. Em breve se nos juntaram o Miguel 
Narciso e a Cristina Querido do Laboratório de 
Aprendizagens, da Câmara Municipal de Cascais. 

Estava a equipa portuguesa completa para, no dia 
14, começarmos a nossa reunião com os parceiros 
da Catalunha, da Associacion Salut y Familia e de 
Itália, da Associazione Nazionale Banche del Tem-
po. 

Foram dois dias de intenso e profícuo trabalho, 
realizado nas três línguas em presença e ainda 
numa quarta, a mistura daquelas três, o que trouxe 
sonoridades inusitadas ao nosso “laboro”. 

Nos dois dias de reunião os trabalhos decorreram 
na sede da Assciazione Nazionale Banca del Tem-
po, mas, no final do 1º dia, deslocámo-nos à Città 
dell’Altra Economia, para assistirmos à inaugura-
ção da mostra dos artistas dos Bancos de Tempo 
de Roma. Foi uma brilhante exposição dos talentos 
artísticos dos membros dos Bancos de Tempo 
Romanos, num local inesperado, um antigo mata-
douro, agora transformado num centro cultural e 
social. 

Após a exposição, reunimo-nos numa antiga tratto-
ria romana, onde foi oferecida, aos parceiros do 
FABT e aos representantes dos muitos Bancos de 
Tempo de Itália, uma ceia com belíssimos pratos 

típicos da “cucina” de Roma. 

No final do 2º dia, foi-nos proporcionada uma visi-
ta à cidade, guiada por Ornella e Maria, membros 
de Bancos de Tempo locais, que nos levaram até 
à Piazza Navone, onde, entusiasticamente e com 
um humor bem romano, um velho professor de 
artes nos deu a conhecer, não apenas os porme-
nores e a beleza que fazem a fama daquela céle-
bre praça, mas também episódios pitorescos da 
vida romana de antanho. Claro que a visita teria 
que terminar no prolongamento do convívio, 
numa  pizzaria de seu nome “Baffeto”, ou seja, 
Bigode! 

No dia 15, sábado, foi a vez do “Convegno Euro-
peo Associazione Nazionale Banche del Tempo”, 
subordinado ao tema “E’ Tempo di Cittadinanza 
Partecipata”. 

Neste Encontro  Europeu,  foi apresentada uma 
comunicação pela Teresa Maria Branco, no seu 
melhor italiano, sobre os 10 anos do Banco de 
Tempo em Portugal.  

Marcaram presença neste encontro muitos dos 
Bancos de Tempo de Itália, assim como os parcei-
ros do FABT, de Barcelona, de Itália e de Portugal, 
além de outros convidados, como Francesco 
Tonucci, psicopedagôgo, Manuela Baldi, da Asso-
ciazione Love Difference e Maria Teresa Vacatello, 
socióloga. 

Após um belíssimo almoço, servido nos espaços 
exteriores do antigo matadouro, houve ainda 
lugar para a apresentação do livro “Banca del 
Tempo; esperienza e valore sociale di una grande 
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rete di relazioni e saperi tra cittadini “, com uma 
representação coral e leitura de testemunhos da 

parte de alguns dos autores do livro. 

Por último, dirigimo-nos para uma outra zona de 
Roma, ao encontro com os Bancos de Tempo roma-
nos, onde nos brindaram com representações tea-
trais, música e um buffet. 

No domingo, antes do regresso a Portugal, houve 
ainda tempo para uma visita à Piazza de S. Pedro, 
mas sem se avistar o Papa! e um passeio pelo bair-
ro de Transtevere e Panteon. 

Foram quatro dias de muito trabalho, sem dúvida 
de algum cansaço, mas de grande enriquecimento 
pelas relações estabelecidas, pela aprendizagem e 
pelo convívio. 

Não queremos terminar sem deixar aqui o nosso 
agradecimento e testemunho pela forma gentil e 
afetuosa como fomos recebido/as pelo nosso par-
ceiro de Roma e pela enorme satisfação, que sem-
pre sentimos, quando todo o FABT se encontra e 
trabalha em conjunto. 

Grazie per tutto e a presto na Catalunha ! 
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As potencialidades do Banco de Tempo, enquanto 
espaço de aprendizagem, conhecimento e saber, 
têm vindo a ser identificadas e aprofundadas des-
de há alguns anos.  
Na III reunião internacional do projeto FABT, reto-
mámos este tema e, da reflexão coletiva, definiram
-se os contornos e especificidades deste contexto, 
no qual se enriquecem competências e se transfe-
rem saberes de natureza diversa. 
 
CIRCULAM DIFERENTES TIPOS DE SABER 
Os saberes que circulam no Banco de Tempo não 
são apenas de natureza abstrata e teórica. Pelo 
contrário, circulam saberes tácitos, que decorrem 
da ação, assentes nas experiências individuais, 
ricos do ponto de vista do “saber-fazer”. Ensinar 
um prato vegetariano, ensinar a bordar, a jogar 
xadrez, a usar tintas de óleo, a fazer enfeites de 
Natal, usar um computador, são exemplos de sabe-
res práticos que se partilham e experimentam no 
Banco de Tempo. 
 
OS SABERES NÃO SÃO HIERARQUIZADOS 
No Banco de Tempo não há uma hierarquização 
dos saberes, não há saberes mais e menos presti-
giados. Todos os saberes, mesmo que sejam 
socialmente percecionados como “fortes ou margi-
nais”, têm a mesma valorização: a sua duração. 
Esta horizontalidade dos saberes nega posições de 

privilégio a alguns tipos e retira outros da invisibili-
dade e até do descrédito, como por exemplo os 
saberes tradicionais e saberes alternativos.  
 
APRENDE-SE A SER E A VIVER COM OUTROS/AS 
O Banco de Tempo foi também valorizado enquan-
to espaço de aprendizagens relacionadas com o 
“aprender a ser” e “aprender a viver juntos”, na 

linguagem de Jaques Delors. É uma realidade 
onde, na prática, se aprendem novos comporta-
mentos e atitudes, tais como a ajuda mútua; a 
valorização das pessoas, das suas capacidades e 
diferenças; a reciprocidade e a simetria na rela-
ção entre as pessoas. 
 
A RELAÇÃO É CENTRAL NA APRENDIZAGEM    
Aprendemos em interação com os outros, num 
clima descontraído, de conversa, diálogo, troca de 
ideias e experiências, compartilhando o que sabe-
mos fazer, o que sabemos, o que pensamos e 
participando na partilha que os outros fazem des-
sas mesmas coisas.  
O Banco de Tempo afirma-se como um espaço 
informal de aprendizagem, onde os saberes se 
constroem e reconstroem na e pela interação 
social.  
 
ESPAÇO DE APRENDIZAGEM EM LIBERDADE 
O processo de aprendizagem é voluntário. No 
Banco de tempo escolhe-se o que se quer apren-
der, bem como com quem, quando e onde quere-
mos fazer isso. Fazem-se aprendizagens não por 
imposição ou obrigação, mas pelo prazer de 
aprender, porque se gosta de um assunto, temos 
interesse, uma motivação pessoal. 
 
ALTERNAM-SE OS PAPÉIS DE APRENDENTE E 
MESTRE 
No Banco de Tempo, todos educamos e todos 
aprendemos. Em potencial, todos os membros 
estão capacitados e credenciados para ensinar. 
Porque, como nos diz Paulo Freire, “Ninguém 
ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabe-
mos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma 
coisa. Por isso aprendemos sempre”  
 
APRENDE-SE SEMPRE E EM QUALQUER IDADE    
O Banco de Tempo, ao facilitar o encontro entre 
membros que desejam partilhar os seus saberes 
e aqueles que desejam adquiri-los, dá a oportuni-
dade de se aprender, gratuitamente, qualquer 
que seja a sua idade. Todas as pessoas têm a 
possibilidade de comunicarem os seus conheci-
mentos, tornando-os acessíveis e disponíveis a 
todos os interessados. Assim, multiplicam-se as 
oportunidades quer de aprender, quer de ensinar. 
 

O BANCO DE TEMPO ENQUANTO ESPAÇO DE O BANCO DE TEMPO ENQUANTO ESPAÇO DE O BANCO DE TEMPO ENQUANTO ESPAÇO DE 
APRENDIZAGEMAPRENDIZAGEMAPRENDIZAGEM   
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O Graal foi convidado a apresentar uma comunica-
ção no “Convegno Europeo Associazione Nazionale 
Banche del Tempo”, em Roma.  A comunicação 
teve o seguinte título: “10 anos do Banco de Tem-
po em Portugal: um olhar sobre o percurso”.  

Este “olhar sobre o percurso”, apresentado neste 
Encontro, ficaria muito incompleto se não contás-
semos com o contributo dos Bancos de Tempo 
para a concepção desta apresentação. Desta for-
ma, foi pedido às agências do Banco de Tempo que 
partilhassem o seu olhar sobre as 3 principais difi-
culdades que têm experienciado no Banco de Tem-
po e os 3 principais ganhos /mais valias deste pro-
jecto para os membros e para a comunidade onde 
estão inseridos.  

O combate ao isolamento e à solidão, o reforço da 
rede de relações sociais de apoio e a construção 
de relações sociais significativas, mais humanas, 
igualitárias, foram apontados como os principais 
contributos do Banco de Tempo. Nas palavras da 
equipa coordenadora do Banco de Tempo de Quar-
teira, “estabelecem-se relações de confiança e 
amizade, de igual para igual, superando, em mui-
tos casos, problemas de solidão.” E ainda “criam-
se novos laços, ousa-se o abrir ao contacto com 
outras pessoas, cultiva-se a confiança e combate-
se o isolamento” (Banco de Tempo de Coimbra).  

Nestes 10 anos, o Banco de Tempo tem sido palco 
da criação de espaços de participação ativa na vida 
das comunidades. 

Para além destes ganhos, foi referido que “o Banco 
de Tempo promove de forma notória a conciliação 
da vida profissional e pessoal/familiar”(Banco de 
Tempo Póvoa: Cego do Maio). Esta dimensão tem 
facilitado a resolução de problemas concretos da 
organização da vida quotidiana dos membros parti-
cipantes e suas famílias.  

Outro ganho que a participação no Banco de Tem-
po promove é o reconhecimento das capacidades 
de cada um/a: “contribuiu para fazer saltar de den-
tro das pessoas os saberes e competências que 
desconhecem ter”(Banco de Tempo do Funchal).  

Também foi referido pela equipa de coordenação 
do Banco de Tempo de Valongo que os membros 
“podem aceder a serviços gratuitos que, de outra 
forma, seria difícil”, dado o seu custo ou a sua 
especificidade. 

Este “olhar” sobre os 10 anos do Banco de Tem-
po também não estaria completo se não se abor-
dassem as dificuldades vividas... As dificuldades 
que mais vezes foram identificadas pelas agên-
cias que responderam às questões propostas, 
foram: as resistências dos membros em pedir 
serviços para si e  em formalizarem as trocas.  

Outras agências do Banco de Tempo referem-se à 
dificuldade em assegurar a mobilização dos mem-
bros e a dinamização das trocas. E isto está rela-
cionado com falta de tempo, sobrecarga, escas-
sez de recursos humanos, etc.  

Outras agências ainda, neste balanço, menciona-
ram a  dificuldade de conseguir a adesão das 
gerações mais jovens. 

 
Outra das dificuldades sentidas em algumas loca-
lidades prende-se com a falta de condições para 
o funcionamento das agências: faltam espaços 
para o funcionamento do Banco de Tempo, equi-
pamentos, recursos financeiros, etc.  

Apesar destas dificuldades, o balanço destes 10 
anos é claramente positivo! E propicia ganhos 
indiscutíveis para seus membros e comunidades, 
permitindo a construção de novas concepções de 
solidariedade e de relação entre as pessoas: “O 
Banco de Tempo é uma marca do futuro já no 
presente, uma solidariedade nova…”(Banco de 
Tempo do Funchal). 

IDENTIFICANDO IDENTIFICANDO IDENTIFICANDO DIFICULDADESDIFICULDADESDIFICULDADES   EEE   GANHOSGANHOSGANHOS      
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É verdade, o Banco de Tempo, em Portugal, atinge, 
em 2012, essa data redonda: dez anos! 

Claro que a preparação para o lançamento deste 
projeto no nosso país foi anterior. Na realidade, 
começou já em 2000, mas, a criação e entrada em 
funcionamento da primeira agência aconteceu ape-
nas em 2002. 

E porque se trata de uma data importante e que 
iremos festejar no próximo Encontro Internacional, 
em Junho, damos aqui, hoje, o testemunho desse 
primeiro Banco de Tempo que surgiu em Portugal: 
o Banco de Tempo de Abrantes. 

Foi no já longínquo início de 2001, que uma partici-
pante do Graal, a Drª Odete Dias, apresentou a 
ideia do Banco de Tempo junto da autarquia. Foi 
ela a grande entusiasta e impulsionadora deste 
projeto, juntamente  com  o então executivo da 
Câmara, que avançou com a apresentação do pro-
jeto e a posterior assinatura da parceria entre o 
Graal e a Câmara Municipal de Abrantes, em Julho 
de 2001. Mas esse documento, a Carta de Parce-
ria, só viria a ser assinado por ambas as partes a 2 
de Outubro de 2001. 

No entanto, a primeira Agência do Banco de Tem-
po, destinada a gerir trocas de horas solidárias, 
apenas foi inaugurada a 28 de Janeiro de 2002, na 
cidade de Abrantes, funcionando no CIAC - Centro 
de Informação Autárquico ao Consumidor, no Edifí-
cio Falcão. 

Neste momento, o Banco de Tempo de Abrantes 
tem 112 membros, sendo os serviços mais troca-

dos as lições de informática, a que se seguem os 
arranjos de costura e o acompanhamento ao 
médico. 

A evolução do Banco de Tempo tem sido 
“natural”, “saudável”, tendo criado, na comunida-
de e mesmo no exterior, uma imagem reconheci-
da. 

Ao longo destes 10 anos, têm-se sucedido os 
casos interessantes, que surgem das conversas 
entre os membros sobre relatos de vivências 
variadas e do atar momentos com pontas soltas, 
colmatando situações de isolamento e solidão. 

Também têm surgido casos engraçados de pedi-
dos de serviços absolutamente inesperados, 
como o de um membro que pediu para lhe ensi-
narem a fazer o nó da gravata. O que foi feito, não 
apenas numa gravata mas em dez! 

O Banco de Tempo tem trazido ganhos para os 
seus membros, desde o descobrir de novas ape-
tências e habilidades para diferentes tarefas, a 
valorização pessoal, o reconhecimento das suas 
capacidades, em que, por vezes, um simples sor-
riso ou um abraço, compensam todos os esforços 
e se tem revelado uma forma, muito simples, de 
evitar situações de isolamento ou solidão. 

O Banco de Tempo tem igualmente contribuído 
para fomentar a inter-ajuda entre os membros, 
com a realização de tarefas cuja moeda de troca 
é o tempo, tão simples como isso e que tem aju-
dado a revitalizar o espírito de vizinhança e com-
panheirismo. 

 

O BANCO DE TEMPO FAZ 10 ANOS EM O BANCO DE TEMPO FAZ 10 ANOS EM O BANCO DE TEMPO FAZ 10 ANOS EM 
ABRANTESABRANTESABRANTES   
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Nesta edição do Trocar Notícias, apresentamos 
Belén Molowny, membro do Banco de Tempo da 
Portela desde 2010.  

Nasceu em Huelva, Espanha, a 1 de Junho de 
1940 e veio para Portugal no ano do seu casamen-
to, com um português, em 1962.  

Chegou ao Banco de Tempo por convite da coorde-
nadora da agência da Portela, Conceição Testos, e 
aceitou o desafio de se tornar membro por morar 
numa zona “onde as pessoas gostam de conviver”. 

 Belén considera que não é apenas a dimensão da 
convivência que é aliciadora no Banco de Tempo, 
mas, também a participação em atividades “úteis e 
com resultados visíveis”.  

A participação no Banco de Tempo tem sido coinci-
dente com a postura moral de cidadania de Belén 
e foi um dos fatores que permitiram a sua melhor 
integração na comunidade da Portela. Nas pala-
vras de Belén, o Banco de Tempo “ajudou-me a 
perceber melhor parte da sociedade em que estou 
integrada e, de uma forma geral, a mentalidade 
portuguesa”. 

De entre os serviços que disponibiliza no Banco de 
Tempo da Portela, Belén refere as aulas de caste-
lhano e a participação no Grupo da Boa Disposição. 

 Este grupo tem sido uma das marcas do Banco de 
Tempo da Portela: “um caso que me recordo suce-
deu em determinada altura em que uma pessoa 

entrou na sala onde decorria uma reunião deste 
grupo, aproximou-se e perguntou: - É então daqui 
que saem tantos risos e tanta alegria? Claro que 
estávamos a dar o nosso tempo para que os 
outros se sentissem bem…” 

Referindo-se à utilidade do Banco de Tempo na 
comunidade, Belén menciona o apoio escolar que 
alguns jovens obtêm nesta agência. Jovens que 
provêm de famílias com sérias dificuldades eco-
nómicas e que, de outra forma, não teriam possi-
bilidades de beneficiar deste tipo de apoio. 

Para Belén, o que recebeu de mais importante no 
Banco de Tempo foi “a compreensão e o compa-
nheirismo com que me acarinharam”.  

Valoriza também o “modo como algumas pessoas 
agradecem uma boa palavra ou até um sorriso”. 
Efetivamente, não são apenas os serviços que 
são trocados no Banco de Tempo que fazem a 
diferença na vida das pessoas, mas também esta 
dimensão humana das trocas que lhe está ineren-
te. 

RETRATO RETRATO RETRATO DEDEDE   MEMBROMEMBROMEMBRO   
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ANTENA 1 

No passado dia 15 de Dezembro, pelas 18.55h, o 
Banco de Tempo marcou presença na RDP, Antena 
1, no programa da jornalista Sónia Morais Santos,  
“Nós Vencedores”.  

Foram apenas 5 minutos, durante os quais a jorna-
lista entrevistou a Teresa Maria Branco sobre o que 
é o Banco de Tempo em Portugal e em que, através 
de exemplos de serviços trocados e de referência 
aos princípios e objetivos que o norteiam, se tentou 
dar, uma vez mais, a conhecer este projeto de 
mudança de mentalidades e de um novo olhar 
sobre as relações entre todos nós. 

CANTANHEDE 

No passado dia 19 de Novembro, no final da Missa 
das 21h00, realizou-se no salão paroquial da Igreja 
Matriz  de Cantanhede uma apresentação do Ban-
co de Tempo.  

Um grupo de pessoas daquela localidade tem vindo 
a desenvolver esforços no sentido de dar vida ao 
Banco de Tempo. Esta apresentação inscreve-se 
nesse processo. Realizou-se perante um grupo 
atento e interessado, apesar do frio e do avançado 
da hora. 

SEMINÁRIO IGUALDADE E CONCILIAÇÃO, PERPECTI-
VAS  EM DEBATE 

A convite do Serviço para a Promoção da Igualdade 
de Género (SIGO), da Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso, o Banco Central participou, em 25 de 

Novembro, naquela cidade, no Seminário 
“Igualdade e Conciliação, Perspectivas em Deba-
te”.   

Apresentou-se o Banco de Tempo  e refletiram-se 
as suas potencialidades enquanto dispositivo  de 
apoio à conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar/pessoal. 

Foi gratificante e enriquecedor o debate que per-
mitiu o aprofundamento de questões que, cada 
vez mais, exigem o nosso envolvimento e preocu-
pação. 

RECOLHA DE FUNDOS 

Há já algum tempo, o Graal tem vindo a empe-
nhar-se num processo de recolha de fundos para 
o Banco Central, com o fim a viabilizar algumas 
iniciativas que consideramos que poderiam contri-
buir para reforçar esta rede. Deste processo, que, 
como sabemos, não é de todo facilitado pelo con-
texto de crise, resultaram dois pequenos triunfos 
que esperamos serem o início de algo maior. A 
AXA Corações em Ação, fundação que é parte da 
empresa de seguros do mesmo nome, respondeu 
positivamente ao nosso apelo, resolvendo-se a 
disponibilizar um pequeno financiamento que se 
destinará à reformulação do Trocar Notícias. 
Menos certo, mas igualmente gratificante, foi a 
passagem à segunda fase de uma candidatura ao 
fundo Caixa Fã da Bolsa de Valores Sociais. Espe-
ramos notícias que partilharemos! 

BANCO BANCO BANCO CENTRALCENTRALCENTRAL   
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ALBUFEIRA 

O Banco de Tempo de Albufeira está a crescer: há 
novos membros e mais trocas de tempo. De salien-
tar, ainda, a iniciativa de um grupo de membros 
que se reuniu com o objetivo de fazer presentes 
para oferecer a pessoas idosas. Uma atividade gra-
tificante e produtiva! 

ALMADA 

O Banco de Tempo Mó de Vida, em Almada, está a 
desenvolver esforços no sentido de encontrar 
novas instalações que permitam dar continuidade 
a este caminho de partilha que, apesar das dificul-
dades, tem sido gratificante. 

CASCAIS 

Nos últimos meses desenvolveram-se várias ativi-
dades e trocas no Banco de Tempo de Cascais dig-
nas de nota. Logo no princípio de outubro, este 
Banco de Tempo participou, na qualidade de ava-
liador, na terceira reunião do projeto Grundtvig que 
teve lugar em Roma. 

Em novembro, um novo membro disponibilizou 
algumas horas para transmitir os seus conheci-
mentos sobre alimentação saudável.  

Um pequeno grupo reuniu-se na casa de outro 
membro para ajudar na horta e assim conversar 
sobre questões agrícolas. Realizou-se ainda um 
passeio ao longo da Adraga, durante o qual os/as 
participantes puderam apreciar uma paisagem de 
cortar a respiração!   

Já em Dezembro houve outro agradável passeio, de 
observação de cogumelos, onde se identificaram 
muitas variedades.  

 O Banco de Tempo de Cascais está confiante de 
que o próximo ano será cheio de novos membros, 
novos serviços e muitas horas trocadas. 

CASTELO BRANCO 

No mês de novembro, realizou-se o "Magusto do 
Banco de Tempo", organizado pela agência de 
Castelo Branco. Foi um convívio intergeracional 
que reuniu 40 pessoas .  

COIMBRA 

O Banco de Tempo de Coimbra esteve presente 
no Seminário Anual da Rede Construir Juntos 
“Participar, um Direito e um Dever de Cidadania”, 
realizado pelo IAC (Instituto de Apoio à Criança),  

no dia 21 de novembro. A sua participação teve 
como tema “Banco do Tempo: um modelo de par-
ticipação e cidadania”, onde foram apresentados 
os princípios, objetivos e vivências do Banco de 
Tempo em geral e do de Coimbra em particular, 
destacando a experiência dos mini–Bancos 
(Bancos Escolares), já que na assistência predo-
minavam professores/as e educadores/as.  

Juntamente com outros projetos do Graal, este 
Banco de Tempo esteve ainda presente numa 
banca da Feira Solidária, promovida pela platafor-
ma ODM na cidade, no dia 8 de outubro. 

ÉVORA 

Para além das trocas de serviços entre membros, 
a Agência de Évora destaca a sua participação na 
Rota do Voluntariado, que teve lugar em pleno 
coração da cidade, na Praça do Geraldo, onde 
estiveram presentes as Instituições locais ligadas 
ao voluntariado.  

DAQUI DAQUI DAQUI EEE   DALIDALIDALI   
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 Em outubro, colaborou numa recolha de materiais 
escolares para crianças carenciadas, em espaços 
comerciais e, durante a quadra natalícia, conse-
guiu reunir produtos para oferecer dois cabazes de 
Natal. Fez ainda uma recolha de roupas que será 
enviada para a Ilha de São Vicente (Cabo Verde). 

Mas o convívio também teve lugar nas atividades 
do Banco de Tempo de Évora, que organizou um 
pic-nic e uma Castanhada na Feira das Oportunida-
des.  

Presentemente, e na sequência da parceria esta-
belecida com a Casa do Povo de Canaviais,  está 
em curso um projeto denominado “Chá com 
ideias”, onde semanalmente se procura conhecer 
melhor os idosos, as suas características, os seus 
interesses pessoais, as suas capacidades e os 
seus modos de vida. 

FUNCHAL 

O Banco de Tempo do Funchal, dando continuidade 
às suas atividades de caráter solidário, cooperou 
com diversas instituições, como a Caritas Diocesa-
na do Funchal, a Delegação Regional da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, a Abraço e outras. 

No âmbito formativo/cultural, promoveu encontros 
mensais inseridos na sua rubrica "Nós e os 
Outros".  De entre a temática escolhida, destacam-
se "A Importância da Ética Individual na Ética Cole-
tiva" , "Falar em Público", "Reflexões Sobre o Con-
ceito de Morte" e "A Mulher na Construção de um 
Mundo Melhor; Perspetivas Económicas, Sociais e 
de Direitos Humanos". 

Na troca de serviços, esta Agência destaca o acom-
panhamento e o apoio logístico, sempre imbuídos 
de um espírito de amizade, cuidado e atenção. 

ÍLHAVO 

Depois de um período no qual se assistiu a uma 
diminuição das trocas, característica das férias de 
verão, as trocas no Banco de Tempo de Ílhavo vão 
retomando o seu ritmo, sendo as pequenas obras 
um dos serviços mais trocados. Ílhavo conta atual-
mente com 73 membros inscritos. 

LOUSÃ 

No Banco de Tempo da Lousã, os últimos tempos 

têm sido de mudança, de espaço e também de 
coordenação. Por isso, não é de admirar que as 
trocas de serviços tenham abrandado. No entan-
to, há novos membros inscritos neste Banco de 
Tempo! 

LUMIAR 

Após aprovação de uma candidatu-
ra pela PROALV, O Banco de Tempo do Lumiar 
esteve presente, entre os dias 23 e 26 de novem-
bro, em Varsóvia, Polónia, na Conferência sobre 
Voluntariado Adulto, que contou com cerca de 
130 representantes de 31 países europeus. 
Entretanto, mantém-se as trocas de saberes em 
diferentes domínios e o dinamismo que caracteri-
za esta agência do Banco de Tempo. 

MIRATEJO 

O Banco de Tempo tem vindo a criar um espírito 
comunitário e a prevenir situações de exclusão 
social na freguesia de Corroios, notando-se uma 
grande solidariedade entre os 81 membros inscri-
tos no Banco de Tempo.  

De salientar a importância da descoberta das 
capacidades e talentos na dinamização das tro-
cas, mas também na valorização pessoal. Outra 
mais-valia tem sido o acesso a serviços que dificil-
mente poderiam ser obtidos pelos membros, 
dado o seu valor no mercado.  

Com o objetivo de promover a aproximação de 
membros, criar relações de confiança e facilitar 
as trocas de tempo, realizaram-se diversas ativi-
dades, como encontros de membros, caminha-
das, aulas de ginástica em parceria com a Asso-
ciação Unitária de Reformados Pensionistas Ido-
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sos de Miratejo e workshops de pintura a óleo em 
tela.  

Foram ainda realizadas diversas trocas de tempo 
na prestação de serviços de companhia, apoio psi-
cológico e auxílio à recente resposta social, a Loja 
Social que surgiu com o objetivo de suprir carên-
cias imediatas de famílias da Freguesia de Cor-
roios. 

MURTOSA 

Na Murtosa, o Banco de Tempo é já uma referên-
cia! A convite do Agrupamento de Escolas da Mur-
tosa, esta Agência realizou em outubro duas ses-
sões de esclarecimento, a segunda das quais com 
a turma de educação especial, o que constituiu um 
momento (e deixando passar a redundância) muito 
especial para a equipa do Banco de Tempo.  

Entretanto, a turma de CEF de serviço de mesa 
abriu uma conta na Agência e os  alunos desta tur-
ma  realizaram já um serviço: prepararam e servi-
ram o lanche aos idosos que participaram neste 
convívio. 

NAZARÉ 

No dia 9 de julho, foi inaugurado o Banco de Tem-
po da Nazaré. Após um início discreto com apenas 
15 membros inscritos e poucos serviços trocados, 
esta Agência conta agora com 34 membros. Para 
2012, os desejos são de muita força e vontade de 
trabalhar para fazer crescer o projeto. 

PONTA DELGADA 

Como atividades relevantes no segundo semestre 
de 2011, a Agência de Ponta Delgada destaca o 
passeio pedestre realizado a 23 de julho pelo Trilho 
da Serra Devassa, durante o qual os/as participan-
tes puderam descobrir várias lagoas e apreciar as 
paisagens deslumbrantes que as circundam. No 
Natal, e à semelhança do ano anterior, esta Agên-
cia reuniu diversos produtos alimentares, ofereci-
dos pelos seus membros e pela Confraria dos Gas-
trónomos, para distribuição de cabazes a algumas 
famílias carenciadas. 

PORTELA 

No Banco de Tempo da Portela as trocas de sabe-
res representam espaços de aprendizagem onde 
todos saem enriquecidos. 

No espírito de troca e de partilha, nasceram 
novos grupos e  diversas atividades. 

Está em funcionamento o grupo da Oficina da 
Escrita, animado por uma escritora, onde se exer-
cita a escrita, incluindo a leitura de alguns textos 
de autores atuais.  

Organizou-se também um grupo em torno da 
Numerologia e Autoconhecimento que aborda 
temas como a simbologia, a numerologia, contri-
buindo para um melhor conhecimento do ser 
humano. 

A par com os anteriores, há no Banco de Tempo 
da Portela o Grupo “A Mulher ao Longo da Histó-
ria” que já contou com alguns convidados para a 
abordagem de vários temas, nomeadamente, 
Belén Oliveira (A Mulher na Economia), Luís Fraga 
(A Mulher na 1.ª República), Ivo de Pina (A Mulher 
na Medicina) e Manuel Oliveira (A Influência da 
Mulher na Zona do Intendente e Rua da Palma, 
em Lisboa). 

Funciona também na Portela um Grupo de Cozi-
nha Vegetariana onde já se confecionaram e pro-
varam pratos como lasanha de soja, tofu à Brás e 
seitan de cebolada. E finalmente mantém-se o 
Grupo de “Arte Escondida” que continua a acolher 
e valorizar talentos e que, na época natalícia, con-
fecionou os mais diferentes e inesperados enfei-
tes de Natal. Na venda de Natal que se realizou 
no dia 10 de dezembro, toda a receita reverteu 
para ajudar o Hélio Lima, menino da nossa fre-
guesia que sofre de uma doença rara. 

PÓVOA DE VARZIM - BASÍLICA 
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Além de continuarem as trocas de serviços, a Agên-
cia da Basílica, Póvoa de Varzim, esteve envolvida 
em diversas atividades durante 2º semestre de 
2011.  

Participou, em julho, na Mostra das Associações 
Poveiras, organizada pela Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, no Passeio Alegre.  

Em novembro, realizou um Magusto e deu início à 
Venda de Natal, que decorreu até ao fim de dezem-
bro.  Ainda em dezembro participou na Marcha da 
Paz.   

PÓVOA DE VARZIM - BANCO DE TEMPO DE ESCOLA 

O Banco de Tempo na Escola do agrupamento 
Cego do Maio já conta com um número elevado de 
membros fixos, para além da mais-valia dos novos 
elementos que aderem anualmente ao projeto 
durante apenas um ano letivo. Mantêm-se sensivel-
mente constantes as trocas de serviços, essencial-
mente do âmbito profissional. No último dia de 
aulas do 1º período, dinamizou-se o habitual e 
sempre bem-vindo convívio de Natal. No 2º período 
letivo, vai iniciar-se uma troca em grupo, que está a 
criar muitas expectativas: Dança do Ventre. A moni-
tora é uma professora da EB 2, 3, que pratica há 
vários anos esta dança de origem primitiva. 

PÓVOA DE VARZIM - BANCO DE TEMPO JUNIOR 

O Banco de Tempo para alunos da E. B. 2, 3 Cego 
do Maio está, este ano letivo, a dar os seus primei-
ros passos como “Banco de Tempo Jovem”, pois, 
até então, era denominado “Mini Banco de Tem-
po”, que será, num futuro breve, proposto aos alu-
nos do 1º ciclo.  

Anualmente, há um trabalho que está a ser 
desenvolvido junto dos/as alunos/as matricula-
dos/as pela 1ª vez na escola sede de agrupamen-
to, de divulgação do projeto e de motivação para 
adesão ao mesmo. O plano anual de atividades 
promete ser aliciante, procurando ir ao encontro 
dos interesses e necessidades dos jovens de 
hoje. 

QUARTEIRA 

No Banco de Tempo de Quarteira, para além das 
habituais trocas de serviços e das reuniões men-
sais de membros, desenvolveram-se diversas ati-
vidades. 

Foram prosseguidas e reforçadas as diligências 
com o Agrupamento de Escolas Drª. Laura Ayres 
de Quarteira visando a criação de um mini-banco 
de tempo. 

Em colaboração com a Divisão de Gestão Social e 
Família da Câmara Municipal de Loulé, no âmbito 
da concretização do protocolo celebrado com esta 
Autarquia, deu-se continuidade ao apoio domici-
liário a pessoas em situação económica e social 
vulnerável. Entretanto, é de assinalar a adesão do 
Banco de Tempo de Quarteira à Rede Social do 
Concelho de Loulé e a integração no Núcleo do 
Algarve da Rede Europeia Contra a Pobreza. 

São também de salientar a colaboração com o 
Centro Comunitário António Aleixo na recolha de 
alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome 
e a apresentação do Banco de Tempo no Colégio 
Internacional de Vilamoura. Realizaram-se tam-
bém  Workshops, ministrados por um habilidoso 
membro do Banco de Tempo, para aprendizagem 
de trabalhos em feltro e outros materiais recicla-
dos. 

   


