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Mensagem do Presidente
2020 foi um ano atípico em todos os sentidos. Um ano de desafios, de distância, de
perdas mas, um ano que nos trouxe também coisas boas, que no final se enche
de esperança num futuro mais risonho.
O Departamento Social teve um papel
importantíssimo no território, dando
acompanhamento aos mais frágeis e mais
idosos, num altura tão difícil como a que
vivemos.
O Departamento de Educação tem passado momentos desafiantes devido à pandemia mas mantemo-nos firmes e continuaremos a crescer e dar cartas, mostrando o que de melhor se faz a partir no
nosso território.
O Departamento da Cultura, ao contrário
do que seria expectável num ano tão negro para a cultura ao nível mundial, cresceu e foi marcando o seu lugar. O CLAV é
agora conhecido a nível nacional e, as

CLAV Live Sessions são um projeto já de
renome no meio artístico.
Agradeço a todos quantos depositam
confiança no nosso trabalho, ajudandonos a fazer cada vez mais e melhor em
prol da população e da comunidade. Um
especial apreço aos Municípios de Guimarães e de V.N.Famalicão por continuarem a apoiar os nossos projetos. Da mesma forma agradeço aos Presidentes de
Junta da União de Freguesias de Airão de
Santa Maria, Airão S. João e Vermil e da
União de Freguesias de Leitões, Oleiros e
Figueiredo pela colaboração, apoio e
abertura para a inovação e desafio constante.
Estamos certos que a população vê a
CAISA como uma entidade de confiança
e com aqual pode contar em todas as
áreas.

Alberto Fernandes, Presidente da
CAISA
Neste ano de 2021 desejamos a todos os
nossos amigos e colaboradores um ano
cheio de esperança e confiança no futuro,
deixando-vos a certeza que continuaremos a trabalhar em prol da comunidade,
num caminho de inovação e rumo à excelência.
Alberto Fernandes

Peles International Drum Fest 2020
Na quinta edição, do Peles International Drum Fest 2020, foram convidados projetos nacionais de relevo, da área da percussão, sempre com o intuito de incluir
novos projetos com expressões artísticas diferentes que garantam uma maior
diversidade e dinâmica. Para tal, a sua programação foi desenhada para levar
ao público um conjunto de quatro concertos, adequados à situação pandémica
que o país atravessa.
Com objetivo social, o festival este ano criou um concerto alternativo que permitiu que uma grande parte dos solistas portugueses possam passar pelo Festival. “Ronda dos Mafarricos” teve uma duração de oito horas, e foi transmitido
em streaming, acolhendo 16 dos mais conceituados percussionistas portugue- RePercussion Trio
ses.
Pelo festival passaram ainda Atlantic Percussion Group, RePercussion Trio, Pulsat Percussion Group.
Considerando a evolução da pandemia por COVID-19, a direção artística do Peles e a direção da CAISA, optaram pela realização
desta edição totalmente em streaming, o que permitiu a sua realização, mantendo todas as regras de segurança e cumprindo as
normas estabelecidas pela DGS.
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Social|A proximidade à população
A maior preocupação da CAISA durante o ano 2021, foram as pessoas.
No último quadrimestre, a proximidade à população foi ainda
mais importante. As pessoas idosas, já cansadas da situação pandémica ficaram ainda mais sensíveis às visitas. Por vezes, os técnicos foram a única presença física na vida de muitos dos seniores, residentes na área de atuação da CAISA.
Em consequência desta necessidade, verificou-se importante o
contacto com a população, o acompanhamento social, quer seja
através da garantia de que as compras são feitas, da preparação
da medicação, ou até mesmo no planeamento de atividades para
exercitar o corpo e a mente.

Visita domiciliária a um idoso no seu aniversário

Social | Dia do Idoso
Idoso é uma palavra simples mas
ao mesmo tempo tão complexa.
Num país envelhecido, como Portugal, torna-se cada vez mais importante olhar para este grupo da
população que tão só se sente.

uma simples lembrança foi possível alegrar os idosos que residem
na área de intervenção da CAISA e
mimá-los num tempo em que se
sentem sós, recordando-os da importância deles na vida do território e dos que mais amam.

Foi neste sentido que a CAISA em
conjunto com a CSIF do Oeste,
assinalou o dia daqueles que nos
trazem experiências, histórias,
lembranças e a sabedoria de outros tempos, o dia do idoso. Com

Este ano, sem festa, sem convívio,
sem abraços, mas com a esperança
de sempre de que no próximo ano
estaremos juntos como até então e
que em conjunto celebraremos a
vida, tal qual eles merecem.

Dia do Idoso em 2018

Social| Dia do Cuidador Informal
Cuidadores são todas as pessoas que
prestam assistência a uma outra pessoa, que por diversas razões possa
ter uma incapacidade, de grau variável, que não lhe permite realizar diferentes tarefas essenciais à sua existência. E por informal entende-se que
presta esse auxílio sem qualquer tipo
de remuneração.
Em Portugal, estima-se que cerca de
8% da população, cerca de 800 mil
pessoas sejam cuidadores de alguém.
Fala-se de pessoas que sem qualquer
interesse dão tudo de si para que o
bem-estar físico e emocional seja
assegurado à pessoa cuidada. Muitas
vezes, os cuidadores abdicam dos
seus próprios sonhos e colocam a sua

vida em “stand by”, em prol daqueles que amam.
No território de atuação da CAISA,
existem vários cuidadores informais. Nesse sentido a CAISA homenageou, no passado dia 5 de
Novembro, cada um deles, cada
trabalho desenvolvido, cada meiguice para com os que mais precisam, cada carinho, cada sorriso
apesar do cansaço, cada “estou
bem” mesmo sentindo todas as
dores físicas, cada “assim sou
feliz” apesar do esgotamento emocional.
A CAISA tem o Gabinete de Apoio
ao Cuidador ao seu dispor, se
precisa de ajuda, ou pretende
esclarecer alguma dúvida, contacte o 925 531 897

Uma das idosos que recebe auxilio de um cuidador informal
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Cultura|Selo Visão’ 25, na categoria Famalicão Força V
Vila Nova de Famalicão celebrou no
dia 28 de Setembro 185 anos de
municipalidade. “As celebrações
do Dia do Concelho ficam mais uma
vez marcadas pela entrega dos selos Visão’25, numa cerimónia que
faz justiça à história de Famalicão,
mas que ao mesmo tempo exalta as
capacidades de superação do nosso
território e das suas gentes.”
O Festival Peles—International
Drum Fest foi agraciado com o Selo
Visão’25, Famalicão Força V, por o
Município de V. N. Famalicão considerar que o mesmo se enquadra
nas políticas municipais que visam
promover os direitos sociais da
cidadania, a equidade, a coesão, a

inclusão e a solidariedade intergeracional.
O PELES—International Drum Fest
sempre primou pela envolvência
das comunidades locais e inclusão
social. A categoria em que como
agraciados inclui os projetos que
reforçam o capital social presente
nas práticas de intervenção e animação comunitária e impulsionam
novos ambientes de participação e
envolvimento ativo.
Foi com enorme agrado e satisfação que o Presidente da CAISA,
Alberto Fernandes recebeu o prémio de reconhecimento pelo trabalho e agradeceu.

Entrega do Selo Visão’25

Cultura|Transmissão das CLAV na Televisão
No último quadrimestre de 2020, a CAISA promoveu ainda mais o
acesso à cultura e às artes. Com vista, a este objetivo e no decorrer de uma situação pandémica, a parceria entre o Centro Laboratório Artístico de Vermil e o canal televisivo Alma Luso permitiu
a milhares de pessoas de diversos pontos do país, conhecerem o
que de melhor se faz em território Vimaranense a nível cultural.
Foi através desta parceria que foram transmitidos concertos de
artistas nacionais e internacionais, de todos os géneros musicais a
pessoas que por diversas razões não podem assistir presencialmente aos concertos. Alberto Fernandes, sublinha “O conceito é
inovador em Portugal”, permitindo ao público “assistir a um conjunto de concertos intimistas como se num estúdio de música
estivessem”.

Hot Air Balloon em direto no canal Alma Lusa

Poderá assistir ao formato televisivo no canal por cabo Alma Lusa
na posição nº 139 da MEO em Portugal .

Cultura|Setembro e Outubro - Grutera e Hot Air Balloon
Grutera apresentou, no passado
dia 11 de Setembro o seu novo
disco, “Aconteceu” na 16º CLAV
Live Session., um disco que
aborda o que aconteceu nos últimos cinco anos. Grutera iniciou
em bandas de metal mas rapidamente descobriu que tocar guitarra clássica, à sua maneira,
pouco ortodoxa, era o caminho
que queria percorrer.
Em Outubro, foi a vez de Hot Air
Ballon dar a conhecer o seu tra-

balho. O primeiro álbum com
banda, “Behind The Walls”,
editado em abril de 2016 foi
nomeado, em novembro do
mesmo ano, para os prestigiados The Independent Music
Awards em Nova Iorque que
contou com Tom Waits e Suzanne Vega entre os jurados. Atualmente, encontramse a preparar o seu segundo
álbum de originais.

Grutera em concerto no CLAV
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Cultura | Dezembro - Spicy Noodles
No dia 11 de dezembro, Érika Machado
e Filipa Bastos apresentaram-se num
concerto com transmissão online, numa
sessão gravada em vídeo e áudio na
plataforma CAISA.
Spicy Noodles surgiu no Alentejo, em
2016, numa residência artística. Érika
Machado e Filipa Bastos são as responsáveis por toda a parte criativa, desde
as composições e execução das músi-

cas, aos vídeos, às ilustrações, fotografias, até à criação do seu próprio website.
O projeto surgiu em 2016 e desde então a
dupla tem percorrido Portugal de norte a
sul e dado a conhecer o seu trabalho que
muitos elogios tem recebido.

Érika Machado e Filipa Bastos

Cultura | CANVAS 2020 - 3ª Edição “De Vita Et Flumen do Pele”
À semelhança do que aconteceu no ano passado, o departamento da cultura desenvolveu a 3ª edição da instalaão
artística “De Vita Et Flumen” ao abrigo do CANVAS 2020.
A instalação artística está localizada na prai fluvial de Airão
Santa Maria, onde se poderá ver até ao dia 3 de Janeiro
uma fusão de luz na Natureza.
A instalação, que muito apela aos sentidos faz as delícias
de todos, desde os mais pequeninos aos mais velhos.
“De Vita Et Flumen do Pele”

Educação|Início do ano letivo 2020/2021
Telm: 925 531 897
www.caisa.pt
A pandemia acarretou uma nova forma de
ver a educação e o papel da escola na vida
da criança ou jovem. Em Setembro, iniciouse o ano letivo 2020/2021, no Agrupamento
de Escolas Padre Benjamim Salgado e na
escola de música TOCA.
Com novas restrições, regras e cuidados
foram retomadas as atividades letivas, na
certeza de um ano de sucesso e conquistas.

Trabalho desenvolvido pelos alunos nas AECS

A CAISA deu início a mais um ano letivo de
Atividades Extra Curriculares neste agrupamento, onde os alunos podem contar com
aulas de Iniciação ao Inglês, Artes Performativas, Educação Corporal e Desportiva e
Jogos Matemáticos.
A estimulação destas competências é fundamental e acarreta inúmeros benefícios para
o desempenho global da criança.

Aulas de Piano individuais

