
                                                                                      

Parceria Rur’Artes 
Produtos da Terra e Artes de Fermentões 

 
I – Apresentação  
 
A Parceria Rur’Artes visa assumir, no âmbito da Casa do Povo de Fermentões, 
a organização de iniciativas que, pela sua natureza e objetivos, contribuindo 
para as dinâmicas de desenvolvimento da Instituição, procurem ser um meio de 
animação comunitária e, designadamente, de angariação de fundos financeiros 
de apoio às iniciativas culturais da responsabilidade das Organizações 
envolvidas e, naturalmente, também, do Museu de Agricultura de Fermentões. 
 
Como é sabido, costumam realizar-se iniciativas diversas, na Casa do Povo de 
Fermentões, designadamente  
 

1. A Comissão da Festa do Agricultor de Fermentões organiza, 
anualmente, um conjunto de iniciativas para a angariação de fundos das 
atividades respeitantes aos objetivos que lhe dizem respeito 

2. O Grupo Folclórico de Fermentões organiza, por sua vez, algumas 
iniciativas que visam a obtenção de recursos financeiros de apoio às 
suas atividades, designadamente, entre outras, a Feira Multicultural 

3. O Museu de Agricultura de Fermentões, com objetivos semelhantes, 
organiza e desenvolve a “Plataforma Rur’Artes – A Loja do Museu”, bem 
como promove um conjunto de iniciativas, designadamente Almoços de 
Confraternização, no âmbito da Confraria Gastronómica Arroz de Frango 
Pica no Chão.  

4. A Oficina de Olaria Mestre Oleira Maria Fernanda Braga, tem gestão 
autónoma, embora com sede em instalações cedidas pela Casa do Povo, 
e, para além das suas atividades próprias, costuma cooperar com o 
Museu de Agricultura de Fermentões, nomeadamente em Exposições 
Temporárias 

5. A Organização Informal Bordadeiras Flores do Linho, integra um 
Grupo de Bordadeiras que costumam reunir, e trabalha, uma vez por 
semana, em instalações cedidas pela Casa do Povo e, sempre que 
convidada, costuma cooperar com o Museu de Agricultura de 
Fermentões, nomeadamente em Exposições Temporárias. 

 
No âmbito do Programa Educativo do Museu de Agricultura de Fermentões, 
procurando envolver, entretanto, outras organizações, idealizámos esta ideia 
de uma Plataforma Rur’Artes, que possa envolver outras Organizações da 
Comunidade e que, então, procure promover outras iniciativas, nomeadamente 
de animação educativa, animação social e recreativa, aproveitando os 
equipamentos disponíveis, na Casa do Povo de Fermentões. 
 



Neste contexto, e para além das iniciativas que cada uma destas Organizações 
já desenvolvem, por si, a Parceria Rur’Artes visa que as mesmas possam 
assumir, em cooperação mútua, no âmbito da Casa do Povo, algumas novas 
iniciativas que, para além da animação social e cultural, possam contribuir para 
a obtenção de novas receitas que visem o apoio ao investimento das 
respetivas iniciativas. 
 

II- Objetivos a atingir 
 
Com esta iniciativa pretende-se, assim, nomeadamente com a organização de 
um serviço de voluntariado: a Animação comunitária, angariação de fundos 
de apoio às atividades do Museu de Agricultura de Fermentões, 
promoção e divulgação de Produtos da Terra, dos Artesãos e Artistas de 
Fermentões, sabendo-se que a Casa do Povo, para além dos apoios que 
obtém, quer através dos Protocolos com a Segurança Social, quer com apoios 
específicos da Câmara Municipal, não possui, por si própria, meios de apoio 
financeiro para apoio a outras atividades, nomeadamente na área da Cultura. 
 
 

V- Promoção Externa 
 
Para além de outras iniciativas que a Casa do Povo entenda promover, a 
Parceria Rur’Artes poderá participar em iniciativas externas, designadamente, 
entre outras que possam surgir, na APCEP – Associação Portuguesa para a 
Cultura e Educação Permanente, e nas diversas Redes de Museus em que o 
Museu de Agricultura já participa. 
 
 
Fermentões, 8 de Julho de 2019. 
 


