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O Projeto "Viver (com) a Escrita 2021"
organizado pela Câmara Municipal de
Santiago do Cacém, proporcionou 4
encontros entre alunos dos
Agrupamentos Escolares do Concelho  e
reconhecidos escritores.
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul
associou-se a esta iniciativa, financiando a
aquisição de mais de uma centena de
livros para os alunos participantes. 

Nos dias 17 e 18 de dezembro, a
Fundação abriu as portas da sua Sala
Multiusos ao Coral Harmonia & Coral
Harmonia Juvenil, para os seus
Concertos de Natal de 2021.
A escolha da Fundação para a
realização dos Concertos, resultou da
procura, por parte do Coral, de novos
espaços, bem como da promoção e
dinamização da Zona Histórica de
Santiago do Cacém. 

EM DESTAQUE

A p r e s e n t e - n o s  o  s e u  p r o j e t o !
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A Fundação dispõe de uma Sala de Reuniões, uma Sala
Multiusos e uma Sala de  Exposições Temporárias, que podem
ser cedidas à Comunidade para a realização de Espetáculos,
Conferências, Exposições, Reuniões, entre outras iniciativas. 

Apresente-nos o seu projeto, através do endereço de email
geral@fundacaocostazul.pt .

No ano letivo de 2021/2022 a Fundação
apoia 4 estudantes do ensino superior. 
Após análise de todas as candidaturas
rececionadas, foram selecionadas 2
estudantes, ambas a frequentar o 1º ano de
licenciatura e foi renovada a Bolsa de
Estudo às duas Bolseiras do ano letivo
anterior, que se encontram atualmente no
2º ano da sua licenciatura. 
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EXPOSIÇÃO "ROSTOS MENOPAUSA 21", 
DE CATARINA RAIMUNDO 

Entrevista a Catarina Raimundo

Quem é a mulher Catarina Raimundo?
 

Na Exposição "Rostos Menopausa 21" fotografou 20 mulheres, que vivem ou
pretendem viver a Menopausa de forma leve e moderna. Houve alguns
constrangimentos?

A mulher Catarina Raimundo, tem 52 anos. É sobretudo mãe, sendo este, o
maior papel da sua vida. 
Sou professora, casada e tenho um lado criativo que preciso de desenvolver,
daí vem a fotografia. 

Não, foi muito engraçado. Lancei-lhes o desafio, através das redes sociais e
muitas disseram logo que sim e assim que apresentei o projeto, todas
aceitaram. Até houve um episódio engraçado, no dia da sessão fotográfica de
uma delas, para além dela, veio a irmã e a vizinha, portanto, as pessoas
sentiram-se realmente motivadas. 
Foi mesmo muito gratificante. 

Nos dias de hoje, a Menopausa ainda é um tema tabu que há que desmistificar. Foi esse o seu ponto de partida para
esta Exposição?

A Menopausa não é uma doença, é uma fase que precisa de cuidados, tal como qualquer outra fase da nossa vida
que seja um pouco mais especial. 
Eu sou sócia da VIDA's - Associação Portuguesa de Menopausa e tenho o prazer de ser amiga da sua presidente,
Cristina de Oliveira, com quem tenho aprendido muito. Também faço parte de um grupo no Facebook que conta
com cerca de 25 mil mulheres, o Movimento Menopausa Divertida Portugal, um grupo de muita entreajuda e
partilha. 
Hoje em dia, as mulheres precisam de encarar a Menopausa com outros olhos. No inicio do séc. XIX, sendo a
esperança média de vida muito reduzida, a Menopausa era vista como um fim, mas hoje não! Nos dias de hoje, nós
vivemos 1/3 da nossa vida, em pós-menopausa, porque vivemos muito mais e somos muito ativas na idade da
Menopausa. É preciso trazer isto a público, é preciso que se tenha outra visão da Menopausa. É uma fase que tem
de ser levada de forma moderna, porque no fim de contas é apenas mais um começo. 

E em relação a novos projetos? Já tem alguma coisa em vista?

Em relação à temática da Menopausa, estarei sempre disponível, porque a VIDA´s e o grupo Movimento
Menopausa Divertida, são muito ativos, e há sempre desafios nos quais eu vou sempre participar, sempre que seja
convidada e que me motive. Mas em relação a este projeto especificamente, haverá uma sequela, uma parte não
visual, mas escrita. Vamos pedir a todas as 20 mulheres que foram modelos, para escreverem o que foi verem-se
neste exposição, como se sentiram ao verem-se retratadas na sua beleza, porque é de beleza que se trata. E com
esses textos vamos fazer alguma coisa, que depois se verá. 

Fonte: Rádio Cidade Nova

Esteve patente na Sala Multiusos da Fundação, entre os dias 23 de outubro e 11 de dezembro de 2021

VIDA's - Associação Portuguesa de Menopausa: https://www.facebook.com/AssociacaoPortuguesaMenopausa


