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Vamos recuperar Cine-Teatro Açor?  
Kairós parceira neste projeto de herança cultural

Claudio Hochman, autor, en-
cenador e docente de teatro, 
nasceu em Buenos Aires, Ar-
gentina e mora há mais de vin-
te anos em Lisboa. 

Carlota Blanc, designer e can-
tora de fado, nasceu e também 
vive em Lisboa há mais de vin-
te anos. 

No verão passado, de férias 
no Nordeste, começaram a pen-
sar em como poderiam desen-

volver um projeto cultural com 
a ideia de, pouco a pouco, ir vi-
ver para São Miguel. 

Descobriram o Cine-Teatro 
Açor nas Capelas, inativo há mui-
tos anos, e propuseram-se recu-
perá-lo como um centro cultural 
“de e para” a comunidade, já que 
nessa zona não há muita oferta 
de formação artística.  

Pensaram em focar o proje-
to no teatro comunitário, dan-

do formação a crianças, jovens 
e adultos e trazendo artistas 
para trabalhar com a popula-
ção. Um sonho maluco que 
nunca poderiam fazer sozi-
nhos. Através do João Paulo 
Constância, diretor do Museu 
Carlos Machado, conheceram 
a Cooperativa Kairós que des-
de o primeiro encontro foram 
cúmplices constantes desta 
aventura.  

O espaço precisa de obras, 
esse será um caminho lento, 
mas como o teatro é feito pelas 
pessoas decidiram fazer uma 
aula aberta em fevereiro de 
2022 onde participaram mais 
de 40 pessoas dos 6 aos 66 
anos. Todos ficaram entusias-
mados e com vontade que o 
projeto cresça. O apoio logísti-
co e de divulgação da Kairós foi 
fundamental.  

Nesse mesmo fim-de-sema-
na, Claudio e Carlota foram re-
cebidos nas Criações Inclusivas- 
Kairós e comprometeram-se a 
realizar um projeto com os jo-
vens do CDIJ -Perkursos, cha-
mado “Nós Ilhas, nas Ilhas”, a 
partir de textos de um dos livros 
de Claudio. 

Também em pareceria com a 
Kairós apresentaram uma can-
didatura no Archipel.eu para a 
realização de um vídeo docu-
mentário sobre o passado, o 
presente e o futuro do Cine-
Teatro Açor, com a intenção de 
recuperar a memória através 
das histórias contadas pelos 
protagonistas que ainda vivem, 
assim como um manifesto de 
desejos para o que virá. A can-
didatura foi aceite e em breve 
começarão a realizá-lo.  

Caminhos que se cruzam, 
pessoas que se conhecem, pro-
jetos que se unem, espaços que 
se redimensionam, sonhos que 
se realizam. ♦ 

Um OUTRO OLHAR 
sobre a ECONOMIA 
CIRCULAR, 
regenerativa  
e SOLIDÁRIA 
Foi nas áreas rurais que circun-
dam Madrid, que a equipa da 
Kairós (3 pessoas) do projeto 
ESCUTA (Erasmus+) tomou 
contacto com diversas expe-
riências de intervenção comu-
nitária, que contam com a par-
ticipação ativa dos respetivos 
habitantes em interligação com 
o forte incremento e apoio das 
autoridas locais (Autarquias). 
Esta foi uma viagem de multi-
plas partilhas com enfoque em 
quem coloca como prioridade o 
meio ambiente e a valorização 

transformadora dos resíduos, 
em particular orgânicos e vege-
tais, potenciando assim o modo 
de vida dos territórios rurais e 
urbanos e suas gentes locais. 

Estamos a falar de sistemas 
alimentares locais (CSA –  
Community Supported Agri-
culture),  como os impulsiona-
dos pela rede de municípios 
agroecológicos TERRAE, em 
Redueña e Valdepielagos, cen-
trados em processos participa-
dos de compostagem, hortas e 
galinheiros comunitários, se-

ças sociais por via da alimenta-
ção, criando espaços coletivos 
de compartilhamento e produ-
zindo alimentos saudáveis, de 
qualidade e acessíveis. Há tam-
bém uma troca de bens em prol 
do trabalho voluntário. 

O ser humano ao envolver-se 
neste tipo de projetos terá sem-
pre vantagens a nível individual: 
alimentos sempre frescos, livres 
de agrotóxicos e com garantia 
da sua origem. Trabalhar numa 
horta mantém a cabeça e o cor-
po sempre ativos e favorece o 
desenvolvimento de outras ha-
bilidades, ajuda ainda a aliviar 
o stress e a praticar a paciência. 
A nível comunitário: facilita um 
maior envolvimento com a rede 
de vizinhança, aproxima as pes-
soas da natureza e resgata a im-
portância da preservação para 
a manutenção da vida, servin-
do como refúgio para a biodi-
versidade local.  

Estas hortas ajudam na edu-
cação ambiental, estimulando a 
minimização na produção de re-
síduos, reciclagem e composta-
gem. Fica o desafio para nos jun-
tarmos neste caminho. ♦  

gundo as perspetivas da econo-
mia circular, economia regene-
rativa e economia solidária (so-
lidariedade sistémica). São os 
próprios habitantes que fazem 
a recolha dos resíduos orgânicos 
(contentores castanhos no bair-

HORTAS COMUNITÁRIAS EM MADRID,  
UM BENEFÍCIO PARA TODOS a partir  
do ESCUTA -  projeto ERASMUS+ da Kairós

ro, recolha porta a porta, ou le-
vando até às próprias compos-
teiras no bairro) em troca de um 
espaço cedido para o cultivo dos 
seus legumes, ou simplesmente 
como dádiva (cidadania ecoló-
gica), ou gestão vuluntária e par-
tilhada de sistema integrado de 
avicompostagem (com usufru-
to de ovos de uma forma coleti-
vamente organizada). 

Em Torremocha de Jarama, 
a CSA Vega de Jarama dedica-
se à promoção da produção lo-
cal de agricultura e pecuária 
ecológica e regenerativa, evi-
tando transportes desnecessá-
rios e economizando energia. O 
objetivo é impulsionar mudan-


