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A polícia chegou sem aviso e 
emparedou o edifício. 
A comunidade do bairro da 
Fontinha, no Porto, via assim 
barrada uma porta para a sua 
própria valorização. Porquê? 
Porque o coletivo de pessoas 
que decidiram revitalizar o edifício 
abandonado da antiga escola 
primária, dinamizando atividades 
com os moradores de todas as 
idades, não pediram permissão 
à Câmara Municipal. Perante 
os protestos da população e a 
cobertura mediática, a autarquia 
voltou a abrir a porta.

A iniciativa Es.Col.A., bem como 
as atividades do Grupo do Teatro 
do Oprimido de Lisboa, são 
exemplos de como a arte pode 
ser um instrumento de mudança 
social, valorizando comunidades 
vulneráveis. A Es.Col.A. Mostra 
também como, no atual contexto 
de crise económica, o recuo do 
Estado pode dar espaço para 
iniciativas da sociedade civil.

Nesta edição da revista_D 
partimos destas e de outras 
histórias para mostrar a energia 
que pode vir da expressão 
artística e cultural para resolver 
necessidades sociais. Também 
lhe trazemos notícia de como 
pensar diferente - mesmo antes 
de conhecer ou aplicar o conceito 
de Design Thinking, aplicar uma 
nova perspetiva a um problema 
complexo pode mostrar novos 
caminhos e novas soluções.

Ao olhar pelo mundo, descobri-
mos que ainda existem muitas 
ameaças aos direitos das viúvas 
e órfãos do VIH/SIDA no Quénia. 
Como a urgência na recuperação 
de crianças-soldado, exige 
soluções um pouco por todo o 
continente africano. Em qualquer 
dos casos, existem organizações 
da sociedade civil que estão a 
construir com estas populações 
uma saída com futuro.

A Arte de Mudar

 Editorial

Vítor Simões, Editor.
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Criar,
Mudar
Sandra Oliveira

Pincéis em vez de armas 
para crianças-soldado. 
Câmaras em vez de 
protestos abafados de 
imigrantes. A escrita como 
arma contra a tirania. 
Muitas são as iniciativas 
que ligam as artes ou 
modos de expressão 
artística com projetos 
de desenvolvimento de 
comunidades, sejam jovens 
em risco em Portugal ou 
mulheres injustiçadas no 
sul da Índia.
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Criar,
Mudar Aqui vale tudo e a criatividade 

é a palavra de ordem - como 
testemunhou no Ruanda o reali-
zador Danny Boyle, maravilhado 
com o peso que as sessões de 
expressão dramática e os ateliers 
de construção de máscaras 
conseguiam tirar dos ombros de 
ex-crianças-soldado, que até aí 
não conseguiam falar dos hor-
rores que passaram. 

A ideia não é nova, mas 
cada vez mais projetos de 
desenvolvimento local, inclusão 
social e cooperação internacional 
procuram a utilização da arte e 
da cultura como ferramentas.

Esta tendência explica-se 
pelos bons resultados em usar 
a criatividade e a participação 
como metodologias. Sair do clás-
sico ciclo de gestão de projeto 
pode significar obter resultados 
supreendentes. 

Pode significar mesmo que a 
mudança pode ser profunda para 
os individuos e comunidades; que 
perdure no tempo pela reprodução 
inesperada dos resultados e se 
torne também sustentável porque 
os beneficiários tomam a sua vida 
nas próprias mãos.
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http://www.dramaticneed.org/what_we_do.php
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dar uma pincelada, 
participar numa 
improvisação no palco 
ou assistir a uma cena 
numa série de televisão 
- economiza muitas 
horas de formação ou 
o esforço para incluir 
tudo nos programas 
escolares.
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Arte para Todos

A expressão artística é um modo 
de ser humano e tem tendência a 
causar satisfação, por isso, usar 
a arte como uma ferramenta é 
muitas vezes o empurrãozinho 
que faltava. Como em projetos 
como a Kids with cameras, em 
Calcutá, onde a fotógrafa Zana 
Brisky deu lições de fotografia a 
crianças marginalizadas e lhes 
deu oportunidade de mostrar o 
seu quotidiano e ganhar autoes-
tima nas suas vidas. Este projeto 
e outros semelhantes cresceram 
em vários pontos do mundo e as 
fotos tiradas por jovens em risco, 
por mulheres descriminadas, 
por populações que denunciam 
ecocrimes, ganharam honras de 
exposições, livros, conferências 
por todo o mundo – mediatizando 
os problemas e contribuindo para 
melhorias nas vidas das pessoas. 

Em Portugal já existiram seme-
lhantes, como os autorretratos 
dos habitantes do bairro da Cova 
da Moura, instigados pela fotó-
grafa da agência Magnum, Susan 
Meiselas.

Por vezes, dar uma pincelada, 
participar numa improvisação 
no palco ou assistir a uma cena 
numa série de televisão, con-
seguem mais que mil palavras 
– economizando muitas horas 
de formação ou o esforço para 
incluir tudo o que é importante 
nos programas escolares. Sem 
impedimentos estéticos ou de 
estilos, com toda a liberdade que 
a arte confere, até para chegar a 
públicos-alvo difíceis.

Muitos são, por exemplo, os 
projetos que usam o teatro como 
ferramenta para chegar a públi-
cos com baixa literacia – como a 
prevenção do VIH/SIDA em co-
munidade nativas da Guatemala 
– mas também junto de jovens 
que iriam bocejar com formas 
mais clássicas de comunicação 
(ver artigo sobre o Valart nas 
páginas seguintes). Mas o teatro 
consegue mais, como aponta-
ram muitos dramaturgos no Dia 
Internacional do Teatro em março 
deste ano: pode “contribuir para 
a paz e o desenvolvimento”, en-
gajar os cidadãos na mudança.

A banda desenhada é outra 
ferramenta, utilizada em muitos 
projetos diferentes – como seja 
a pacificação no Ruanda através 
da BD apoiada pela Nações Uni-
das, Tugire Ubumwe – Juntemo-
nos! ou a proteção dos direitos 
das mulheres em França com En 
Chemin – No caminho, coletânea 
editada por Marie Moinard. 

Muitos são aliás os artistas 
comprometidos com a cidadania, 
dos grafitters ativistas sociais 
que não abandonam a irreverên-
cia mesmo quando entram no 
museu, aos artistas plásticos que 
se dedicam a provocar o público 
em prol dos direitos humanos – 
da superestrela Banksy que virou 
filme, às obras provocatórias 
sobre migração e a Europa-for-
taleza do português Carlos No.

Hoje, muitas são as alternativas 
que cada um de nós pode utili-
zar, com o prazer de criar algo e 
a certeza de se estar a envolver 
na mudança social.

http://www.kids-with-cameras.org/
http://www.kids-with-cameras.org/community/
http://www.kids-with-cameras.org/community/
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=55375
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=54989
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=54989
http://www.un.org/preventgenocide/rwanda/pdf/Tugire_Ubumwe.pdf
http://www.un.org/preventgenocide/rwanda/pdf/Tugire_Ubumwe.pdf
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=54756
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=54756
http://www.publico.pt/Media/viagem-aos-graffiti-de-tres-cidades_1493910
http://www.publico.pt/Media/viagem-aos-graffiti-de-tres-cidades_1493910
http://www.artofthestate.co.uk/
http://carlosno.myguide.pt/
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Dar Corpo à 
Mudança
Inês Campos

O Teatro-Fórum ou Teatro do Oprimido não é só um 
método de promover a cidadania e a inclusão social – é 
quase um movimento cidadão. Em Portugal, o GTO LX 
dinamiza mais de uma dezena de grupos como o Valart, 
do Vale da Amoreira.

“Vamos fazer um jogo de confi-
ança” – propõe Gisela Santos, do 
teatro Valart e os jovens de uma 
turma de comunicação da Escola 
Profissional do Montijo colocam-
se em círculo na sala. “Ficamos 
em pé, de olhos fechados, a sentir 
com as mãos o rosto da pessoa 
ao vosso lado.” E uma torrente de 
risinhos percorre o grupo durante 
esta formação sobre sexualidade. 
Mas os Valart não se inibem e 
continuam o exercício - têm uma 
missão a cumprir. 

Gisela explica ao grupo que “a 
igualdade de género está muito re-
lacionada com a forma como nos 
educam”. “Falas com a tua mãe 
sobre a sexualidade?”, pergunta 
a uma das raparigas do grupo. 
“Não. Tentei, mas ela diz sempre: 
não vamos falar sobre isso.” 

Outra rapariga comenta: “A 
minha mãe disse-me só para ter 
cuidado.” 

Mais tarde, Gisela conta-nos que 
o “Valart começou no Vale da 
Amoreira”, como um dos núcleos 
do Grupo de Teatro do Oprimido 
de Lisboa (GTO LX), motivado 
pelo facto de “as mulheres e os 
homens não terem as mesmas 
oportunidades e de alguns deles 
sentirem isto nas suas vidas.” O 
primeiro espetáculo do grupo foi 
sobre esse tema. 

O GTO LX é agora uma organiza-
ção não-governamental que tra-
balha com base na metodologia 
do Teatro do Oprimido ou Teatro-
Fórum, criada por Augusto Boal  
no Brasil, na década de 60 - hoje 
praticada em mais de 70 países. 

Trata-se de um tipo de abordagem 
ao teatro em que o espetador, 
tanto como os atores, participa, 
improvisa e propõe soluções alter-
nativas para um problema real que 
é encenado. 

“O objetivo último do Teatro do 
Oprimido é o ativismo político”, 
diz-nos Filipa Simões, gestora do 
projeto Valart. “ Mas o Teatro do 
Oprimido é um grande bolo, com 
muitas fatias”. Filipa explica-nos 
que “há várias técnicas como o 
‘arco-íris do desejo’, ou o ‘teatro 
legislativo’. Neste último, a causa 
salta para a vida real, porque o 
grupo já definiu o problema tão 
bem, que sente que pode apre-
sentar um projeto-lei.” 

O GTO LX gere uma rede nacional 
de mais de uma dezena de grupos 
– de jovens, mães adolescentes, 
mulheres, idosos, imigrantes, entre 
outros – que usam estas técnicas 
para promover a cidadania partici-
pativa e o empowerment das suas 
comunidades.  

http://www.gtolx.org/
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O GTO LX gere uma 
rede de grupos - de 
jovens, mães 
adolescentes, idosos, 
migrantes – que usam 
estas técnicas para 
promover a cidadania 
participativa.

http://www.gtolx.org/
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“O Valart pratica o que chamamos 
de “teatro fórum”, em que um 
problema é representado pelo 
grupo. Neste caso o problema 
foi a falta de informação sobre a 
sexualidade e as consequências 
para muitos jovens, desde a gravi-
dez na adolescência, até doenças 
como o VIH/SIDA” – diz-nos Filipa.
“Quisemos falar sobre a gravidez 
na adolescência. Porque tínhamos 
muitas raparigas grávidas no Vale 
da Amoreira e queríamos explicar 
isto” – diz-nos Gisela. “O segundo 
tema acabou por ser sobre a sexu-
alidade e a igualdade de género. E 
assim surgiu o espetáculo X-Perar, 
do qual resultou esta formação”.
“Nós somos muito políticos, nada 
nos passa em branco, nada nos 
pode acontecer que não pos-
samos questionar. Só utilizamos 
umas cadeiras, é um teatro que le-
vamos para todo o lado. Até pode 
ser na rua, como já aconteceu ” 

– conta a formadora do Valart. 
Acrescenta ainda que “se trata de 
um processo contínuo”, porque 
depois o “grupo reflete sobre o 
que foi representado, sobre as 
opiniões que recebeu do público e 
tenta chegar a uma solução - até 
criar um corpo de conhecimentos 
que podem ser transmitidos na 
prática, nas formações.” 
Enquanto abre uma embalagem 
com um preservativo feminino e 
o mostra a outro grupo de alunos 
da Escola Profissional do Montijo, 
Filipa comenta que “isto pode 
parecer desconfortável, mas foi 
a melhor invenção para muitas 
mulheres em África, em zonas 
em que os homens se recusam 
a usar preservativos. Só com o 
preservativo feminino é que elas 
conseguiram evitar o VIH/SIDA e 
outras doenças do género.” Na 
sala ninguém ri. “Lembrem-se 
disso” – termina Filipa.

A rua é um palco

12 | tema D
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Quisemos falar sobre a gravidez 
na adolescência - tínhamos muitas 
raparigas grávidas no Vale da 
Amoreira – e surgiu esta formação.

Fo
to

s:
 4

ch
an

ge



14 | Capitulo

D  |  3  |  JUL ::: AGO  2011

Vídeo: Uma Caixa 
de Ferramentas?
Inês Campos

 tema D

No início “foi muito estranho fazer 
algo com valor social”, revela 
Sal Khan, ex-analista financeiro 
e criador da Khan  Academy, na 
sua apresentação no TED. Mas 
quando recebeu uma carta de um 
casal a contar como “tentaram 
tudo, compraram tudo e viram 
tudo” para o filho autista de 12 
anos, e só quando “tropeçaram 
num vídeo da Khan Academy 
sobre decimais e ele entendeu” - 
Sal admitiu o valor da sua escola 
virtual. Conhecida pelos seus 
pequenos vídeos de 12 minutos, 
a Khan Academy combina o 
YouTube com uma estrutura 
audiovisual inovadora e a arte 
gráfica, para compor uma nova 
“arte de ensinar”, desde álgebra e 
astrologia à história. 

Foi considerada por Bill Bates 
como “pioneira num movimen-
to que está a começar uma 
revolução” e conta já com cerca 
de 1800 lições e 24 milhões de 
visitas, mas um único professor – 
Sal Khan.

Os seus vídeos são um bom 
exemplo de como a cultura e a 
arte refletem as novas tecno-
logias e redefinem métodos e 
processos de aprendizagem e 
desenvolvi mento humano - ape-
nas possíveis pelo acesso cada 
vez mais inclusivo às dinâmicas 
audiovisuais contemporâneas e a 
uma vasta gama de dispositivos 
de captação de imagens. Esta 
“cultura reflexiva” está a mudar o 
mundo.

A imagem em 
movimento, acessível 
a qualquer pessoa 
com uma câmara 
de vídeo, é cada vez 
mais uma caixinha 
de ferramentas: 
seja para dar voz 
a quem é invisível 
ou simplesmente 
proporcionar educação 
a milhares de pessoas.

14 | tema D

http://www.khanacademy.org/
http://www.ted.com/
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Os vídeos de Khan são bom exemplo 
de como cultura e arte redefinem 
métodos de aprendizagem e 
desenvolvimento humano.

15 | tema D
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http://www.youtube.com/user/khanacademy
http://www.youtube.com/user/khanacademy
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“Depois da violência” pós-eleitoral 
no Quénia, conta Peter, “senti que 
aquele não era o nosso país, éra-
mos refugiados no nosso próprio 
país.” Um dia encontrou Ndegwa, 
o treinador de futebol e as coisas 
começaram a mudar. No vídeo 
“Um dia terrível da minha vida”, 
Peter conta como ficou deprimido 
depois de perder o tio devido à 
violência pós eleitoral, mas con-
seguiu canalizar a sua raiva contra 
outros grupos étnicos através do 
futebol. 

Este vídeo resultou de um dos 
muitos projetos da InsightShare, 
que se especializou no uso do 
Vídeo Participativo (Participatory 
Video) e é pioneira em pesquisas 
que utilizam de forma abrangente 
e criativa as metodologias par-
ticipativas. O poder inclusivo da 
câmara de vídeo é explorado pela 
InsightShare e aqui não há lugar 
para distâncias - mão na câmara, 
os membros da organização 
partem para o terreno e põem as 
comunidades a criar o seu próprio 
filme.

 Visto que “fazer um filme é fácil 
e acessível”, é uma boa forma 
de juntar um conjunto de pes-
soas, para que estas “explorem 
questões, dêem voz às suas preo-
cupações ou simplesmente sejam 
criativas e contem histórias.” 
“Construir a capacidade de agir 
para mudar” é o objetivo central 
do Vídeo Participativo; é através 
dos filmes que as pessoas con-
seguem fazer a sua “voz” ser ou-
vida. A InsightShare utiliza o Vídeo 
Participativo em temáticas que vão 
desde questões locais de género 
a problemas ambientais, utilizando 
estas metodologias igualmente 
para avaliação e/ou monitorização 
de projetos.

Vídeo Participativo
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O poder inclusivo da câmara de vídeo é explorado 
pela InsightShare - mão na câmara, 
as comunidades criam o seu próprio filme

Todo o mundo é imigrante: um 
projecto no País Basco forma 
jovens imigrantes sem família para 
usarem as TIC e o vídeo como for-
ma de potenciar a sua integração 
- e com o canal do youtube vai 
contrariando os estereótipos que 
os média transmitem sobre estes 
jovens e ajudando-os a reconstruir 
a sua identidade e o seu valor.

Ahmed é um dos participantes 
deste projecto da ONG EDEX, que 
recebe o apoio da Diputación Foral 
de Vizcaya - tinha 17 anos quando 
tentou a quarta viagem de Marro-
cos para Almeria escondido de-
baixo de um camião. Era apenas 
um dos muitos rapazes que ten-
tam e muitas vezes apenas encon-
tram a morte - hoje pode contar a 
sua história e dos seus colegas de 
escola, que hoje procuram cons-
truir o seu futuro em Espanha. O 
projecto dá-lhes uma voz.

http://insightshare.org/watch/video/terrible-day_Kenya
http://insightshare.org/
http://insightshare.org/
http://www.youtube.com/user/todomundoinmigrante
http://www.edex.es


Aprender a ler sem dar por isso 
é o objetivo da BookBox, outro 
projeto pioneiro – uma espécie de 
Jukebox de livros digitais. Desta 
vez a ideia é pôr as crianças a ler 
e a escrever na sua ou noutras 
línguas, enquanto brincam, ouvem 
e vêm histórias em vídeo. 

Com base no sistema SLS – le-
gendas na mesma língua – uma 
narradora conta a história de Nori, 
que “numa manhã ensolarada, 
enquanto pescava com o seu pai, 
disse: «Se nós pescarmos tantos 
peixes, um dia não sobrará mais 
nenhum».”

Ler Sem Querer
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E enquanto “vemos” Nori a pescar, 
passam em cores intermitentes 
as legendas na língua pretendida. 
Além de ajudar a aprender a ler, 
as histórias da Juke Box falam de 
temas que importa pensar – como 
o diálogo intercultural ou um 
planeta a proteger.

Recorrendo às mesmas técnicas, o 
Planet Read põe a maior indústria 
cinematográfica do mundo – Bol-
lywood – ao serviço da alfabe-
tização. A ideia é simples, trata-se 
de legendar em hindi as letras 
das músicas dos filmes feitos na 
mesma língua e de treinar a capa-
cidade de leitura de cerca de 150 
milhões de fãs – que, até chega-
rem ao Planet Read, eram também 
leitores fracos.

17 | tema D

Fo
to

: O
xf

am
 It

al
ia

http://www.bookbox.com/
http://www.planetread.org/
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“A responsabilidade tem que ser repartida. Não pode ser só 
dar. Quem fala assim é Pedro Alegria, que forma com Hugo 
Tornelos o atelier de design Cabracega. Respondem a desafios 
e reinventam experiências ou objetos que emergem das 
histórias de pessoas - em Portugal, São Tomé ou Cabo Verde. 
São experience designers e reivindicam a liberdade para criar 
no cruzamento entre culturas, espaços e tempos. 
Às claras.

Hugo Tornelos
e Pedro Alegria
CABRACEGA - Experience Design Studio

O que é o experience design?

P.A.- O experience design parte 
de um problema para definir um 
suporte - pode ser uma música, 
uma refeição, um ritual, um ser-
viço. Ou seja, a melhor solução vai 
definir qual vai ser o resultado e 
não o contrário. Para uma solução 
que é “sentar” a resposta não tem 
de ser fazer mais uma cadeira, 
pode surgir outra resposta.

H.T.- O nosso intuito é também 
que o observador se torne partici-
pante. O experience design passa 
muito por isso – as pessoas dei-
xam de ser passivas e passam a 
ser ativas, participam nos projetos.

Entrevista de Inês Campos e Sandra Oliveira
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P.A.- Passa realmente por 
desenhar experiências e desenhar 
com todos os sentidos – e as 
experiências, positivas ou negati-
vas, são o que mais nos marcam. 
Por exemplo, o Emoponto, foi 
uma intervenção que fizemos nos 
ecopontos - partimos do princípio 
que as pessoas podem reciclar 
emoções, então cada um dos 
ecopontos tornou-se amor, ódio e 
raiva.

http://cabracega.co/
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De onde partiu o projeto SEED, 
que realizaram em São Tomé com 
apoio da cooperação portuguesa?

P.A.- Neste caso partimos de uma 
ação de formação de artesãos 
em São Tomé. Estivemos nas 
oficinas, vimos como eles 
trabalhavam e também como o 
mercado funcionava. A nossa 
intervenção não passou só por 
desenhar objetos, mas sobretudo 
por processos. Estar dentro 
das oficinas e perceber como 
se poderiam otimizar alguns 
processos, rentabilizar alguns 
produtos. Porque os artesãos 
lá fazem muita coisa, quase só 

por instinto... muitas vezes sem 
perceberem o balanço entre o 
esforço, os recursos e aquilo 
que um determinado objeto 
pode trazer. Foi neste sentido 
que procurámos otimizar os 
processos de produção local.

O projeto começou por ser uma 
formação?

P.A.- Sim, começou por ser apre-
sentado no Centro Cultural Por-
tuguês e a uma cooperativa de 
artesãos, em parceria com a Santa 
Casa da Misericórdia de S. Tomé e 
Príncipe - primeiro, foi preciso per-
ceber se as pessoas queriam par-
ticipar. Antes de ajudar é preciso 
perguntar se as pessoas querem 
ser ajudadas. É que muitas vezes 
há uma premissa – uma postura 
muito arrogante, porque achamos 
logo que pode haver uma mu-
dança para melhor - e acontecem 
grandes choques de expectativas.
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SEED: a nossa intervenção não passou só por 
desenhar objetos, mas sobretudo por otimizar a 
produção local.
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Como decorreu o processo, com 
as pessoas?

P.A.- Estavam 27 artesãos en-
volvidos de 5 oficinas diferentes, 
dos quais resultaram 52 produtos. 
Oficialmente foram 4 meses de 
projeto, mas na realidade foi um 
ano, porque lá os ritmos são muito 
diferentes... As oficinas iam desde 
a oficina da prisão, que trabalha-
va madeira e ráfia dos sacos de 
cacau, depois outras oficinas 
trabalhavam coco, havia quem 
traba lhasse corno de boi – que era 
uma boa solução para não usar 
o osso de baleia mas levantava 
alguns problema: como o país tem 
muitos feiticeiros, havia por vezes 
alguma disputa.

Trabalharam diariamente com as 
oficinas?

P.A.- Tínhamos uma oficina por 
dia para visitar. Como a do Ataíde 
- é um perfecionista incrível, um 
homem “muito certinho”, uma 
exceção, porque na verdade, 
arte todos a têm, é incrível como 
traba lham a madeira, como nós 
trabalhamos uma folha de papel. 
Na foto vêm o Amiltar na oficina, 
que é também a própria casa, 
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vêm-se as crianças ali a brincar, a 
cozinha fica atrás. Estas canetas 
USB eram do Johnny e do Ven-
tura, feitas na prisão – muito ele-
gantes. Os talheres resultaram de 
outro exercício que fizemos com 
um artesão, que tendia mais para 
a arte do que para o artesanato. 
Isto foi com base nas raízes das 
árvores da zona onde ele vivia, 
pensaram-se formas que pudes-
sem servir como ferramenta e o 
resultado foram estes talheres. 
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O SEED lançou uma semente?

P.A.- Sim e com toda a franqueza 
não é mais do que isso que uma 
pessoa faz.
 
Mas a partir de uma semente po-
dem nascer muitas árvores...

P.A.- Quando lá estava, pessoas 
experientes do terreno pergun-
tavam “então e correu bem?” Eu 
respondia, não sei bem. “Quantas 
pessoas conseguiram tirar daqui 
alguma coisa?” perguntavam-
-me. Talvez duas, três...  “Ah, 
então correu muito bem...”. Não 
podemos esperar mudar tudo, a 
realidade é esta.

O que consideras “tirar alguma 
coisa disto”?

P.A.- Alguém como o Ataíde, por 
exemplo. Percebeu que podia 
tirar daqui alguns frutos, mais não 
fosse aumentar as suas enco-
mendas ou ter outra rentabilidade 
naquilo que fazia. Porque há um 
objetivo projetado no tempo. Mas 
a maioria dos artesãos pensa 
mais no dia a dia, quanto muito no 
amanhã...

Estão agora a desenvolver algum 
projeto do género?

P.A.- Sim, estamos à espera - a 
ideia é levar o SEED para Cabo 
Verde. Mas há muitas eleições – lá 
e cá – e muita coisa pelo meio...

Qual é a proposta para Cabo 
Verde?

P.A.- Estivemos em 2010 a fazer 
um levantamento em quatro ilhas, 
para uma proposta a nível na-
cional - através do ministério de 
trabalho português e cabo-verdia-
no. O projeto passa pela forma-
ção mas também pela criação de 
emprego, jogar com dinâmicas da 
economia local, há objetivos muito 
concretos. A ideia é produzir os 
suportes para as canetas USB 
como em São Tomé - com outros 
materiais, na Ilha do Fogo utilizar 
a lava, que é única. 

Antes de ajudar é preciso perguntar se as pessoas 
querem ser ajudadas. Muitas vezes há uma postura 
arrogante.

 Este projeto poderia funcionar 
melhor em Cabo Verde?

P.A.- Sim, aliás penso que pode 
ser útil em qualquer contexto, 
inclusive em Portugal. Houve um 
projeto para Cova da Moura, mas 
não resultou...

Porquê?

H.T.- Era difícil encontrar pessoas 
que trabalhassem bem a madeira 
e a única pessoa que o fazia 
trabalhava demais...

E tinha que ser madeira?

H.T. -Não, claro, mas neste caso 
específico, pediram-nos para 
tentar implementar a ideia das 
canetas USB. 

O SEED tem de começar pelo 
início, saber o que as pessoas 
fazem...

P.A.- Sem dúvida, essa é a forma. 
Perceber as necessidades, as 
potencialidades, os recursos...
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Não somos designers sociais. Gostamos é de levantar 
questões especiais - dar resposta a desafios.

23 | vox

Usar processos participativos?

P.A.- Sim e a responsabilidade tem 
que ser repartida. Não pode ser só 
dar, aliás essa é uma política que 
exemplifica tudo o que está er-
rado – o dar. Não serve, não serve 
nada. Isso é algo que se via muito 
em São Tomé, até nas crianças – 
que o “branco tem que dar, porque 
o branco tem culpa...”, tenta-se 
discutir a História em conversas 
de dois minutos e claro que isso 
não resolve nada...Depois há o 
puro assistencialismo que é muito 
triste... E ajuda a criar a neces-
sidade da sua própria existência – 
essa para mim é a maior hipocrisia 
e, infelizmente, acontece muito.

Os temas sociais atravessam 
muito o vosso trabalho?

H.T.- Nós não nos vemos, 
nem queremos que nos vejam, 
como designers sociais. Gostamos 
de levantar questões especiais - 
como no ATM Hotel - mas o nosso 
“core “ é mais, a nível criativo, dar 
resposta a desafios, queremos ser 
transversais a diversas áreas.

Também trabalham conceitos 
urbanos, como nas senioritas.
  
H.T.- Fomos convidados pelo 
projeto EVA, em residências artísti-
cas, e ficamos com o “contacto 
cultural” - que trabalha com jovens 
- e quisemos trabalhar a rua. No 
meio de brainstormings com os 
jovens do bairro da Mouraria sur-
giu a ideia de intervenção urbana 
das senioritas, as senhoras mais 
velhas sempre a controlar nas suas 
janelas. Levantámos a questão se 
uma vigilância comunitária que até 
se poderia fazer estas pessoas 
sentirem-se mais úteis. Fizemos 
só a intervenção artística, com a 
sinalização, mas até as senioritas 
e os jovens começaram a falar. No 
fundo foi levantar uma questão.
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O design, afinal,
pode salvar o mundo
Carlos Miguel Maia

 mundo

Design Thinking? Não, não é 
“pensar em modelos mais funcionais 
ou mais atraentes para o desenho 
de peças” - é uma forma de pensar 
a resolução de problemas, sejam 
eles quais forem. Funda-se em 
dois aspetos: uma abordagem 
centrada na pessoa que vive com o 
problema e o pensamento criativo 
na busca de uma solução. Isto 
implica um envolvimento, muitas 
vezes prolongado e pre sencial, no 
estilo de vida das pessoas a que nos 
estamos a dedicar. Depois vem a 
criatividade - começa, precisamente, 
na definição da metodologia mais 
adequada. Não se usam planos 
de ação nem cronogramas pelo 
simples motivo de que não pensa de 

forma cronológica. Pelo contrário, 
Tim Brown, fundador da firma 
IDEO e o porta-voz internacional do 
Design Thinking, pegou em todas 
as melhores práticas de gestão 
de projetos e tomou com elas a 
primeira decisão criativa: deitou-as 
fora. Depois desenhou um método 
que segue três “espaços” (que, 
refor  ce-  se, não são “passos” a 
tomar uns a seguir aos outros): a 
Inspiração, isto é, a descoberta 
de um problema ou de uma 
oportunidade (ou de algo que tenha 
um pouco dos dois); a Idealização, 
que consiste na criação de uma 
resposta que vá de encontro à 
Inspiração; e a Implementação. 

Este último espaço é, talvez, onde 
as ferramentas do design estão 
mais presentes. O Design Thinking 
aposta grandemente na criação 
de protótipos e a sua adaptação 
perante os resultados dos testes. 
Não ter medo de falhar é outro dos 
mandamentos deste método.
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Pensar a resolução de problemas, abordagem centrada na pessoa que 
vive com o problema,  pensamento criativo na busca de uma solução? 
Podemos chamar-lhe Design Thinking, mais uma forma de pensar o 
mundo criativamente que uma nova disciplina.
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http://www.ted.com/talks/lang/eng/tim_brown_urges_designers_to_think_big.html
http://www.unusualleading.com/wp-content/uploads/2009/12/HBR-on-Design-Thinking.pdf
http://www.unusualleading.com/wp-content/uploads/2009/12/HBR-on-Design-Thinking.pdf
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Uma metodologia centrada na 
tentativa-erro não parece a mais 
eficiente. Mas a aceitação do erro 
como parte do processo criativo 
- para além de nos apontar por 
onde não ir - é potencialmente 
gerador de novas descobertas. 
Também por essa razão, o Design 
Thinking tem um enorme potencial 
para a resolução de problemas 
sociais. Muitos podem ser ultra-
passados se se conhecerem as 
condições in loco - o quotidiano 
das pessoas é, muitas vezes, tão 
marcado por constrangimentos 
culturais quanto económicos e 
pode fornecer pistas para a res-
olução de problemas.

O caso mais documentado de 
sucesso encontra-se na Índia, 
numa colaboração entre designers 
e a Naandi Foundation. Os centros 
de tratamento de água geridos 
por esta fundação pareciam es-
tar a fa zer tudo bem: estavam tão 

próximos das populações quanto 
os poços de água não-tratada e 
os custos eram irrisórios. Mas as 
pessoas não os usavam. O que 
acontecia era que os contentores 
disponíveis para o transporte de 
água eram demasiado grandes e 
pesados para serem carregados 
à cabeça. Depois de se coloca-
rem design thinkers no terreno, 
foi possível chegar a uma solução 
que levou a que milhares de pes-
soas passassem a ter acesso a 
água tratada e a evitar doenças. A 
solução, vista a posteriori, parece 
simples.

A mesma metodologia, centrada 
nos hábitos das pessoas e na 
procura criativa de soluções, já foi 
aplicada a áreas como a saúde 
visual ou a alimentação saudá-
vel para descobrir e desenhar 
soluções que salvam milhares de 
vidas. 

O Erro e a Inovação Social

A aceitação do 
erro como parte do 
processo criativo é 
potencialmente gerador 
de novas descobertas.

http://www.ssireview.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation/
http://www.ssireview.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation/
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O Futuro
mora aqui?
Sandra Oliveira

Um grupo de pessoas ousou 
fazer um espaço cultural com 
a população de um bairro 
complicado, mesmo no meio da 
cidade do Porto. Ocuparam com 
atividades culturais uma escola 
abandonada e envolveram as 
pessoas. Hoje esperam que a 
câmara do Porto consiga lidar 
com esta nova forma cidadã de 
resposta social.
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Desde abril, uma ideia tornou-se 
realidade no bairro da Fontinha 
e juntou pessoas muito diferen-
tes. Jovens formados em várias 
áreas querem dar o seu contributo 
nas atividades para a população; 
senhoras idosas assistem com um 
brilho nos olhos a esta iniciativa 
(e até participam nas reuniões 
do seu bairro considerado prob-
lemático) e muitos são já os resi-
dentes que aprovam este grupo. 
“Faziam coisas tão boas e foram 
tirá-los daqui. Antes estavam aí 
os drogados e não os vieram tirar 
daí”, testemunham aos jornalistas 
que regularmente aparecem na 
Fontinha, curiosos por ver uma 
quase utopia não se desmoronar 
à primeira dificuldade.

Há duas semanas este grupo 
heterogéneo de pessoas celebrou 
o São João no largo da Fontinha, 
enquanto aguarda a resposta da 
Câmara do Porto ao pedido de uti-
lização da escola, depois de terem 
sido despejados em Maio [à hora 
do fecho da edição, recebemos a 
notícia de que a Câmara conce-
deu uma utilização provisória até 
Dezembro]. Continuam no largo da 
Fontinha, a fazer atividades com 
as crianças como se fosse um ATL 
precário – uma das atividades que 
a Es.Col.A queria implementar este 
verão.

Cultura significa cultivar e é isso que pretendemos, cultivar 
uma nova forma de relacionamento social e humano que dê 
prioridade aos valores da justiça, solidariedade e fraternidade.

Um Centro do Bairro 

A Fontinha fica ali mesmo ao lado 
da Praça da República, no centro 
do Porto. É uma zona complexa, 
quer a nível urbanístico quer so-
cial, mas há já mais algumas 
iniciativas cidadãs a despontar no 
meio do bairro, como as hortas 
comunitárias. Em abril juntou-se a 
Es.Col.A: pintaram, arranjaram e 
abriram as portas da velha escola 
primária à comunidade, chamaram 
crianças e adultos para as oficinas 
abertas e respeitaram a vizinhança 
terminando as atividades cedo. 

Chamam-se coletivo e não querem 
protagonistas, funcionam demo-
craticamente em assembleia e 
estabeleceram três objetivos – “a 
reabilitação do edificado, o apoio 
social e cultural aos moradores e 
dinamizar uma discussão pública 
sobre a necessidade de tomar-
mos nas nossas mãos o nosso 
próprio futuro”. As ferramentas 
da Es.Col.A são a arte, o conheci-
mento e a cultura: “cultura significa 
cultivar e é isso que pretendemos, 
cultivar uma nova forma de relac-
ionamento social e humano que dê 
prioridade aos valores da justiça, 
solidariedade e fraternidade”. 

A dinâmica sentia-se no bairro até 
serem desalojados e empareda-
das as paredes. Mas a Es.Col.A 
não desarmou, engrossadas as 
fileiras com muitos habitantes do 
bairro que gostaram do projeto - 
finalmen te alguém que se dedica a 
este bairro que sofre com a deser-
tificação e abandono do centro 
urbano. Carta aberta à Câmara 
Municipal do Porto, escutados 
pela vereadora da Ação Social – 
que ouviu moradores e jovens, 
reconhecendo a “pertinência” do 
projeto –, a Es.Col.A aguarda uma 
resposta para colocar em prática 
o que está na ordem do dia: as 
iniciativas cidadãs preencherem 
lacunas sociais onde o Estado 
não consegue chegar.

Até lá, no largo, pela fresquinha, 
conseguem realizar algumas ativi-
dades – no blogue o calendário 
continua ativo todos os dias. A es-
perança é que a câmara os aceite 
como parceiros e desemparede a 
escola para voltarem a ter um teto 
para as oficinas de arte e pintura 
para as crianças, os ateliers de 
informática, música ou arranjos 
de bicicletas - uma verdadeira 
Es.Col.A para todos.

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=1848695
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=1848695
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=1848695
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=1848695
http://escoladafontinha.blogspot.com/2011/06/blog-post_25.html
http://quintamusasdafontinha.wikispaces.com/
http://quintamusasdafontinha.wikispaces.com/
http://escoladafontinha.blogspot.com/
http://escoladafontinha.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-11T01%3A31%3A00%2B01%3A00&max-results=8


Educação na 
Linha da Frente
Mariana Hancock
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Uma das maiores organizações internacionais que trabalha com 
a infância tem um projeto de acolhimento, apoio e reabilitação de 
crianças-soldado.
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De acordo com o último Relatório 
Anual de Monitorização Global de 
Educação para Todos, da UNESCO, 
cerca de 28 milhões de crianças são 
privadas do seu direito à educação 
devido a situações de violência e 
de ataques às escolas – são quase 
metade, 42% do número total de 
crianças em idade de frequentar 
o ensino primário e que não estão 
matriculadas nas escolas.

Paz e Educação

“As escolas deviam ser zonas 
de paz. Aqueles que atacam 
escolas devem saber que serão 
responsabilizados”, comenta 
a Representante Especial das 
Nações Unidas sobre Crianças 
em Conflitos Armados, Radhika 
Coomaraswamy. No seu último 
relatório apresentado às Nações 
Unidas dá-nos conta de que, em 
pelo menos quinze países em 
conflito e crise, as escolas não são 
lugares seguros para as crianças 
se esconderem. 

Frequentemente, as escolas são 
utilizadas como centros de recru-
tamento e treino de crianças-sol-
dado, para reforçar a intolerância, 
divisões sociais e culturais, bem 
como alimentar preconceitos que 
levam à guerra. 

A Save the Children tem feito 
esforços para que John e Sifa 
regressem às suas casas, sejam 
reintegrados nas suas famílias e 
comunidades. Deseja, igualmente, 
dar-lhes a conhecer um novo rumo 
para reconstruírem as suas vidas e 
o seu país: através da Educação. 
É uma das organizações que reúne 
esforços para melhorar a quali-
dade do ensino, chegando a mais 
de dez milhões de crianças. 

“Quando recebemos Educação, 
podemos tirar as nossas próprias 
conclusões. Podemos perce-
ber que a Guerra não é a melhor 
solução. Somos capazes de 
resolver os nossos problemas e 
compreender, porque a Guerra 
tem tudo a ver com a incom-
preensão”, afirma um estudante 
da Libéria, citado pela Save the 
Children - organização que é 
membro da Global Campaign for 
Education (Campanha Global pela 
Educação).

“Eu estava a brincar junto ao rio 
quando os rebeldes chegaram e 
me apanharam. Tinha 13 anos. 
Eu sabia exatamente o que me 
ia acontecer”, conta John, cinco 
anos após o início do seu pesa-
delo. “Um dia não aguentei mais, 
levantei-me e fugi”. Encontrou no 
seu caminho um centro de apoio 
e reabilitação de crianças-soldado 
da organização internacional Save 
the Children.

O John vive no Uganda. É uma 
das crianças que beneficiam do 
projeto Rewrite the Future / 
Reescrever o Futuro da Save 
the Children. Tem como objetivo 
melhorar as condições de vida das 
crianças em 28 países afetados 
por conflitos, onde a organização 
está presente.

Sifa tem 15 anos. Foi raptada e 
abusada sexualmente por solda-
dos na República Democrática do 
Congo. Tem um filho e foi forçada 
a combater: “Estávamos fartos dos 
ataques e da guerra. Havia crian-
ças mortas, pais mortos. Não havia 
escolas. Em vez de esperarmos 
pela morte, o melhor a fazermos 
era combater também”, explica, 
“foi o que fiz durante três anos”.
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Coordena em Portugal a 
Campanha Global pela Educação

http://www.educacaoparatodos.org
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Quando o marido de Anna Ndila 
adoeceu e ficou em coma devido 
a complicações ligadas ao VIH/
SIDA, ela e os seus três filhos 
foram expulsos de casa: Anna 
também estava doente e a sogra 
disse-lhe que não queria ter outra 
campa em casa. Depois da própria 
família recusar acolhê-la, não lhe 
restou outra hipótese que não pro-
curar vida e trabalho num bairro 
degradado de Nairobi.

Este não é um caso único. Ao 
abrigo dos costumes tradicionais, 
as mulheres quenianas têm acesso 
à terra apenas através do marido 
ou dos pais, não podem herdar e 
muito menos comprar qualquer 
tipo de propriedade em nome 

próprio, o que as deixa à mercê da 
boa vontade da sua família alarga-
da e sem uma fonte de rendimento 
quando o marido morre.

Os mecanismos tradicionais para 
superar esta situação, tal como a 
“herança de esposa” (em que uma 
viúva é “herdada” pelo irmão do 
marido que assegurará a sua sub-
sistência e dos seus filhos) estão 
progressivamente a cair em de-
suso, especialmente nos casos de 
morte ligada ao VIH/SIDA, em que 
se teme o contágio e os danos 
ao bom nome da família. Embora 
existam leis formais que garan-
tem os direitos de viúvas e órfãos, 
faltam a vontade e o acesso às 
ferramentas para as aplicar.

Mulheres no Quénia:
da terra e da vida
Isabel Alonso Gomes

No Quénia, quando um pai de família morre devido ao VIH/SIDA, deixa 
mulher e filhos em situação dramática. A lei não lhes reconhece direito 
à herança e discrimina-se a mulher, pois assume-se que está infetada.  
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http://panos.org.uk/features/aids-widows-women-who-lose-everything/
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Uma residente de Soweto, parte 
do maior bairro de lata de Nairobi, 
Kibera.
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Viúva com o seu neto em Soweto, Kibera. Toda a 
família morreu, tem por isso cinco crianças a cargo.
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Em 2005, um grupo de voluntários 
das comunidades locais de 
Gatundu, que prestavam apoio 
domiciliário a doentes terminais, 
observou um aumento no número 
de mulheres em situação difícil 
após da morte do marido. Assim 
surgiu o projeto Watchdog Groups 
(WDG), da organização GROOTS 
que, através dos esforços da 
comunidade local, defende os 
direitos de propriedade de viúvas 
e órfãos, protegendo-os de 
despejos abusivos.

Dado que as viúvas e órfãos 
raramente sabem que têm 
direitos de propriedade, uma 
das prioridades dos WDG é a 
informação. Para além disso, os 
WDG desenvolvem um esforço 
de vigilância de situações 
de risco nas comunidades, 
procurando evitar, de forma 
amigável, que o despejo seja 
levado a cabo. Quando isto não é 
possível, os WDG disponibilizam 
ferramentas concretas de 
mediação, recorrendo a líderes 
da comunidade, autoridades do 
governo local e, finalmente, aos 
tribunais - garantindo o acesso 
à justiça por parte de cidadãos 
vulneráveis.

O trabalho dos WDG estende-se 
também ao acompanhamento do 
regresso de pessoas anteriormente 
despejadas, depois de uma 
decisão judicial favorável, de forma 
a garantir que a fruição dos direitos 
é respeitada. Complementam 
assim a ação do governo, 
assegurando que as leis que 
garantem a não-discriminação das 
mulheres são realmente postas 
em prática, mesmo em casos 
onde os costumes e tradições são 
contrárias. 

Os WDG funcionam também como 
mecanismos de supervisão da 
ação do Estado, nomeadamente 
não permitindo a impunidade de 
oficiais corruptos que tiram partido 
da situação precária de mulheres 
e órfãos. Uma vez que a maior 
parte dos casos defendidos são 
de mulheres – que são também 
as principais agentes nos grupos 
WDG - o empoderamento das 
pessoas do sexo feminino é 
reforçado por duas vias: passam a 
ser proprietárias por direito próprio 
mas existe igualmente um aumento 
da sua participação, representação 
e capacidade de liderança nos 
WDG.

Coordenadora de Campanhas na 
Secção Portuguesa da Amnistia 
Internacional

As quenianas têm 
acesso à terra apenas 
através do marido 
ou pai - o projecto 
Watchdog protege os 
seus direitos legais à 
propriedade

WDG: Na Linha da Frente

http://www.groots.org/
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Sair por aí à procura

MONTALEGRE  MANIFesta  7 a 10 de Julho

CARVALHAIS  ANDANÇAS  1 a 7 de Agosto

ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-VELHA, ESTARREJA, OVAR E SEVER DO VOUGA 
FESTIM  até 22 de Julho

SINES  FESTIVAL DE MÚSICAS DO MUNDO  22 a 30 de Julho

... de uma sombra fresca, de água 
limpída para mergulhar, daquela 
música do mundo, doutras danças 
que nunca experimentámos. É Verão, 
queremos sair por aí à procura do 
quão bonito é Portugal e o Mundo 
– para encontrar o que nos dá espe-
rança de um mundo melhor.
De, por exemplo, uma festa-feira 
como a Manifesta 2011 que mostra 
aos visitantes o melhor que se faz 
pelo desenvolvimento local – seja 
um turismo rural e ecológico onde 
se confeccionam deliciosas compo-
tas biológicas, ou a recuperação de 
teares tradicionais e outras artes que 
se julgavam perdidas. “Mobilizar e 
participar para uma Economia susten-
tável” é o mote deste ano.
A trabalhar para uma cultura partici-
pativa está o Andanças desde 1996 
- é o festival de danças do mundo 
que decorre todos os anos na aldeia 
de Carvalhais, em São Pedro do Sul. 
Desde o início com poucas centenas 

de participantes, o festival sempre 
envolveu a população e organizações 
locais na festa e foi inovador desde 
a separação de resíduos na cantina 
até à preservação do local do festi-
val. Um programa de voluntariado, 
outro citado pelo Ministério do ambi-
ente - ecodanças - e tudo organizado 
para receber os milhares de pessoas 
que buscam aos ateliers de dança, a 
música, o baile e o ar puro aprovei-
tado em muitas actividades paralelas 
no festival.
Seguindo para a música, um exemplo 
de como pequenos municípios po-
dem realizar grandes eventos, juntan-
do recursos e vontades, é o FESTIM - 
o 3º festival intermunicipal de músicas 
do mundo. Entre Águeda, Albergaria-
a-Velha, Estarreja, Ovar e Sever do 
Vouga, vão circular grandes artistas e 
grupos de Itália, Cabo Verde, Pales-
tina, Espanha, Brasil, Suécia, Grécia, 
Senegal, Canadá, México e Chile – 
com bilhetes de €5, €3.5 e grátis!

 dias D

Mais a Sul, a música do mundo 
torna a costa de Sines ainda mais 
apetitosa desde 1999: o Festival de 
Músicas do Mundo traz para esta 
edição alguns dos mais interessantes 
projectos portugueses, que se jun-
tam a grandes ou incomuns nomes 
da música mundial. Destacamos os 
suiços Mama Rosin; dez músicos dos 
Congotronics vs. dez rockers da cena 
alternativa; o grande Cheikh Lô do 
Senegal e, para fechar a festa como 
há dez anos atrás, os imbatíveis Sly & 
Robbie regressam desta vez sem os 
restantes Black Uhuru – nas ruas, a 
Kumpania Algazarra leva a animação 
até à madrugada de dia 30.
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BOTE  Colecção Material/Amorim

CRUZEIROS NOS TEJO  Azambuja, 
Valada do Ribatejo, Escaroupim

MORA  Fluviário do Mora
LAVRE  Monte Selvagem

LISBOA  Fundação Calouste 
Gulbenkian, Av. de Berna

PORTO  Jardins e Palácio de Cristal  
8 a 10 de Julho

Cortiça Fresquinha

Um Passeio Pelos Avieiros

Mais Natureza a Sul

África em Lisboa

Muita Alternativa

Pop! Uma rolha de cortiça a saltar 
acompanha tantas festas da nossa 
vida. Quando rumar a Sul durante o 
Verão, aprecie o que o sobreiro faz 
pela paisagem e em prol da biodiver-
sidade – depois, abra a sua bebida 
fresquinha. Esqueça aquela corticite 
foleira dos anos 80-90 e entregue-se 
à cortiça a sério – verdadeiramente 
ecológica e finalmente com design, 
é uma das maravilhas do mundo. 
A preservação da cortiça também 
se faz de criatividade - de um clube 
famoso que reabre em Amesterdão 
com decoração em cortiça, a uma 
colecção no museu MoMA de Nova 
Iorque ou um brinquedo novo para o 
banho dos miúdos. 

Comer um torricado ou outra iguaria 
da lezíria. Visitar as casas palafíticas 
dos avieiros e perceber o seu modo 
de vida sustentável à beira-Tejo. 
Seguir o passeio no barco recuperado 
pela Ollem – Turismo Fluvial em 
2005 para mostrar a beleza natural 
e cultural do rio Tejo - guiado pelo 
sr. Vítor, que conta boas histórias a 
quem navega pelo Ribatejo profundo. 

Já conhece o Parque Biológico de 
Gaia ou o Oceanário de Lisboa, mas 
se está a caminho do Sul, tem dois 
sítios para passar com os petizes. 
Primeiro, o Fluviário de Mora e os 
seus habitats aquáticos merecem 
a visita - numa região conhecida 
também pela gastronomia. Depois, 
pergunte também aos seus petizes 
se querem visitar o Monte Selvagem, 
perto de Montemor-o-Novo, com 
mais de 400 animais, bem cuidados 
nestes 20 hectares de natureza. 

Se não foi ao baile de inauguração na 
garagem da Gulbenkian, não perca 
ao menos a exposição de cerca de 
180 fotografias e vídeos da última 
edição dos Encontros de Bamako – 
Bienal Africana de Fotografia 2009. 
Reflectem a criação contemporânea 
da fotografia em África e dos artistas 
afro-americanos, em torno da 
temática da “fronteira”. Para ver até 
ao final de Agosto e um cheirinho 
aqui.

Foto: El NemrRana

Na Feira Alternativa do Porto 
juntam-se as propostas ecológicas, 
o artesanato ambiental e ainda as 
terapias não-convencionais. Além 
dos feirantes alternativos, há ainda 
palestras, oficinas e espectáculos 
– do didgeridoo às taças tibetanas 
ou danças orientais. Curioso o 
“Encontro Meditativo pela Paz”, que 
promete durante três horas do dia 
10, a partilha da “Maior Gargalhada 
Orquestrada”...
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ECOXIGÉNIO Chuveiro por 19,50€

Forte, Bonito e Poupado

Poupar água e tomar um bom duche 
ao mesmo tempo, é com o novo 
chuveiro Ecoxigénio – é resistente, 
anti-calcário e poupa até 75% do 
consumo. Como tem 16 entradas de 
ar, mantém um jacto de água forte e 
mesmo com um reductor de caudal 
instalado, permite tomar um duche 
vigoroso na mesma. Uma boa ideia, 
acessível para todos online – onde 
encontra outros produtos ecológicos

http://www.youtube.com/watch?v=FVmQ4uaXfu4
http://www.youtube.com/watch?v=FVmQ4uaXfu4
http://www.corquedesign.com/
http://www.realcork.org/artigo/amsterdam-club.htm
http://www.realcork.org/artigo/amsterdam-club.htm
http://search.momastore.org/?q=cork
http://search.momastore.org/?q=cork
http://www.materia.amorim.com/pt/bote
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N3XCma8hdgY
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