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RELATÓRIO DA DOCUMENTAÇÃO,  DIVULGAÇÃO E VÍDEO 

Organização: Centro de Convergência/ GAIA Alentejo

Data e local: Maio 2010 a Dezembro 2011, Aldeia das Amoreiras

Grupo de trabalho
André Vizinho (concepção e coordenação geral, organizador do Curso de Vídeo, produtor dos filmes Aldeia de 
Sonho parte 1 e parte 2 e Alface,  operador de camera em Alface, Aldeia de Sonho parte 1 e Mestre da Cortiça, 
apoio e formação a todos os voluntários e operadores de camara, formador de fotografia, fotógrafo de algumas 
actividades )
Sebastian Rost (editor de som e de imagem e operador de camera dos filmes Aldeia de Sonho parte 1 e parte 2)
Frank Laranja (realizador, produtor, editor de som e imagem e operador de camera do filme Caiação, editor de 
som e operador de som do filme Alface, concepção do menu e gravação do master do DVD 5 filmes para a 
Aldeia Sustentável) 
João Gonçalves (co-realizador e operador de camera do filme Alface, assistente de produção, fotógrafo das 
actividades)
Bruno Caracol (co-realizador, editor de imagem e operador de camera do filme Alface, assistente de produção)
Ricardo Inácio (selecção musical e assistente de produção no filme Aldeia de Sonho parte 1 e parte 2, design de 
posters de divulgação)
Espiga Design – Cândida Campos e Iko (design da capa do DVD 5 filmes para a Aldeia Sustentável, design e 
construção do site www.aldeiasustentavel.net , design da capa dos livros “Flora dos Vales” e “a Fauna e a “Aldeia 
das Amoreiras”, design e paginação da apresentação do projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável)
João Pedro Duarte (formador do Grande Curso de Video para a Aldeia das Amoreiras Sustentável)
Julia Barata (realizadora, operadora de camera e editora do filme “Como é que se faz a Cal?”)
Patrícia Rangel (assistente de produção do filme Aldeia de Sonho parte 1 e parte 2, secretariado)
Ricardo Santos (legendagem do filme Aldeia de Sonho parte 1 e 2 e Caiação)
Marcos Pais (secretariado e assistente de produção)
Muitas Dezenas de voluntários da aldeia e visitantes  e amigos da Aldeia das Amoreiras ajudaram tirando 
fotografias das actividades, distribuindo posters, reencaminhando emails de divulgação ou dando apoio de 
produção à realização das actividades.
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Objectivos

DOCUMENTAR & DIVULGAR - Documentar e divulgar o projecto e promover as metodologias 

participativas na construção da sustentabilidade. Dar a visibilidade merecida aos apoiantes do projecto e obter 

reconhecimento.

1. Documentar todo o processo participativo num documentário vídeo

2. Criação de curtas-metragens de educação ambiental

3. Criar um site com fotos, materiais e publicações - Documentar todo o projecto online com fotografias, 

registos e materiais das actividades e publicações.

4. Mediatização do projecto a nível local, regional e nacional - Dar visibilidade local, regional e nacional ao 

projecto,  à  sua  metodologia  e  aos  seus  apoiantes  através  da  divulgação  aos  media  em  momentos  

estratégicos do projecto (celebrações, apresentação do documentário, lançamento do website).

Objectivos definidos/ alcançados

1. Documentar todo o processo participativo num documentário vídeo  : O processo de participação e as 
actividades organizadas pelo Centro de Convergência e pela comunidade foram na sua grande maioria 
documentadas em vídeo ou fotografia. Algumas actividades não foram documentadas propositadamente 
pois sentimos que a presença de uma câmara fotográfica ou de video iria retrair os participantes e gerar 
um sentimento de que o processo não era dos participantes mas sim do Centro de Convergência que 
estaria interessado em documentar a sua actividade. 

No entanto, após o hábito de existirem pessoas a filmar na Aldeia das Amoreiras, esta presença tornou-
se menos intimidatória. Apesar disto em pequenos grupos a presença de uma máquina de filmar é 
sempre intimidatória e gera um efeito em si mesmo. Foi também por observarmos este facto que 
decidimos efectuar o filme Alface, uma vez que o facto de estar a filmar em entrevistas mostra que 
queremos aprender com o conhecimento das pessoas e que por sua vez valorizamos o seu conhecimento. 

Assim, quem ensina sente-se valorizado e mais empoderado para prosseguir o seu caminho 
aprendizagem e partilha de conhecimento. Assim,  realizámos um DVD com 5 filmes para a Aldeia 
Sustentável em que mostramos em sequência cronológica o filme Aldeia de Sonho Parte 1, depois a 
parte 2, depois a Caiação e Como é que se faz a Cal e por último o documentário Alface.
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2. Criação de curtas-metragens de educação ambiental  : realizámos 5 filmes ao longo do periodo de um ano 
e meio que é um resultado notável dados os meios de produção e o trabalho apenas com voluntários. 
Organizámos um curso de vídeo profissional gratuito em que todos os participantes aprenderam a fazer 
curtas metragens e se comprometeram a contribuir realizando um filme para a Aldeia das Amoreiras. 

Os três filmes que se seguiram  (Caiação, Como é que se faz a Cal e Alface) foram todos realizados e 
produzidos com participantes do curso de vídeo. Não se conseguiram ter habitantes jovens naturais da 
Aldeia no curso de vídeo uma vez que só há 4 jovens entre os 16 e os 22, destes 3 estavam interessados 
mas estavam a trabalhar e não conseguiram encontrar disponibilidade em nenhuma data. 

Os filmes criados são bastante educativos e reuniram a participação da população da Aldeia enquanto 
agentes activos no guião ou como entrevistados. Como tal o interesse da população pelos filmes foi e é 
bastante grande, como se observa pelo sucesso das sessões de visualização pública ao ar livre, em festas, 
nos cafés e no centro de convergência.

3. Criar um site com fotos, materiais e publicações  : O site está criado em www.aldeiasustentavel.net e 
contém fotos, documentos para download, vídeos, descrição do projecto, descrição da Aldeia, dos seus 
produtos e serviços, localização e contactos. É um site relativamente estático em que as notícias são 
inseridas automaticamente em Feed RSS, indo actualmente buscar as notícias do site 
www.centrodeconvergencia.org . 

Até Dezembro de 2011 o site aldeiasustenval.net foi visto por cerca de 40mil pessoas! Adicionalmente, 
o site do Centro de Convergência onde são inseridas as notícias do projecto Aldeia das Amoreiras 
Sustentável recebeu desde Maio de 2007 cerca de 90 mil visitas. Por último o site www.gaia.org.pt onde 
também são publicadas as notícias da Aldeia das Amoreiras Sustentável e do Centro de Convergência 
tem cerca de 70 mil visitantes por mês!

4. Mediatização do projecto a nível local, regional e nacional  : A visibilidade do projecto foi mais um dos 
objectivos plenamente atingidos que se pode verificar pela análise dos indicadores, pelo número de 
visitantes no site, pelo número de apresentações públicas efectuadas, pelo número de artigos nos jornais 
e na rádio, pela presença na RTP mas também pela quantidade de pessoas interessadas em visitar, em 
fazer voluntariado, em vir morar para e em documentar a Aldeia das Amoreiras. 

É importante referir que a SIC TV esteve na Aldeia das Amoreiras, em Novembro de 2011 a efectuar 
uma grande reportagem que irá para o ar em 2012. É importante também referir que os grupos e 
pessoas envolvidas na Aldeia das Amoreiras acordaram em integrar-se no movimento / rede de 
Iniciativas de Aldeias, Vilas e Cidades em Transição para a sustentabilidade (TransitionNetwork.org) e 
que dentro deste movimento adquiriu uma notoriedade muito significativa pelos resultados que atingiu 
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em apenas dois anos de participação da comunidade, no âmbito do projecto Aldeia das Amoreiras 
Sustentável. 

Esta rede produziu já um documentário com grande visibilidade internacional com o nome “In 
Transition 1.0” e integrou a Aldeia das Amoreiras e as filmagens do filme Aldeia de Sonho no seu 
próximo filme “In Transition 2.0”. Este facto dará uma ainda maior projecção internacional à Aldeia das 
Amoreiras, ao município de Odemira e a Portugal.

Indicadores / resultados obtidos

VÍDEOS

Aldeia de Sonho parte 1, de Sebastian Rost (2010): Documentário de 26 minutos sobre as sessões de 
participação da Aldeia de Sonho em Maio e Junho de 2010. 

Aldeia de Sonho parte 2, de Sebastian Rost (2011): Documentário  12 minutos sobre as reuniões dos grupos de 
trabalho na Aldeia , sobre a presença dos voluntários e inquéritos na Aldeia, sobre as Iniciativas de Transição.

Caiação, de Frank Laranja (2011): Documentário de 18 minutos sobre o dia internacional da Caiação, mais 
focado na presença dos 160 voluntários internacionais da AFS, na Aldeia das Amoreiras.

Como é que se faz a Cal., de Julia Vilhena (2011): Documentário de 10 minutus sobre o dia internacional da 
Caiação, mais focado no trabalho das mulheres da Aldeia na caiação dos muros públicos.

Alface, de João Gonçalves e Bruno Caracol (2011): Documentário de 50 minutos sobre as pessoas da Aldeia, a 
suas hortas de proximidade, as suas técnicas desenvolvidas ao longo dos anos e o gosto que têm pela sua horta. 
Um documentário pensado para valorizar as pessoas da Aldeia e para educar ambientalmente o público em geral.

+BÓNUS: Mestre da Cortiça, de Uros Knez (2007): Documentário de 10 minutos sobre os mestres da cortiça, 
focado essencialmente no Zé da Graça, personagem  principal residente natural da Aldeia das Amoreiras. Este 
film foi inserido no DVD pois nunca havia sido editado em DVD registado com ISBN e disponibilizado para o 
público em geral. Contribui para a valorização da população da Aldeia e do seu conhecimento.

DIVULGAÇÃO

• Site www.aldeiasustentavel.net

• notícias em www.centrodeconvergencia.org

• notícias nos jornais locais e regionais e online

• entrevistas para rádios regionais
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• apresentação do projecto em Directo na RTP, programa Sabores de Portugal, 25 Setembro 2011

• Apresentação na Universidade de Verão em Tavira, 7 de Setembro 2011

• Apresentação no lançamento das iniciativas de Transição de Portalegre e de São Luis

• Projecto vencedor da Causa de Agosto 2011 no Movimento1euro.com

• Apresentação no curso internacional de facilitadores, Chipre, Setembro 2011

• Apresentação no curso de iniciativa de Transição na Alemanha, Bielefeld, Outubro 2011

• Apresentação na Campo Aberto, Porto, 7 Dezembro 2011

• Apresentação na Aldeia das Amoreiras, 12 Dezembro 2011

• Artigos nos jornais impressos (vários artigos no Jornal Costa a Costa, no jornal Diário do Alentejo)

• Artigos em publicações impressas internacionais (YEE Green Magazine)

• Entrevistas rádio (várias entrevistas para a rádio Sines, para a rádio Foia, para a rádio Castrense, para a 
rádio Pax)

• Artigos e links em jornais e blogs online (centrodeconvergencia.org, transitionnetwork.org, sintra em 
transição, paredes em transição, pombal em transição, iol, correio da manhã, diário digital, alentejo 
litoral)

• Divulgação na Agenda Cultural de Odemira

• 40 000 Visitantes no site aldeiasustentavel.net, 90 000 visitantes no site do centrodeconvergencia.org, 
1000 000 (1 milhão) de visitantes no site gaia.org.pt no período de duração do projecto.

Anexos

• DVD 5 Filmes para a Aldeia das Amoreiras Sustentável

• Livro Flora dos Vales

• Livro a Fauna e a Aldeia das Amoreiras

• Cópias de artigos de jornal e posters de actividades

• Fotografias de actividades e site
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