
Resultante de uma parceria iniciada em 2018 
com a marca de pronto-a-vestir TrulyAfro, 
criada pela designer luso-angolana Luiana 
Abrantes, o “Atelier Criativo” tem concretizado 
uma resposta de formação informal sob o tema 
“Bordados com Missangas e Costura”.  
A natureza versátil do funcionamento do Atelier 
tem permitido acolher e congregar participantes 
com diferentes interesses e motivações, tais 
como:
a) formandos/as que desejam potenciar os seus níveis de conhecimento técnico com o objetivo de 
virem a trabalhar profissionalmente na área;
b) qualificação técnica de formandos/as que, no futuro, poderão enveredar pela via do 
empreendedorismo, criando o seu próprio posto de trabalho;
c) acolhimento de utentes em contexto sócio-ocupacional, com o propósito de atenuar situações 
de isolamento e fomentar processos de socialização, através do lazer, do estar em grupo e da 
ocupação profícua de tempos livres. Dada a sua natureza, os utentes do Atelier frequentemente dão 
corpo a turmas heterógenas em termos de: etnia, estrato social, idade, habilitações, nacionalidade, 
entre outros. 

O Atelier funciona de forma regular nas instalações da 
TrulyAfro, em Carnaxide, e realiza workshops pontuais na 
sede da AAMA.
Mais recentemente, no âmbito de uma parceria estabelecida 
com o First Floor – Ethical Market, o Atelier tem desenvolvido 
workshops (programados e espontâneos), naquele que é 
considerado o maior mercado criativo de Lisboa: a LX Factory.
Com a abertura à participação de turistas em ações do Atelier, 
a ação tem vindo a expandir-se em termos de dinâmicas 
de interculturalidade, favorecendo a boa comunhão entre 
residentes e visitantes do país. 
O Atelier tem vindo a produzir peças como Clutches, carteiras, 
bolsas, sacos, entre outros, que irão ser doados à AAMA, de 
modo a que esta venha a participar em feiras solidárias e 
iniciativas similares, recolhendo fundos que reverterão para o 
projeto Loja Social-Comunitária – AAMA.
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Organização do 1.º Congresso das Associações Afri-
canas na Europa sob o lema A Participação da Mulher 
no Contexto Sócio-Político Nacional e Internacional, 
ocorrido nos dias 21, 22, 23 de Junho de 1995, no Audi-
tório 2, da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 
O Congresso teve como principal objetivo proporcio-
nar o encontro entre Associações Africanas radicadas 
na Europa, com vista a aprofundar as suas experiências 
numa reflexão conjunta sobre a reinserção social das 
minorias lusófonas — e outras comunidades imigrantes 
—, tendo em atenção os múltiplos obstáculos que en-
frentam, muito em especial, no que diz respeito à dig-
nidade da Mulher e da Humanidade em geral. 
O evento contou com a participação de Associações 
Africanas nacionais e internacionais, assim como de 
instituições nacionais e internacionais que, com o seu 
contributo, enriqueceram o debate e as reflexões sobre 
as diversas áreas temáticas abordadas, tendo ocorrido 
uma boa cobertura do Congresso por parte de diferen-
tes órgãos da comunicação social. 
Por fim, destacam-se a participação e presenças de 

várias personalidades ilustres 
da sociedade portuguesa e 
africana como a ex-Primeira 
Dama de Portugal, Dra. Manuel 
Eanes, Dra. Eduarda Ferronha, 
Dr. Thomas Omorres, Dr. 
Fernando Ká, Dra. Ana 
Vicente, Dra. Palmira Tjipilica 
e, ainda, a declamadora Elsa 
de Noronha.  

1990                 2020

1º Congresso das 
Associações Africanas 
na Europa

Atelier Criativo
1995 2018

OUTUBRO 2019

Dra. Manuela Eanes com a Fundadora da AAMA, a Senhora D. Aurora Verdades.


