
Fruto de uma parceria estabelecida com o 
First Floor - Ethical Market, da LX Factory, a 
marca de ponto-a-vestir Truly Afro e a galeria 
Dubalacobaco, a AAMA passou a organizar, a 
partir de Outubro de 2019, uma programação 
artístico-cultural assente na realização de múltiplos 
eventos representativos de diferentes segmentos, 
tais como: literatura, música, dança e moda/
estilismo.
Os eventos foram todos de entrada gratuita 
e congregaram quer o público regular da 
LX Factory, quer público que se deslocou 
propositadamente ao complexo em função dos 
programas anunciados.
Do corpo de ações efetuadas, salienta-se que duas 
integraram a programação oficial de iniciativas 
desenvolvidas pelas entidades parceiras Câmara 
Municipal de Lisboa e Fair Saturday.

No que concerne à vertente literária, foi realizada, 
em Dezembro, a tertúlia À conversa com Delmar 
Maia Gonçalves, poeta moçambicano que se tem 
notabilizado como divulgador da poesia do seu 
país no estrangeiro. Com várias obras publicadas, 
além de ter sido distinguido com galardões 
internacionais, o autor foi também agraciado 
com a nomeação para 
Embaixador da Paz pela 
The Interreligious and 
International Federation 
for World Peace.
Ao nível da área musical, 
efetuou-se, em Outubro, 
a Jam Session Afro-Luso-
Brasileira Luiana Abrantes convida. Encabeçada 
pela aplaudida cantora luso-angolana, além dos 
seus convidados de Portugal e Brasil, ocorreram 
participações espontâneas de outros intérpretes. 
No geral, foram abordados ritmos do universo 
musical lusófono como semba, música portuguesa, 
MPB e, ainda, improvisações rap. De salientar que a 
Jam integrou a programação do Fórum Municipal 
para a Interculturalidade, promovido pelo 
Conselho Municipal para a Interculturalidade 
e a Cidadania da Câmara Municipal de Lisboa. 
Já em Novembro, ocorreu a Jam Session Urban 
Music - Kennedy C. e convidados, tendo por 
pivot o elogiado intérprete de hip hop. Para 
além dos seus convidados, o evento mobilizou a 

participação espontânea de um largo número de 
intérpretes, tendo sido abordados, além de hip 
hop, rap e beat box, os géneros musicais soul, pop 
e latin music. Ainda nesse mês, em colaboração 
com a Soba Produções Musicais, ocorreu um 
sarau musical centrado na apresentação pública 
do teledisco Angola Terra Linda do talentoso 

intérprete angolano 
Azulula.   
Quanto às artes da dança, 
ocorreu em Dezembro, em 
parceria com a Passada 
Mwangolé, uma Sessão 
de Dança Angolana 
conduzida pelo festivo 

bailarino e coreógrafo Maninho de Vassoura que, 
com a participação de presentes, dinamizou uma 
amostra de afrodance, semba e kizomba.  
Por fim, à área da moda/estilismo foi assegurada 
através da realização de dois 
Workshops de Bordados 
com Missangas. O primeiro 
ocorreu em Outubro, 
enquadrado no Fórum 
promovido pela Câmara 
Municipal de Lisboa atrás 
referido. O segundo, sucedeu 
em Novembro, integrado na 
programação do Festival 
Fair Saturday Lisboa 2019, 

evento de caráter global que ocorre desde 2014 
a nível internacional. A natureza versátil dos 
Workshops permitiu congregar participantes com 
diferentes interesses: dos que desejaram potenciar 
conhecimentos técnicos, aos que participaram 
em contexto ocupacional, passando por turistas 
em passeio. No geral, foi estabelecido em ambas 
ações um ambiente de plena interculturalidade e 
animada convivência. •
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Em Setembro de 2008, na qualidade de entidade 
parceira da Casa da Culturas da Câmara Municipal 
de Oeiras, localizada no Bairro Comendador 
Joaquim Matias, a AAMA 
efetuou a sua 1ª ação na zona de 
Paço de Arcos, respetivamente 
uma Sessão Literária, focada no 
livro Rainha Ginga de Angola, 
publicado pela editora Oficina do 
Livro.
A partir de 2009, foi de tal 
forma intensa a articulação 
entre as duas entidades, que a 
AAMA passou a desenvolver a 
sua própria Oferta Social neste 
equipamento, operacionalizando 
respostas inéditas no espaço, tais 
como: valência Formar + (2009-
2014), cuja extensa oferta de 
ações de formação mobilizou um 
vastíssimo número de utentes; 
Gabinete Apoiar (2009-2017), 
que viabilizou uma panóplia 
de diferentes apoios (respostas 
sociais, procura de emprego, 
ajudas financeiras pontuais, etc.); 
projeto AfrOeiras (2009-2011) 
fomentador de várias iniciativas 
do foro cultural (exs.: Ateliê de 
Danças Africanas, Workshop de 

Manequins Multiculturais, Tertúlia Poética, etc.); 
Espassus Saúde (2010-2017), que disponibilizou 
um serviço de apoio psicoterapêutico gratuito, 

e projeto Família + (2011-
2014) composto por um corpo 
de respostas multidisciplinares 
como Estudo Acompanhado, 
Oficinas Lúdico-Recreativas, 
convívios, apoio pontual de 
produtos alimentares e produtos 
não alimentares a famílias 
referenciadas pela Comissão 
Social de Freguesias, entre 
outras. 
Em finais de 2011, além de 
te intervir no período regular, 
a AAMA passou a assegurar 
o horário de prolongamento 
do funcionamento do espaço, 
respetivamente das 17h 
às 21h, evitando, assim, a 
descontinuidade de atividades 
de cabal importância executadas 
no período pós-laboral. 
No ano de 2012, em virtude da 
relevância da sua intervenção no 
equipamento, foi constituído o 
Pólo de Intervenção da AAMA 
na Casa das Culturas, facto 
que oficializou a AAMA como a 

entidade parceira mais interventiva no espaço. No 
seguimento da sua Oferta, foram sendo promovidas 
sucessivamente novas ações (exs.: Balcão de Apoio 
– Imigrantes NPT e Atelier Infanto-Juvenil).   
Com o cessamento do projeto camarário em 
Dezembro de 2014, a AAMA passou a intervir 
integralmente no equipamento, rebatizado Pólo 
de Intervenção da AAMA em Paço de Arcos. 
Entretanto, a sua Oferta passou a ser grandemente 
dirigida para o público infanto-juvenil (com o 
funcionamento alargado de Ateliers) e para a 
população imigrante e descendentes (através de 
respostas especializadas, como o Balcão de Apoio 
Psicossocial Imigrantes, iniciado em 2015). 
Em Fevereiro de 2017, devido a um conjunto 
de motivos, entre os quais a necessidade de 
se realizarem obras estruturais no prédio onde 
funcionava o Pólo, a AAMA viu-se forçada a encerrar 
a sua intervenção e, graças a uma articulação com 
o Centro Comunitário do Alto da Loba da CMO, 
pôde continuar as suas ações nesta outra estrutura 
camarária até ao mês de Junho.  
Durante os quase 10 anos de intervenção local, a 
AAMA promoveu uma série de outras atividades/

projetos para além das citadas (exs.: 
Artes na Rua, Loja Social Comunitária-
AAMA, Curso Básico de Primeiros 
Socorros, etc.), tendo todas concorrido 
para o propósito do equipamento ter sido 
um espaço comunitário com múltiplas 
respostas de carácter transcultural e 

intergeracional. A instituição muito se orgulha da 
intervenção efetuada, agradecendo à CMO o voto 
de confiança expresso. De igual forma agradece 
aos muitos parceiros do Pólo, em especial à União 
das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, 
Paço de Arcos e Caxias, à Nestlé Portugal e ao 
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, bem 
como ao seu corpo de voluntários (especializados e 
não especializados) locais. •
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