
APROFUNDANDO A SOLIDARIEDADE PLANETÁRIA
VIVENCIANDO O TRABALHO DE PAZ E DE CURA



CARA COMUNIDADE GLOBAL
       De 18 de Julho a 15 de Agosto de 2015, 34 membros do Campus Global (CG) reuniram-se em Tamera – Biótopo 
de Cura 1, localizado em Portugal. Foi uma reunião de grande importância, onde se fez a colheita de quase dez anos 
de amizade e cooperação e se entrou numa nova fase da evolução do CG. O CG, rede que inclui projectos de paz 
localizados em vários pontos do globo, dedica-se ao estudo do conhecimento para a paz e para a manifestação de 
modelos comunitários locais autónomos e regenerativos. Muitos dos nossos projectos anteriores foram respostas às 
necessidades de cada estação-base do CG - peregrinações de paz com o objectivo de trazer oração e consciencialização 
à escala global para áreas de crise e oficinas de aprendizagem experiencial de restauração ecológica, energia alternativa 
e produção de alimentos. Este foi o segundo grande encontro com cada estação-base, tendo o primeiro tido lugar em 
2011. Tivemos como objectivo aprofundar a nossa pesquisa em conjunto e avaliar e desenvolver perspectivas para o 
futuro da nossa colaboração, assim como para o futuro de cada um dos nossos projectos. Também quisemos explorar 
novas competências e viver em conjunto, de forma íntima, numa comunidade global, tendo como base um modelo funcional 
de coexistência. Além disso, acordámos o objectivo de dar um novo passo evolutivo em conjunto e criar um conselho do CG.

Com a presença de pessoas de várias áreas de crise, abrimos os nossos corações para os desafios locais e globais 
que os projectos, e a Humanidade com um todo, enfrentam na actualidade. Durante a primeira semana, recebemos 
notícias de novas ameaças e desafios enfrentados pela Comunidade de Paz de San José de Apartadó, na Colômbia. 
Pouco depois, soubemos que a quinta Hakoritna, na Palestina, tinha sido atingida por uma onda de calor. Estas 
situações desafiaram-nos a estarmos presentes uns com os outros, a pensar de forma crítica e criativa em soluções, e 
a compreender a complexidade e a velocidade da evolução da nossa situação global de forma mais aprofundada. 

Também começámos a testemunhar a nossa evolução como uma comunidade global estável e a dar-nos conta do 
nosso poder – membros e representantes puderam mostrar em que fase estão da sua evolução como trabalhadores 
pela paz e líderes de grupos. Também puderam mostrar aquilo que desenvolveram nos seus projectos. Ao partilhar a 
sua experiência, tornaram-se educadores e conselheiros uns para os outros, construindo confiança através da partilha 
e expressões de apoio mútuos. Neste ambiente, foi possível abordar, de forma profunda, tópicos cruciais relativos à 
construção de comunidade e a valores fundamentais. A partir desta base fortalecida, demos passos em direcção à 
expansão do nosso trabalho e à eventual integração de novos membros. 

Todos nos sentimos profundamente nutridos e encorajados. Nada disto teria sido possível sem a ajuda de muitos 
doadores de várias partes do mundo ou o apoio contínuo da comunidade de Tamera. Este relatório é parte do nosso 
‘muito obrigado’, e também da jornada contínua de partilha da nossa história com o mundo, e da inclusão de você e do 
nosso grupo na evolução do CG.  O seu feedback e ideias serão muito bem vindos. 

Muito obrigada a todos! Estamos gratos pelo poder do espírito comunitário. 

A equipe do Campus Global
Vera Kleinhammes, Aida Shibli, Laure Luciani, Siri Gunnarson, Svanja Breithardt e Benjamin von 
Mendelssohn

A única coisa que peço a Deus
é que a guerra 

nunca me deixe indiferente.
Leon Giéco



RELATÓRIO 
GRATIDÃO
Começamos exprimindo a nossa Gratidão pelo apoio abundante que recebemos e que tornou este encontro possível. 
Durante os meses de preparação para o encontro deste ano do CG, aperfeiçoámos a nossa visão de reunir os membros 
centrais dos projectos do CG, de forma a permitir que a nossa rede entre no seu próximo passo evolutivo. Para tornar 
isto possível levámos a cabo, com o apoio da Grace Foundation, uma campanha de crowdfunding baseada num novo 
nível de colaboração com os membros do CG.
Segundo Claudio Miranda, da Favela da Paz: “Ter uma visão é muito importante. No início parecia impossível que 
seríamos capazes de financiar a viagem de seis membros à Europa. No entanto, quando começámos a imaginar-nos 
aqui, todos juntos, reunidos em círculo numa comunidade global, o dinheiro deixou de ser visto como um obstáculo.” 
A ressonância foi óptima. Foi como um milagre – pessoas de todo o mundo, 327 amigos e pessoas de quem nunca 
tínhamos ouvido falar antes, apoiaram-nos com donativos que foram dos 5 aos 10 000 Euros. Sentimos que recebemos 
um “Sim” muito claro do mundo. Muito obrigada por esse sim.

PEDAGOGIA – O NOSSO MÉTODO DE APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL 
A nossa intenção é proporcionar uma educação que aprofunde a nossa capacidade de nos apoiarmos mutuamente à 
escala global, enfrentarmos desafios em conjunto, aprendermos uns com os outros e criar modelos para alternativas 
relevantes à escala local e global. Expandimos e desenvolvemos a nossa pedagogia através de experiências de estudo 
em conjunto e projectos colaborativos. Este mês deu-nos a oportunidade de reflectir sobre o nosso crescimento e de 
começar a contextualizar, avaliar e desenvolver a nossa pedagogia. 

O nosso grupo global inclui dois companheiros do OTEPIC, no Quénia, seis membros do Tierra Viva, no México, cinco 
companheiros da Palestina e dois de Israel, seis da Favela da Paz em São Paulo, quatro membros do conselho da 
Comunidade de Paz de San José de Apartado na Colômbia, T.H. Culhane, perito em biogás e planeamento urbano, 
originário dos Estados Unidos e a equipe do CG de Tamera, Portugal, além de outros artistas e apoiantes. 



Durante um mês vivemos juntos, estudámos juntos e abrimos os nossos corações 
à compreensão das oportunidades e desafios que enfrentamos actualmente 
ao nível dos nossos projectos regionais e da Humanidade. Foi um período 
intensamente rico. Experienciámos o que significa escutar de forma profunda e 
abrir-nos a pessoas de outras culturas. Testemunhámos o espírito comunitário e 
poder espiritual uns dos outros, os nossos valores e sonhos e o nosso sofrimento 
e desejo urgente de mudança.

VIVER NA ÁREA EXPERIMENTAL DA ALDEIA SOLAR 
– O NOSSO RITMO DIÁRIO
Os nossos períodos de estudo em comum foram uma experiência de adaptação à 
diversidade cultural no âmbito de um processo comunitário. Durante este período, 
vivemos em conjunto na Área Experimental da Aldeia Solar, onde 40 membros 
da comunidade de Tamera pesquisam e desenvolvem um projecto de autonomia 
local. A sua alimentação baseia-se em produtos que crescem em Tamera ou são 
produzidos regionalmente (sem recurso à violência). Preparam os alimentos com 
energia solar, ou originária dos sistemas de biogás da Cozinha Solar. A Área 
Experimental está a ser desenvolvida para tornar-se um modelo de assentamento 
sustentável no que diz respeito à gestão da água e do solo, produção de alimentos, 
energias renováveis, arquitectura – e vida em comunidade. 

Vivemos na “Aldeia Global”, uma aldeia temporária construída a partir de tendas. Partilhámos tarefas diárias de 
compostagem, produção de biogás e outras directamente relacionadas com a manutenção da comunidade. Revezámo-
nos a cozinhar pratos deliciosos e nutritivos, usando digestores de biogás e o espelho solar Scheffler. Em cooperação 
com tecnologia natural, tivemos um contacto muito próximo com as dinâmicas climáticas e dos elementos naturais. As 
nossas equipes de cozinha ajustaram as suas actividades ao ritmo da luz solar. 

A nossa rotina diária incorporou estudo teórico e prático, assim como dinâmicas grupais. Começámos cada manhã 
servindo a comunidade de forma consciente, trabalhando com a equipe da área experimental na construҫão de uma 
paisagem de permacultura, na cozinha de processamento de alimentos e na manutenҫão da infraestrutura e da estética 
do espaҫo. No final da manhã, tínhamos discussões teóricas, seguidas de uma hora de ensaio coral com o grupo da 
Escola Terra Nova, sob a direcҫão de Tabea Mangelsdorf. As tardes foram ocupadas com actividades diversas: estudos de 
caso, reuniões em pequenos grupos, fórum ou grupos de partilha – espaҫos para processar o que estava a acontecer em 
cada grupo. Com frequência reuníamo-nos com o grupo da Area Experimental num “Círculo Global”, facilitado por Barbara 
Kovats. Neste espaҫo, partilhávamos as nossas questões, indignaҫões e aspiraҫões – reconhecendo a sua natureza global. 

TRABALHO DE PAZ INTERNO E EXTERNO 
O cerne do nosso trabalho de paz e filosofia educativa é a crenҫa de que o factor central na crise que enfrentamos 
actualmente no planeta Terra é a própria condiҫão humana. Escolhemos trabalhar os aspectos mais íntimos da vida 
pessoal e também a dimensão global. Temos consciência de que somos todos parte da cadeia da vida, e que os sistemas 
que o ser humano criou para suprimir a vida também estão presentes nos nossos sistemas operativos. 

Damo-nos conta de que não podemos promover a paz à nossa volta enquanto formos movidos por padrões de medo 
e dor. Temos de aprender a perdoar e desenvolver força interior, de forma a tornarmo-nos pessoas e comunidades que 
não precisam mais de inimigos externos. É possível desenvolver um poder que apoie a vida e que seja mais forte que 
a vingança. Foi incrível testemunhar que pessoas que viveram condições profundamente desumanas são capazes de 
manifestar uma grande humanidade e capacidade de perdão.

 Sente a dor, mas em vez de te identificares com ela, usa-a 
como motivação para te colocares ao serviço da comunidade.

Notas de um participante oriundo da Comunidade de Paz na Colômbia.

https://www.tamera.org/pt/projetos/autonomia-tecnologia/
http://www.tabeahmusic.com/%23%21about/dm1n9


CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADE: CRIANDO UMA BASE DE CONFIANÇA 
No âmbito desta combinação entre trabalho de paz interno e externo, foram colocadas, no centro de educação e pesquisa 
do CG, questões sobre o que significa construir relações humanas saudáveis. Como criar comunidade:? Como criar 
sistemas sociais que promovam a confiança e o respeito mútuo? A construção de comunidade é essencial para a 
sustentabilidade: as tecnologias do futuro só serão regenerativas e sustentáveis na medida em que sejam sustentadas 
por comunidades humanas funcionais. Damo-nos conta de que forma tantos grupos em movimentos ecológicos, sociais 
e políticos falham devido a conflitos interpessoais e estruturas interiores que não foram resolvidas. A comunidade pode 
ser um veículo poderoso para trazer para a consciência estes mecanismos, na sua maioria inconscientes.

O Campus Global é um grupo de pessoas com almas puras e corações grandes 
que tentam melhorar o mundo. São pessoas que contribuem para esse 

objectivo com as experiências da sua vida diária, na qual lidam com os problemas 
próprios das suas regiões, e também com múltiplas soluções para estes.

Pikeno PSS, Favela da Paz, Brasil

TESTEMUNHANDO A CRISE LOCAL E GLOBAL
Organizámo-nos como um círculo global para nos darmos conta como as nossas questões – tanto aquelas que 
consideramos como ‘pessoais’ como aquelas que fazem parte do contexto da crise e dos desafios dos locais onde 
vivemos – fazem parte de uma realidade global. Enquanto nos reuníamos na segurança de Tamera, testemunhámos a 
crise global tal como se manifesta nos desafios e ameaças enfrentadas pelas várias estações-base. Durante a primeira 
semana, a comunidade de paz de San José de Apartadó foi ameaçada com a perca de uma parcela central da terra 
onde a comunidade está localizada. Um dia, a estrada em frente à aldeia foi ocupada por tanques que apontavam para 
a comunidade. Há vários anos que isto não acontecia. Na segunda semana, o Médio Oriente foi afectado por uma onda 
de calor, que adicionou uma nova fonte de stress à pressão constante que a Quinta Hakoritna tem de enfrentar devido à 
ocupação Israelita. 

Durante este período, aprendemos a sermos de novo seres humanos. Deixámos que o poder da indignação emergisse de 
dentro de nós. Sentimos directamente o impacto da globalização da violência, da ignorância e da ganância. Enquanto as 
temperaturas subiam à escala global, sentimos o impacto directo de um desastre ecológico criado pelos seres humanos. 
Ouvimos vozes que muitas vezes são silenciadas, desafiando-nos a abrir o coração de forma a perceber a dor, medo e 
cansaço que coexistem, nos mesmos trabalhadores pela paz, com a esperança, poder e visão. 

PARA ALÉM DA LINGUAGEM – CONVIVENDO ATRAVÉS DA MÚSICA 
Este mês foi uma obra de arte – equipes coordenadas de tradutores traduziram em simultâneo para quatro línguas: 
Inglês, Espanhol, Português e Árabe. Muitos expressaram a beleza e desafio de comunicar sem uma língua comum. 
A música tornou-se uma linguagem universal. Conectámo-nos através de sons, canções e danças. Samba, Capoeira, 
Dabka e Rap Africano suavizaram os momentos de tensão, abriram os corações e fizeram-nos sentir como uma unidade. 

Música, dança, prática espiritual, movimento, teatro e conexão com a natureza... estas são algumas das muitas formas 
com que honrámos o ser humano na sua totalidade durante o nosso tempo em comum. Durante este período, tivemos 
práctica coral todos os dias, durante a qual ensaiámos canções de todas as regiões representadas. Também tivemos 
tempo para escrever. Além disso, tivemos várias práticas matinais. Tivemos alguns ensaios teatrais com Rita Moreno e 
Laura von Raffay, que nos motivaram a exprimir-nos de forma energética e a explorar o lado artístico do activismo politico. 
Tabea e T.H. escreveram uma canção para o CG, que todos nós aprendemos e cantámos. 

Pode ver essa performance visitando o nosso blog: www.globalcampus.world 

Esperamos incluir mais deste tipo de trabalho nas nossas futuras actividades, sabendo que a expressão completa do 
ser humano é essencial para o trabalho de paz interno e externo, para a criação de comunidades equilibradas e para o 
desenvolvimento de novas visões que inspirem o activismo pela paz à volta do mundo. 

www.globalcampus.world


POLÍTICA E GLOBALIZAÇÃO
Conhecimento é poder. Hoje em dia, é importante para nós, trabalhadores pela paz, compreender os sistemas operativos 
subjacentes à política e à globalização, e compreender de forma aprofundada o impacto que têm nas comunidades locais. 
Durante os primeiros dias, debruçámo-nos sobre este assunto com cooperantes do Instituto para o Trabalho de Paz 
Global (IGP) e da Grace Foundation. Estudámos factores como os acordos de comércio livre e os modelos económicos 
subjacentes, que criaram uma injustiça devastadora. Fomos tocados por histórias de pessoas cujas comunidades vivem 
sob o impacto directo de estruturas globais violentas. Em conjunto, visionámos um novo poder de globalização positiva, 
através da criação de uma rede de modelos regionais auto-suficientes.
   
INFORMAÇÃO  
Durante dois dias, houve palestras oferecidas por Leila Dregger, Jornalista de Paz residente em Tamera. As palestras 
foram dedicadas aos temas da ligação entre os media e a guerra, do jornalismo construtivo, do poder da informação. 
Reflectimos sobre formas como podemos usar esta ferramenta poderosa para nos conectarmos a um movimento global 
e espalhar conhecimento e informação destinados a apoiar uma transformação positiva. Numa oficina de escrita com 
Leila Dregger, praticámos a arte de escrever notícias de paz sobre os nossos projectos locais, com base em questões e 
temas desafiadores. Um pequeno grupo aprofundou estas competências, tendo se reunido mais vezes para aprofundar 
o seu trabalho com a palavra escrita. 

ESCOLA DO AMOR E COMUNIDADE
Nesses quatro dias com Sabine Lichtenfels (co-fundadora de Tamera e iniciadora do CG) e Benjamin von Mendelssohn 
(director da Grace Foundation e iniciador do CG), estudámos o poder da comunidade, do amor e do Eros. Foi a primeira 
Escola do Amor do CG. Estes assuntos foram abordados com cuidado, tendo em conta que o amor e a comunidade são 
temas muito delicados, especialmente quando tratados em grupos compostos por pessoas de origens culturais diversas. 
No seu discurso de abertura, Sabine Lichtenfels deixou claro que o objectivo da Escola do Amor não é impôr valores. 
Ela afirmou que “A guerra surge das visões do mundo, a paz surge através do contacto.” Todos os participantes usaram 
o espaço para partilhar os seus processos internos, histórias familiares, contextos culturais e desafios. Fomos abalados 
pela dimensão de dor e violência – a guerra entre os géneros – que está presente em muitas comunidades à volta do mundo. 
Reflectimos sobre as estruturas sociais e princípios éticos de que necessitamos, seja qual for a cultura em que vivemos.

O verdadeiro amor traz em si o segredo da não-violência. Para construir uma 
cultura de paz, necessitamos de um equilíbrio entre homens e mulheres.

Do caderno de apontamentos de um participante da Comunidade de Paz na Colômbia.

Um dos temas mais relevantes deste período foi o empoderamento das mulheres. Muitos dos participantes do sexo feminino 
trabalham com mulheres nas suas comunidades de origem, tendo se tornado fontes de confiança verdadeira e cura radical 
para suas comunidades. Testemunhámos a beleza da mulher que encontra a sua voz. Tal foi especialmente visível nas 
mulheres Colombianas, que revelaram o seu potencial como palestrantes e líderes. 

CURRÍCULO
PERÍODOS DE ESTUDO COLECTIVO

https://www.tamera.org/pt/projetos/rede-global/
https://www.tamera.org/pt/projetos/rede-global/
www.the-grace-foundation.org/
http://www.sabine-lichtenfels.com/
www.tamera.org
http://www.the-grace-foundation.org/about-us/team/


Meu desejo é mostrar às mulheres que podemos ter um papel importante na nossa 
comunidade. Nós, mulheres, temos muito conhecimento. No entanto, temos muitas 

vezes medo de falar em público. Eu quero ajudar a mudar isso na minha comunidade.
Rubí Arteaga, do conselho da Comunidade de Paz na Colômbia.

ECOLOGIA
Durante a semana da ecologia, aprendemos que a energia, a água e comida podem ser acedidas gratuitamente, se 
aprendemos a cooperar com a natureza. Além das aulas teóricas de Bernd Müller, ouvimos apresentações detalhadas 
das diferentes estações de base. Cada projecto recebeu uma consulta dos especialistas presentes, com o objectivo de 
melhorar a forma como gerem a água, alimentação, habitação, ou energia. Também fizemos trabalho prático, com o 
objectivo de desenvolver as nossas competências em diferentes áreas: Alguns de nós cavaram valas para a colheita de 
água com a equipe da Aldeia Solar de Tamera. Outros que já tinham experiência de construção de digestores de biogás para 
cozinhar trabalharam com T.H. Culhane, originário dos EUA, e explorou como eles podem ser melhorados, especialmente 
no que diz respeito ao armazenamento de gás e ao controle de cheiros desagradáveis. Outro grupo aprendeu com Rita 
Moreno, de Tamera, a colectar e processar sementes regionais, e também a cultivar o nosso próprio tabaco e produtos 
hortícolas. Bee Bowen do Reino Unido deu um workshop teórico e prático sobre o uso de cal estabilizado, água e argila 
para a construção de edifícios à prova de terremotos. Estes são métodos antigos, mas muito eficazes. Durante uma 
semana, Juergen Kleinwaechter, originário da Alemanha, deu formação a alguns participantes sobre a sua invenção mais 
recente, que representa uma forma inovadora do uso de energia solar: o Solar Sun Pulse 500.

Se soubermos colaborar com os animais, eles colaborarão connosco na melhoria dos ecossistemas.
Do caderno de apontamentos de um participante da Comunidade de Paz, na Colômbia. 

ECONOMIA 
Sob a orientação de Benjamin von Mendelssohn, e da Grace Foundation, fomos mais longe na nossa pesquisa sobre
economia: como podemos financiar os nossos projectos? Como podemos criar uma economia justa e sustentável em
nossa comunidade? Benjamin deu uma visão geral das leis da economia actual com base em guerra e exploração. 
Explorámos futuros cenários possíveis para uma economia baseada no serviço à vida, com base de um paradigma de
abundância. 

Se fizeres algo bem, irás atrair coisas boas. O dinheiro é energia. 
Quando é usado de forma positiva, só pode atrair coisas boas.

Fabio Miranda, Favela da Paz, Brasil 

LIDERANÇA E CAPACITAÇÃO 
Testemunhámos um crescimento significativo nos projectos e seus líderes ao longo dos últimos dez anos. Também nos 
demos conta de que o desenvolvimento de competências é uma das maiores forças e também uma das maiores necessi-
dades da rede do CG. É incrível ver o crescimento dos indivíduos e dos projectos, como os líderes se desenvolveram 
a si mesmos e às suas habilidades, sobretudo através do desenvolvimento e activação do digestor de biogás. Durante 
este encontro, os diferentes participantes atreveram-se realmente a ser professores e conselheiros uns para os outros, 
beneficiando mutuamente da partilha de experiências. Testemunhámos o como os líderes de projecto comunicaram de 
forma assertiva, dando feedback, conselhos honestos e inclusive criticas construtivas. Demo-nos conta de que viver em 
regiões de crise e manifestar activamente modelos alternativos transforma as pessoas em especialistas. Isto foi sentido 
como um salto quântico na evolução do CG, que se manifestou no surgimento de um círculo de parceiros e colaboradores 
globais que enfrentam situações únicas com temas comuns. A força do círculo deu a todos nós a oportunidade de sair da 
resignação e da impotência, e entrar numa etapa de esperança na possibilidade de mudança.
A nossa intenção para este período era dar um passo em relação à partilha da liderança e responsabilidade do CG. 
Durante a última semana, explorámos a nossa visão, começámos a planear o nosso próximo encontro, discutimos as 
nossas directrizes éticas comuns, e formámos um conselho de coordenadores. Cada projecto disponibilizou um ou dois 
líderes para o conselho de coordenadores do CG. Este foi um primeiro passo para descentralização da liderança e co-
municação. Agora, em vez de ser apenas a equipe de coordenação em Tamera a promover a visão e a manifestação do 
CG, assim como a coordenar a comunicação com as estações de base, teremos chamadas mensais via internet, onde 
cada projecto poderá partilhar as suas questões e necessidades, assim como planear e tomar decisões em conjunto. A 
secção sobre “Próximas etapas” contém mais detalhes sobre este passo.

https://www.tamera.org/pt/projetos/autonomia-ecologia/global-ecology-institute/
http://www.bsrsolar.com/index_p.html


COMUNIDADE DE PAZ
SAN JOSE DE APARTADO 

COLÔMBIA
Em 1997, mais de 1000 agricultores e refugiados declararam-se neutros no conflito entre a guerrilha, o exército e as 
forças paramilitares na região. Eles formaram uma comunidade tendo como base e propósito a não-violência. Nos anos 
seguintes, mais de 200 membros da Comunidade de Paz morreram em disputas brutais por terra e recursos. Desde 
2005, a Comunidade de Paz tem sido um amigo próximo e parceiro de Tamera e do CG. Quatro membros do conselho 
participaram neste encontro do CG: Rubi, Sirly, Gildardo e Herman. Nos primeiros dias do nosso encontro, recebemos 
a mensagem de que vizinhos ligados às forças armadas reivindicavam uma parcela central e importante de terra, com o 
propósito de construir uma discoteca para guerrilheiros na área da aldeia modelo e centro ecológico, que é um local de 
importância histórica nessa aldeia de paz emergente. Decidimos escrever uma carta a esse grupo, mostrando o nosso 
apoio à visão da comunidade de paz e oferecendo uma perspectiva de como eles podem participar nessa visão.

Dois dias depois, um outro desafio surgiu: dois tanques do exército ameaçaram a aldeia principal, San Josecito. Esta 
ameaça foi desencadeada por uma marcha estudantil na aldeia mais próxima, que se manifestava contra a base militar 
local. Activámos imediatamente a nossa rede e estendemos as mãos ao governo e exército colombianos, com o objectivo 
de parar esta ameaça directa à vida de muitas pessoas. Tendo em conta a necessidade de lidar com estas situações 
inesperadas, os dois homens colombianos com cargos de responsabilidade no Conselho foram chamados de volta para 
casa pelos seus companheiros. As duas mulheres, Rubi e Sirly, acabaram por ficar, de forma a beneficiar do encontro do 
CG para desenvolver as suas competências como líderes da sua comunidade. Elas estudaram e participaram activamente, 
aprofundando a sua educação política e ecológica e começando a revelar o seu poder como oradoras públicas.

Eu sinto-me em casa aqui. Para mim, aderir à Comunidade de Paz foi como aumentar a minha família. 
Agora, com o Campus Global, sinto que a minha família aumentou ainda mais!  Sirly Cerpa

Além da pressão econômica, informações falsas e criminalização de lideranças comunitárias, a Comunidade de Paz está 
a enfrentar desafios como a autonomia alimentar, a integração e a formação de novos membros e líderes, e a chamada 
a participar em redes de apoio mútuo, tal como a GEN.

www.cdpsanjose.org
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www.cdpsanjose.org


QUINTA HAKORITNA
PALESTINA

Desde 2000 que Tamera tem estado activa no Médio Oriente, na forma de peregrinações pela paz, iniciativas pedagógicas 
e, mais recentemente, consultoria ecológica.
No âmbito da criação de uma Aldeia de Pesquisa de Paz no Médio Oriente (PRV-ME) – um projecto-piloto que visa mostrar 
como Israelitas, Palestinianos e pessoas de outros países e culturas podem aprender a viver em paz novamente, foram 
formadas duas equipas, cada uma trabalhando com a sua comunidade. O grupo Israelita passou por uma experiência 
intensiva de construção de comunidade, que motivou o grupo a tomar um novo tempo da educação em Tamera. Na 
Palestina existe uma rede crescente de projectos ecológicos e comunitários. O CG-Palestina tem como objectivo criar 
uma comunidade ecológica no Médio Oriente.
A Quinta Hakoritna é um desses projectos. Está localizada em Tulkarem, na Cisjordânia e é propriedade de Fayez Taneeb. 
A fazenda localiza-se numa área altamente poluída, entalada entre o Muro da Ocupação e várias fábricas de produtos 
químicos. Desde 2013 que Fayez e a sua esposa Mona recebem capacitação do CG. O seu objectivo é transformar a sua 
fazenda num centro de educação para a sustentabilidade. 
Pouco depois de Fayez ter chegado para o encontro do CG, recebemos a notícia de que uma onda de calor inesperada 
tinha atingido toda a região. Durante as semanas do encontro do CG, Fayez deu-se conta da dimensão dos desafios que 
enfrenta. Além da ocupação israelita omnipresente, tem de enfrentar a poluição que atinge o seu terreno e um muro que 
não só impede que a agua escoe para fora da sua área de cultivo durante o inverno, mas que também faz com que seja 
impossível para os agricultores vender os seus produtos. 

Eu defendo o direito de cada ser humano a viver na sua terra e a ser nutrido por ela. De 
forma alguma iremos parar os nossos esforços. Um dia, encontraremos uma solução.  Fayez Taneeb

Em novembro deste ano, a equipe do CG-Palestina está facilitar uma formação em sustentabilidade em Farkha, uma 
aldeia tradicional que pretende transformar-se numa eco-aldeia. Aida Shibli, coordenadora e fundadora do CG-Palestina, 
propôs que o CG organize um período de educação na Palestina em 2020, com o objectivo de reunir os participantes do 
CG na Terra Santa.

www.globalcampuspalestine.weebly.com
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FAVELA DA PAZ
BRASIL

A ONU classificou a favela Jardim Ângela em São Paulo como um dos lugares mais violentos do mundo. O tráfico de 
drogas, violência, batidas policiais e crianças de rua tornaram-se uma praga todos os dias. Este é o lugar onde os irmãos 
Claudio e Fabio Miranda cresceram. No início das suas vidas, eles descobriram a música como ferramenta para conectar 
pessoas, abrir os corações, e dar às crianças uma alternativa à violência e às drogas. Hoje eles, a sua família e a sua 
banda “Poesia Samba Soul” coordenam um grande estúdio de música. Com a ajuda do CG, eles transformaram a sua 
casa num centro de educação ambiental.
Este ano, eles vieram com seis membros da banda para a reunião do CG, cheios de vontade de tocar música, aprender, 
e compartilhar conhecimentos.
O próximo objectivo do seu grupo é a construção de um Centro Comunitário. Hellem, esposa de Cláudio, facilitou um curso 
de culinária vegetariana, reunindo muitas mulheres que viam nela um modelo. O curso também abordou temas como 
a construção de comunidade e amor. Num Centro Comunitário, ela terá um impacto muito maior. O Centro Comunitário 
será um lugar onde os moradores locais se irão reunir e recuperar o poder de escolha sobre a satisfação das suas 
necessidades básicas.

Na nossa cultura, nós raramente planeamos. Nós encaramos o 
projecto e confiamos que tudo o que precisamos virá, 

e na maioria das vezes o dinheiro vem.
Claudio Miranda

E assim foi: Durante a sua estadia, eles receberam a mensagem de que um amigo comprou um pedaço de terra adjacente 
ao seu terreno. Juntos, os dois locais terão a dimensão suficiente para iniciar o Centro Comunitário.

www.faveladapaz.wordpress.com

www.faveladapaz.wordpress.com


A meio do encontro, eles foram convidados para passar cinco dias em Belém, onde actuaram num festival de música. 
Foi a sua primeira visita à Palestina. Claudio: “Ir de Tamera ao Médio Oriente, e enfrentar a situação específica da 
Cisjordânia, levou a uma grande mudança na nossa forma de pensar. Até as pessoas da nossa favela tinham medo 
que nós visitássemos um lugar tido por tão perigoso. Mas o nosso sentimento mais forte, quando entrámos no campo 
de refugiados, foi que estávamos em casa. Tudo nos lembrava a nossa Favela: os caminhos estreitos, a tensão, as 
casas construídas umas em cima das outras, e também os sorrisos alegres nos rostos das crianças. Demo-nos conta 
de que essa semelhança não é coincidência: Tal como nós na favela, os habitantes de um campo de refugiados 
são excluídos da sociedade, e emparedados. Enquanto na Palestina as paredes são reais, as paredes na nossa 
sociedade são paredes dos corações, feitas de medo”.

O grupo levou uma carta do CG para Mona, a esposa de Fayez Taneeb, apoiando-a no seu esforço para enfrentar a 
situação de seca.

Nós somos parte de uma mudança que começou há muito tempo 
atrás. É anterior ao meu pai. Quando os nossos objectivos são claros, 

que nascemos para servir e fazer a mudança, então tudo se torna fácil.
Claudio Miranda

Fotos: Poesia Samba Soul



Em 2009, no ambiente desafiador de Mitume, um município em Kitale, oeste do Quênia, Philip Munyasia começou uma 
organização comunitária destinada a capacitar jovens, mulheres e fazendeiros no cultivo do seu próprio alimento em 
espaços pequenos, na utilização de energias renováveis, em vez de lenha, na colheita de água da chuva e na criação de 
comunidades. Desde então, ele formou mais de 2000 pessoas em técnicas de sustentabilidade. Logo na primeira visita 
de Philip em 2011, OTEPIC tornou-se um parceiro de Tamera e um membro do CG.

Com o apoio de uma rede crescente de amigos e doadores, OTEPIC conseguiu comprar um pedaço de 10 hectares de 
terra. Em 2013, uma equipe do CG e especialistas internacionais visitaram o local, com o objectivo de apoiar os primeiros 
passos do planeamento, a construção da primeira casa (com a técnica dos sacos de terra), e o primeiro espaço de 
retenção de água. Entretanto, mais quatro edifícios tradicionais foram construídos com a ajuda da comunidade vizinha. 
Em conjunto, plantaram algumas centenas de árvores e criaram um poço que alimenta toda a vizinhança com água 
potável - um verdadeiro trunfo nesta área desertificada. O próximo objectivo para Philip e a sua equipe é a construção de 
um centro de conferências para sediar uma Escola Internacional de Permacultura para a África Oriental.

Se você quiser fazer contacto com uma aldeia, tem de fazer contacto com as mulheres.
Philip Munyasia

Philip e Patrick Munyasia chegaram ao encontro do CG com o desejo de aprender a fortalecer o campo da confiança e 
de comunidade na sua equipe e com o meio-ambiente. “O colonialismo e a globalização despojaram-nos da tradição de 
apoio mútuo e de coesão social. Temos que aprender isso de novo. A chave para isso é o empoderamento das mulheres.”
Patrick trabalhou principalmente com T.H. Culhane no desenvolvimento e melhoramento de diferentes digestores de 
biogás para cozinhar, como um meio para reduzir o uso de lenha. Patrick tem construído digestores de biogás no Quênia 
nos últimos três anos.

www.otepic.org

OTEPIC
QUÉNIA

https://www.otepic.org


Torreón é uma cidade mexicana com imensa violência, crianças de rua, e abuso de drogas. Nesta cidade, um grupo de 
pessoas trabalhou durante vários anos com crianças de rua, tentando melhorar a sua situação. No entanto, acabaram por 
entender que ajudar indivíduos por si só não muda o sistema de violência. Depois do seu contacto com Tamera, decidiram 
criar um modelo de paz para mostrar que outra vida é possível. Começaram a construir uma comunidade internacional em 
Chiapas com as tribos indígenas, tentando integrá-las sem impor valores. Este grupo tem como objectivo trabalhar a terra e 
regenerar a situação da água. Esta comunidade é um grupo ainda pequeno, composto principalmente por mulheres. Vieram 
para a reunião do CG com os seus colaboradores mais próximos, com o objectivo central de desenvolver competências 
comunitárias, aprender como formar uma comunidade de pessoas determinadas, resolver conflitos, estabelecer liderança, 
tomar decisões como  grupo, e dar feedback uns aos outros de uma forma profunda, verdadeira e geradora de confiança.
O grupo compartilhou exemplos sobre a maneira gentil e dedicada com que trabalha situações difíceis: como ainda vivem no 
meio do tráfico de drogas e da violência em Torreón, é frequente que traficantes de drogas façam o seu negócio num canto 
abandonado em frente ao seu terreno. Durante algum tempo, reflectiram sobre formas de os retirar desse local. Acabaram 
por decidir usar o poder da beleza com esse objectivo: focaram os seus esforços no melhoramento desse canto, limaram-
no, erigiram uma escultura de Nossa Senhora, foram lá todos os dias para meditação e convidaram os vizinhos para uma 
celebração. Em resultado desse processo, o lugar mudou completamente. As pessoas vêm lá para o conhecer e para orar. 
Os traficantes de drogas respeitaram o novo ambiente do espaço e encontraram um lugar diferente para o seu negocio.
Durante as quatro semanas do encontro, as cinco mulheres deram-se conta de que são todas líderes em potencial e que 
têm de aprender a apoiar-se mutuamente. Reuniram-se cada manhã e serão na Casa das Ervas para períodos de partilha 
e estudo com o apoio de algumas mulheres de Tamera. Para o resto do grupo do CG, a presença das mulheres foi alta-
mente importante, pois apoiaram as duas jovens da Colômbia e cada um dos outros participantes com o feedback dos seus 
corações políticos, as suas fontes femininas de sabedoria e experiência.

Os seus próximos desafios incluem encontrar um equilíbrio entre visão e manifestação, esclarecer a estrutura de liderança, 
estabelecer parcerias chave na região, desenvolver a sua identidade central, e convidar mais pessoas a aderir a este pro-
jecto de construção de um biótopo de cura em Chiapas.

INLA KESH
MÉXICO



INICIATIVA BLUEPRINT
A Iniciativa Blueprint reúne regularmente especialistas em permacultura, energia solar, biogás, construção natural e 
captação de água, com o objectivo de aplicar as suas habilidades em áreas de crise. A reunião da Iniciativa Blueprint na 
Área Experimental da Aldeia Solar criou belas sinergias com o encontro do CG. Ruth Andrade iniciadora do Blueprint e 
originária do Brasil, explica a essência deste projecto: 

“Nos próximos 5 a 10 anos, o número de crises humanitárias terá tendência a aumentar. A ideia do 
Blueprint é criar grupos de trabalho de indivíduos que possam reunir a sua experiência e dar uma resposta 

integrada a este desafio. Nós aprendemos como podemos usar a crise como uma oportunidade para 
também regenerar a água e os sistemas alimentares e regenerar a paisagem. O apoio que oferecemos é 
conectado a modelos vivos e instituições educativas. Nós não oferecemos soluções compartimentadas, 

mas sim um sistema de co-criação que integra todas as características da região.”

Ao reunir especialistas para a Iniciativa Blueprint, Ruth seguiu o sonho do seu falecido marido Paulo Mellett. Após três 
reuniões, o poder de integração de Paulo ainda é sentida em todas as actividades. Por exemplo; a construtora natural 
Bee Bowen (http://www.strawbuild.org) trabalhou com o especialista de biogás T.H. Culhane (http://solarcities.eu) num 
novo tipo de isolamento, feito a partir de materiais naturais, que tornará os digestores de biogás mais resistentes aos 
invernos em climas frios. Juergen Kleinwaechter e a sua equipe da SunOrbit deu um seminário sobre o mais recente 
desenvolvimento de motores Stirling de baixa temperatura. Os participantes do CG tiveram contacto com a equipe 
da Iniciativa Blueprint, recebendo consultas, trabalhando em conjunto, explorando as possibilidades de usar os seus 
conhecimentos nos seus próprios locais, e até mesmo tornarem-se formadores no âmbito desta iniciativa.

ESCOLA DE TERRA NOVA
Paralelamente ao encontro do CG, houve uma reunião de um outro grupo internacional em Tamera: 70 membros e 
activistas da Escola Terra Nova (TNS). Vieram grupos de participantes de todo o mundo. A TNS, juntamente com o CG, 
contou com participantes de mais de 30 países, que se reuniram para estudar o plano dos biótopos de cura e aprender o 
que significa criar uma comunidade. Em 2013, a TNS estabeleceu um programa de estudo online para apoiar grupos de 
activistas com informações e ‘pacotes’ de estudo sobre alternativas e soluções. O CG e a TNS participaram num estudo 
diário e ensaio de coro conjuntos, bem como num comovente ‘Círculo Global’, e uma oficina de escrita. No centro cultural 
havia noites dedicadas a determinadas regiões ou países do mundo, com destaque para o trabalho que está sendo feito 
para criar alternativas - incluindo concertos, noites de dança e meditações. 
As quatro semanas constituíram uma poderosa atmosfera política no Verão de Tamera. Dois dos projectos que 
participaram no verão Terra Nova pediram para se tornar membros do CG:

A FLORESTA DANÇANTE, NATOUN, TOGO                      www.thedancingforest.com
Há mais de 30 anos atrás, Tiyeda Abalah e o seu marido Seda começaram uma iniciativa bem-sucedida de revitalização 
de aldeias, capacitação das mulheres e regeneração da paisagem rural de Togo através do reflorestamento, gestão 
natural da água e agricultura biológica. Desde 2009 que a Eco-aldeia Natoun é um exemplo relevante de existência digna 
no meio rural, que deve ser reproduzido com urgência, tendo em conta o êxodo rural que faz com que 17 milhões de 
pessoas de toda a África migrem para favelas urbanas todos os anos. O projecto consiste de duas partes, uma escola 
e uma eco-aldeia, e está crescendo na sua visão e dimensão a cada ano. Após ter visitado Tamera em 2013, Patrick 
Bayamna e Tiyeda criaram uma paisagem de retenção de água como modelo para um projecto paisagístico sustentável. 
Este ano eles voltaram com Salim Bah Dará, originário do Benin, o seu consultor desde há muitos anos. Ele é professor 
de agricultura biológica, e rei de uma região habitada por 75.000 pessoas.

Foto: T H Culhane

https://www.tamera.org/project-groups/articles-project-groups/blueprint/
http://www.strawbuild.org
http://solarcities.eu
http://www.terra-nova-school.org/
www.thedancingforest.com


ECOVILA SKALA, GRÉCIA                                                www.skalaecovillage.com
Desde a crise económica mundial de 2008 que os países do sul da Europa têm sido pressionados com medidas de austeridade 
que afectam de forma profunda as suas economias, os seus empregos, a segurança social e o seu sentimento de confiança 
e segurança. A Grécia foi um dos primeiros países atingidos por estas medidas económicas injustas, que contribuem para 
tornar os países ricos mais ricos e os países pobres mais pobres. A Ecovila Skala, situada a 40 minutos de Salónica, é 
composta por um pequeno grupo de pessoas comprometidas com a construção de um modelo alimentar regional, baseado 
na soberania energética e na resiliência social. Os seus fundadores, Nikiforos e Anna Fillipou, são amigos de longa data 
de Tamera. Depois da sua visita à Cimeira da GEN, Nikiforos participou no Verão Terra Nova. Os contactos feitos nesse 
encontro apoiaram a organização de uma reunião em Skala, na qual participaram muitas iniciativas populares gregas. A esta 
reunião seguiu-se um seminário sobre tecnologias sustentáveis. Blueprint, GEN, e Tamera prestou apoio a estas iniciativas, 
com vista a desenvolver um centro regional de educação para a sustentabilidade. Enviaram vários especialistas para ensinar 
técnicas de gestão ecológica, planear uma paisagem de retenção de água e construir um digestor de biogás.

ECO-ALDEIA - 1001 MANEIRAS DE CURAR O PLANETA
O novo livro da GEN, editado por Kosha Joubert e Leila Dregger, conta histórias sobre as alegrias e 
desafios da criação de comunidades e eco-aldeia. Entre as 30 histórias, contam-se as de cinco mem-
bros do CG: San José de Apartadó, Favela da Paz, OTEPIC, Fazenda Hakoritna e Tamera. 
Não perca a oportunidade de encomendá-lo.

Inglês: http://triarchypress.net/ecovillage.html
Alemão: http://shop.neueerde.de/Neuerscheinungen/OEkodoerfer-weltweit.html

GEN - REDE GLOBAL DE ECOVILAS                          www.gen.ecovillage.org
A GEN foi fundada há 20 anos. Hoje ela encontra-se ligada com 10.000 aldeias de todo o mundo: comunidades 
intencionais, aldeias em transição e iniciativas urbanas que desejam aplicar os princípios da sustentabilidade nas quatro 
dimensões: a ecológica, a económica, a social e a cultural. GEN Internacional tornou-se uma plataforma de colaboração 
e intercâmbio entre iniciativas do Sul Global e do Norte, que trabalham juntas no desenvolvimento de soluções práticas e 
transferência de conhecimento, na cura das feridas do colonialismo, na construção de uma vida melhor e no assumir da 
responsabilidade de uma gestão sustentável da terra.
Vários membros do CG, incluindo alguns da equipe de coordenação, participaram na cimeira da Rede Global de Eco-
aldeias, que teve lugar em Findhorn, na Escócia, entre 6 e 10 de Julho. GEN celebrou o seu 20º aniversário. Na presença 
dos fundadores da organização, 250 participantes compartilharam o seu trabalho e elaboraram novas estratégias para 
o movimento de eco-aldeias. Uma dessas estratégias é a cooperação de especialistas em situações de emergência em 
todo o planeta, unindo forças e usando a sua experiência para apoiar as pessoas em áreas de crise, para aliviar desastres 
e prestar apoio a acampamentos de refugiados. Muitas conexões importantes foram feitas durante a conferência. Durante 
a cimeira, o CG tornou-se um parceiro oficial da GEN. Tal parceria foi facilitada pelo facto de as duas organizações terem 
muitos pontos em comum no seu trabalho. Isto significa que as duas organizações irão colaborar de forma mais intensiva, 
criar estratégias e projectos comuns, e apoiar as reuniões de cada uma com acções de divulgação.

Foto: Leilla Dregger

www.skalaecovillage.com
http://triarchypress.net/ecovillage.html
http://shop.neueerde.de/Neuerscheinungen/OEkodoerfer-weltweit.html%0D
www.gen.ecovillage.org
https://www.findhorn.org/portugues/


AVALIAÇÃO
SUCESSOS E DESAFIOS

No geral, o encontro educacional de 2015 do CG foi um enorme sucesso.
O maior indicador de sucesso é a força das pessoas que o compõem; o seu crescimento pessoal, a evolução das suas 
competências de liderança e a capacidade de usar o tempo para si e para o desenvolvimento de seus projectos. Todos os 
participantes contribuíram à sua maneira, e usaram métodos próprios para pesquisar as suas questões. A capacidade de 
falar, ouvir e comunicar o que se percebeu, dar e receber feedback e aconselhamento, mostra que um grupo tem uma alta capaci-
dade de funcionamento, podendo assim perceber o que serve a comunidade global. No futuro, esperamos compartilhar a liderança 
de uma forma mais profunda, partilhando as funções de facilitação e planeamento com os líderes das estações base. Esse trabalho 
já começou, com Philip e Siri conduzindo uma sessão juntos, Tabea liderando o coro, e Ismail ensinando aulas de yôga.
Viver juntos na Aldeia Solar foi uma experiência de vida em comunidade e convivência com tecnologia baseada em energias 
renováveis... que funcionou! Fomos capazes de contribuir para o funcionamento da Área Experimental enquanto recebía-
mos formação, e fomos capazes de nos percepcionar uns aos outros. A Área Experimental aproximou-se a manifestação da 
sua visão, que é tornar-se um modelo educacional global. Os participantes do CG viveram juntos e aprenderam com este 
grupo íntimo como desenvolver projectos de forma a manifestar uma estratégia radical para a sustentabilidade regional. 
Enquanto apoiávamos a manutenção da Aldeia Solar, também usávamos o nosso tempo de trabalho em comum para 
construir e pesquisar as tecnologias que sejam relevantes para o grupo. Um exemplo disto é o pequeno grupo, reunido 
em torno de T.H. Culhane (especialista em biogás originário dos EUA) e Patrick Munyasia (originário do Quênia), que 
trabalhou em conjunto com a Iniciativa Blueprint e a Área Experimental para criar cal gesso para isolamento de digestores 
de biogás - uma inovação importante para os climas do norte.
Muitos projectos de aprendizagem acontecerem de forma autogestionada e em pequena escala “aconteceu de forma paralela 
- Philip Munyasia teve assistência para criar uma nova brochura para o seu projecto; Patrick e Fayez acompanharam o sistema 
de biogás durante o mês inteiro; o grupo do México pediu para receber formação sobre a ferramenta social “Way of Council”.
Nossos dias foram muito cheios. Ao final de três semanas, recebemos o feedback de que o conteúdo era demasiado e os 
dias de trabalho longos demais. Em reuniões futuras, iremos fazer um esforço para criar espaços de maior “integração” 
durante reuniões longas, e integrar as modalidades criativas, como a prática de movimento, teatro, música e arte, para 
ajudar a processar os problemas sérios que nos tocam de maneiras diferentes.
Muitas vezes, quando perguntávamos ao grupo quais eram os seus maiores desafios, este respondia que um dos maiores 
era a língua. Foi um desafio coordenar a tradução em quatro línguas e comunicar no nosso círculo com tanta tradução 
simultânea. Foi também um desafio para a comunicação e troca profunda entre velhos e novos amigos fora de nossas 
reuniões. Nós encontramos muitas formas de comunicar, e no futuro ter uma tecnologia mais adaptada à promoção de 
uma comunicação mais clara (headphones). 



No primeiro dia do nosso encontro, uma alemã e um israelita deram à luz em Tamera a um novo ser chamado Lua. Esta criança 
é um símbolo deste encontro, que marca o início de uma nova fase do nosso projecto conjunto. Durante as quatro semanas de 
duração do encontro, os participantes elaboraram ideias sobre como o CG pode criar uma base sólida para manter a confiança 
e a profundidade da colaboração e, ao mesmo tempo, integrar novos membros. 
O primeiro passo foi eleger um Conselho do CG. Em cada estação base, haverá pelo menos uma pessoa envolvida no 
Conselho, e uma pessoa que a substituirá sempre que necessário. Uma vez por mês, os membros irão reunir-se numa 
conferência via Skype para compartilhar informações sobre o desenvolvimento dos seus projectos, decidir sobre acções 
imediatas e prestações de apoio que se revelem necessárias, tomar decisões em conjunto sobre as próximas etapas do 
processo de formação e decidir sobre a inclusão de novas estações bases. Os membros eleitos para o conselho são: Philip 
Munyasia, Fayez Taneeb, Aida Shibli, Vera Kleinhammes, Claudio Miranda, Monika Hosterey / Rosa Belia Sanchez, Rocio 
Reyes, e um representante que será escolhido posteriormente pela Comunidade de Paz de San José de Apartado.
Alem disso, os membros do CG irão oferecer formação em “Capacitação”, na qual as estações base irão convidar-se umas às 
outras para seminários relevantes. Nestes seminários, vários participantes serão também formadores e irão partilhar as suas 
competências. A próxima reunião para todos os participantes do CG está prevista para 2016, e provavelmente terá lugar numa 
das estações base... Mantenha-se em contacto! Sigam-nos no facebook.com/theglobalcampus
Aqui está uma visão geral dos membros do CG que participaram no encontro deste ano:
  

PRÓXIMOS PASSOS
DO CAMPUS GLOBAL

https://www.facebook.com/theglobalcampus/%3Ffref%3Dts


RELATÓRIO FINANCEIRO
PARA UMA REDE SUSTENTÁVEL
Sem vocês - centenas de indivíduos dedicados e organizações que nos apoiam com o seu tempo, 

energia e contribuições financeiras, o nosso trabalho pela paz não seria possível.
Obrigado pelo seu compromisso contínuo com o Campus Global.

QUEM FINANCIA O CAMPUS GLOBAL?
Ao longo da sua história, o projecto foi financiado principalmente através da generosidade de doadores individuais, 
principalmente europeus. A captação de recursos foi coordenada e executada pela equipe do CG em Tamera, sem um 
envolvimento significativo das estações bases. Esse modelo funcionou até certo ponto, mas os nossos últimos projectos 
deixaram-nos com um deficit que Tamera teve que cobrir.
Este ano, em conjunto com a Grace Foundation, abordámos a captação de recursos de forma diferente, com a intenção 
de compartilhar a responsabilidade com as restantes estações base e uma comunidade global mais ampla. Damo-nos 
conta da importância do dinheiro na cura das relações entre o Norte e o Sul global. A nossa intenção é encontrar novas 
formas de cooperação. Através do estudo da economia – tal como está estruturada pelo sistema subjacente à nossa 
cultura de destruição – e também a partilha da nossa pesquisa sobre a “humanização do dinheiro”, chegámos a um novo 
nível de confiança, que permite uma maior transparência e o aliviar da tensão que rodeia este tema. O nosso foco, na 
prática, é fazer com que o CG e as próprias estações base se tornem mais sustentáveis. 
A nossa equipa de coordenação, em conjunto com a Grace Foundation, tomou grande parte da responsabilidade do 
crowdfunding. No entanto, este esforço foi bem-sucedido porque todos participaram - principalmente através de 
contribuições artísticas e publicidade nas redes sociais. Cada estação base também deu “brindes” aos doadores. Durante 
a campanha, houve um sentimento de solidariedade global e emoção de dentro da nossa rede, que foi recebida por uma 
onda global de apoio.
Durante dois meses de preparação e pesquisa sobre crowdfunding, criámos uma interface mais ampla para receber o 
feedback global ao nosso trabalho. E foi um sucesso! 

VISÃO E ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO DO CAMPUS GLOBAL
El mayor resultado de nuestro tiempo financiero fue una decisión de compartir la responsabilidad de la  financiación de O 
resultado mais significativo do nosso trabalho conjunto sobre finanças foi a decisão de partilhar a responsabilidade pelo 
financiamento de eventos futuros. Nos próximos tempos, o Conselho do CG irá criar e implementar uma estratégia com este 
objectivo. Esta partilha maior de responsabilidade irá abrir novos caminhos para o financiamento. Cada projecto local irá 
receber um apoio mais sólido das suas próprias regiões assim que se tornar visível como um polo e actor global. Os membros 
das estações base aprendem através da experiência, e esta formação em finanças, mídia e angariação de fundos, irá ajudar 
directamente os seus projectos. Alguns dos membros contribuíram financeiramente para o evento através do financiamento da 
sua própria participação. O valor pago não está representado nas figuras mostradas aqui. No entanto, queremos reconhecer 
o seu esforço e a sua partilha da responsabilidade pelo financiamento deste evento. A soma total dos seus custos de vistos, 
transporte, alimentação e hospedagem está estimada em cerca de 14.600 Euros.

COMO GASTÁMOS AS DOAÇÕES?
Devido a subidas inesperadas nos preços dos bilhetes de avião, e ao facto de 
alguns participantes terem necessitado de mais apoio na angariação de fundos 
para os seus bilhetes de avião, o orçamento deste projecto subiu 12%, de 58.000 
Euros para 65.000 Euros. Um participante do Quênia não pode estar presente no 
encontro pois o seu visto de entrada na Europa foi negado.

http://www.the-grace-foundation.org/


Muito obrigada!
CARA COMUNIDADE GLOBAL, 

Expressamos a nossa sincera gratidão a todos os que tornaram possível a nossa reunião 
ao responder à nossa campanha de crowdfunding de forma tão generosa. Agradecemos 
à Grace Foundation pelo seu apoio, e por ter facilitado as operações financeiras deste 
projecto. Houve várias pequenas e grandes doações por parte de algumas centenas de 
pessoas. O apoio não foi expresso apenas em dinheiro. Foi também o calor humano de 
todas as pessoas que nos apoiam e empoderam. Por tudo isto, agradecemos a:

Adonis Stellas
Andreas Duda
Anna Haker
Anna Gamma
Ariane Lopes Mates
Birger Bumb
Brigitte Chedler
Candis Carpenter
Chet Manchester
Christine Fischer
Chryssa Sotiraki
Cornelia Scheidel
David Confino & Sally Bourne
Deborah Anapol
Detox Academy Amsterdam
Dieter Duhm
Doris Kupke
Felix & Elke Woschek
Frederick Weihe
Fredy Kradolfer
Gerhard Roessler
Geoff O’Donoghue
Hartmut Ortlieb

Noa Bechtler
Ocean Robbins
Oscar Kary
Peter Saladin
Peter Lewerenz
Petra Lochmann
Rex Brangwyn
Rock River
Saad Dagher
Sabine Lichtenfels
Sabine Madou
Sabine Simon
Sarah Vollmer
Silvia Volgger
Simon Linssen
Tabea Mangelsdorf
The Temple of Knowledge
Tamera Community
The W-Project in Berlin
Uli Jung
Ulrike Muench
Yolaine de Brichambaut

Ian MacKenzie
Jannis Elsaesser
Jena Silverman
John Wolfstone
Jozo Novak
Karo Akabal
Kastor Stein
Klaus & Esther Dettwyler
Laure Luciani
Laurie McMillan
Lee Ziv
Leila Dregger
Luea Ritter
Lydia & Guido Grod
Mahmoud Masri
Manuel Nachtrub
Martin Funk
Martin Pietsch
Michael Karner
Namaste Foundation
Nikolaus Brantschen
Nimrod Harel
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T.H. Culhane e Patrick Munyasia a aperfeiçoar 
um novo digestor de biogás na Área Experimental. 

O grupo mexicano a apresentar o seu projecto 
e a receber consultoria de peritos de Tamera. 

Cerimónia de abertura no Círculo das Pedras

Cantar em conjunto é uma forma de 
estabelecer contacto para além da linguagem.

Monika a fazer olaria. 
Os produtos foram vendidos para angariar fundos para o 
encontro do Campus Global.

Conhecendo uma nova família global: Cláudio e Mante Círculo Global e trabalho de fórum com Barbara Kovats.

Foto: Laure Luciani

Foto: Irma Knittel



T.H. Culhane e Patrick Munyasia a aperfeiçoar 
um novo digestor de biogás na Área Experimental. 

Refeições na Aldeia Solar

O grupo mexicano a apresentar o seu projecto 
e a receber consultoria de peritos de Tamera. 

Construindo swales na Área Experimental e aprendendo 
sobre a captação da água da chuva.

Todas as manhãs, Fayez preparou o pequeno-almoço para todos os participantes.

Foto: Irma Knittel

Foto: Svanja Breithardt

Foto: Irma Knittel Foto: Leilla Dregger



A equipa do Campus Global

Poesia Samba Soul e Philip Munyasia

Mantendo contacto com os nossos projectos 
durante o encontro.

Consulta sobre Ecologia com Bernd Müller.

Representantes de todas as estações base apresentaram 
os seus projectos no Acampamento de Jovens que teve 

lugar no mesmo período em Tamera.

Mercado de artesanato com produtos locais 
de cada estação base.

Partilha no trabalho de fórum

Foto: Laure Luciani



A equipa do Campus Global Benjamin, Mante e Vera

Poesia Samba Soul e Philip Munyasia Ensaio do coro com Tabea Mangelsdorf.

Participantes etíopes da Escola Terra Nova, cantando em conjunto com Poesia Samba Soul.

Consulta sobre Ecologia com Bernd Müller.

Mercado de artesanato com produtos locais 
de cada estação base.



Tamera Healing Biotope 1 • Monte do Cerro • 7630-303 Colos, Portugal 
globalcampus@tamera.org
facebook: theglobalcampus

www.globalcampus.world
Informação bancária para a transferência de donativos em Euros: 

Ref: Global Campus • Banco: Caixa Credito Agricola S. Teotonio 
Conta à ordem de: Grace - Stiftung zur Humanisierung des Geldes • Conta No: 40217203565  

BIC: CCCMPTPL • IBAN: PT50 0045 6332 40 2172 035 65 11

Informação bancária para a transferência de donativos em CHF:
Ref: Global Campus • Banco: Raiffeisenbank Zurich • Conta à ordem de: Grace - Stiftung zur  

Humanisierung des Geldes, Zurich • Conta No: 92188.56 • BIC: RAIFCH22
IBAN: CH6181487000009218856 • Clearing: 81487 • The Bank’s PC Account: 87-71996-7

É possível passar recibos de donatios a cidadãos suíços.
É favor contactar Cornelia Scheidl: cornelia.scheidl@tamera.org

As fotos não marcadas foram tiradas por: Rafael Barbosa da Silva, Poesia Samba Soul
Edição e layout: A equipe Campus Global e apoiantes

O Campus Global é parceiro da Rede Global de Ecovilas
www.gen.ecovillage.org
suportado por la Grace Foundation, Suiça
www.the-grace-foundation.org
e um projecto iniciado por Tamera, Portugal                                         
www.tamera.org

CONTINUA...
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