Aldeia, Crescer em Família
A Aldeia como projecto nasce de duas mães que tinham seus filhos em casa, e que,
nesse contexto sempre andávamos na busca de espaços e actividades para
desenvolver com eles.
Além disso também queríamos conciliar a maternidade com o trabalho.
Um dia falaram-nos de que no CNAI (Centro Nacional de Apoio ao Imigrante) ia iniciar
um curso e empreendedorismo, o qual nos iria permitir avançar com a nossa ideia de
negócio. Assim. Acabado o curso, este fez uma avaliação da nossa ideia como negócio
viável e com isto conseguimos apresentar-nos a um microcrédito social, pois já
tínhamos encontrado uma loja.
A resposta do crédito tardou a chegar por isso acabamos por perder a loja com que
tínhamos avançado no orçamento para o crédito.
Assim começou novamente a nossa busca de loja, na qual encontramos neste canto o
nosso espaço, o qual estava já fechado por 20 anos!
O espaço era duas vezes maior, muito luminoso, e grande! Era ideal, mais estava com
as obras inacabadas. Então tínhamos muito trabalho pela frente e dinheiro limitado:
solução era por as mãos na massa e fazer nós mesmas as obras!
Com ajuda de familiares e alguns amigos conseguimos em dois meses finalizar as
obras (na verdade na véspera da nossa inauguração!)
Pintamos paredes, aprendemos a colocar o chão, a fazer paredes, colocamos
prateleiras, pintamos candeeiros, desenhamos e fizemos o nosso balcão, o único que
não fizemos foi mexer na canalização! (vimos vídeos de YouTube! Mas decidimos não
arriscar!)
Foi muito trabalho como podem ver nas fotografias apresentadas, mas foi um trabalho
onde colocamos o nosso coração e nossos sonhos, acreditando que nosso projecto ia
vir a cobrir um espaço que tanta falta fazia na cidade, sobretudo para aquelas famílias
com filhos pequenos. (e não só claro!)
E assim aos poucos fomos vendo crescer o projecto, e Aldeia? porque?.
Porque há um provérbio africano que diz que é preciso uma ALDEIA para criar a uma
criança.
Obrigada!
O que é a Aldeia?
A Aldeia e uma cafetaria familiar, com serviço de cafetaria pensado no nosso
público, onde temos opções de alimentação infantil como papas e sumos biológicos,
e espaço de crianças, com jogos e brinquedos para que os miúdos se entretenham e
divirtam enquanto os pais desfrutam de um momento de relaxamento a saborear um
café ou uma imperial ou mesmo possam trabalhar, pois disponibilizamos boa conexão
de internet.
Onde temos uma sala para realizamos diversas actividades para toda a família. Música
para bebés e crianças, dança materna, oficinas de artes, ilustração e escrita, teatro,
yoga e tudo o mais que caiba no nosso conceito e espaço.
Temos também uma pequena lojinha de puericultura e brinquedos artesanais, com
produtos cuidadosamente seleccionado e feitos por outras mães, através da qual
queremos promover o empreendedorismo materno.

O espaço conta com uma pequena livraria infantil e diversas actividades literárias,
como leitura de história, workshops de ilustração e lançamento de livros, e em nossas
paredes temos uma Galeria de Ilustrações, com ilustrações de diversas artistas seja à
venda ou em exposição temporária.
A Aldeia, que com actividades, literatura, brinquedos e brincadeiras, música e
alimentação, pretende ser um ponto de encontro para todas as famílias!
A Aldeia está na Freguesia de São Vicente, situada à Calçada dos Barbadinhos, 136B,
Loja E.

