Assunto: Convite para evento “Unidos a São Tomé e Príncipe”
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Exmos. (as) Senhores (as)
A Câmara Municipal de Leiria e a APpeas – Associação Portuguesa para a Promoção do
Envelhecimento Ativo e Saudável têm o prazer de convidar V. Exa. para o evento “Unidos por São
Tomé e Príncipe”, que se irá realizar nos dias de 5 e 6 de março, no Mercado Sant'Ana, em Leiria.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer melhor São Tomé e Príncipe ao público, nomeadamente, os
seus traços e características, suas gentes e seus sabores, sua arte e sua natureza, cativando
interessados em aderir à Bolsa de Voluntariado da APpeas para este país, que acolhe especialistas e
técnicos, que desejem dispensar o seu tempo para partilhar conhecimentos e experiências,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população santomense.

Seria para nós um indelével prazer e honra contarmos com a sua presença.

Subscrevo-me, com elevada estima e consideração,

O Presidente da Associação Portuguesa para a Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável

(José Fernando Baptista Cabarrão)
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Descrição das atividades
“Exposição de Artes Plásticas” – Esta exposição reúne trabalhos de artistas santomenses como
Ismael Sequeira, Xavier, Eduardo Malé, entre outros, e pretende dar a conhecer a arte de STP.
“O Brinquedo Santomense” – Esta exposição de brinquedos tradicionais do arquipélago representa
parte do espólio do Sr. Carlos Anjos.
“Que Sustentabilidade para São Tomé e Príncipe” – Este painel de investigadores portugueses
pretende dar a conhecer, ao público em geral, alguns dos trabalhos de referência feitos em Portugal
sobre São Tomé e Príncipe e sobre eles criar um diálogo que permita identificar necessidades e
potencialidades de ações para construir uma comunidade de cooperação para o desenvolvimento.
Os palestrantes são:
Dr. Mário Oliveira e Dra. Olga Santos (IPL) – O painel será aberto por estes investigadores
que apresentarão o seu trabalho no âmbito do Ambiente e Património Natural de STP,
nomeadamente, a importância da sua proteção;
Dra. Maria Antónia Barreto (IPL) – Abordará a Educação e Formação em STP,
nomeadamente os seus progressos, barreiras e potencialidades, apresentando um quadro
geral do setor educativo do país;
Dr. Rogério Roque Amaro (ISCTE-IUL) – Levar-nos-á para a temática da Economia Solidária
e o seu potencial para a fomentação de um desenvolvimento sustentável em STP;
Dr. Eduardo Sarmento (UL) – A apresentação pretende abordar a temática do Turismo, o
seu percurso e a viabilidade do desenvolvimento económico pela via turística, introduzindo
alguns dados que poderão justificar a situação atual desta atividade em STP;
Dra. Brígida Brito (UAL) – A investigadora dará a conhecer alguns resultados fruto do seu
trabalho desenvolvido em STP. O Turismo continua a ser apresentado como uma alavanca
para o crescimento económico, todavia a sua Sustentabilidade Ambiental e Social é por vezes
menosprezada.
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Assinatura oficial de Protocolos Institucionais – Durante este evento público, a APpeas e os seus
parceiros celebram oficialmente a assinatura de Protocolos Institucionais que pretendem cimentar
e expandir a ação das instituições envolvidas.
Jantar-degustação Santomense – Neste jantar volante, composto por vários pratos típicos,
pretende-se partilhar com o público presente alguns exemplos da gastronomia de São Tomé e
Príncipe, confecionada por nativos deste país.
Música e Dança Santomense – Com a ajuda de músicos e voluntários santomenses, a noite de
sábado será animada com os sons e os movimentos tradicionais de STP.
Desfile de Moda – O evento encerrará com um animado desfile de moda preparado pela estilista
santomense Goretti Pina e vários voluntários, e apresenta alguns dos seus trabalhos
Oficinas temáticas:
- Jogos de Tabuleiro;
- Reutilização e Valorização de Materiais;
- Arte e Pintura;
- Afetos - Dar e Receber
- Plantas Medicinais de STP;
- Frutoterapia
- Saberes e sabores com café, cacau e chocolate
Para mais informações visite o site: www.appeas.org
Telef.: 916509295 ou unidosporstp@appeas.org
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