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Eixo 1 – Silêncio
Vivemos momentos planetários que, mais que nunca, nos
convidam ao Silêncio, a mantermos o nosso centro,
alinhados ao divino que Somos e manifestá-lo, neste aqui e
agora, presentes, com muita Serenidade, Fé e Amor.
No âmbito deste Eixo, convida-se à auto-reflexão, em torno
das seguintes questões:
 O que mudou dentro de mim, neste 2020?
 Como vivo/experiencio hoje o Silêncio em mim?
 Que mais necessita de acontecer através de mim,
para abrir espaço à manifestação do novo?

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência
E Equilíbrio
Algumas das atividade realizadas...

 Reconstrução da Casa de PAX
 Aprovação da Candidatura ao PDR2020 – Renovação das Aldeias
(JULHO)
 Levantamento da Licença de construção (11AGOSTO)
 Pedido e Aprovação de Garantia Bancária pela GARVAL no montante
de 60.000€ (AGOSTO/SETEMBRO)

 Celebração do início da Obra de Reconstrução da Casa de Pax, num
convite ao Silêncio, diálogo e partilha de almoço (12 SETEMBRO)
 Início da Reconstrução da Casa de PAX (15 SETEMBRO)

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência
e Equilíbrio
 Projecto Cuidar dos Solos para a Sustentabilidade e
Biodiversidade
 Limpeza das hortas – 25 Fev.;
 Semear Favas e Aveia – 4 Dez.
 Restabelecimento de contactos e articulação para a realização
dos Projectos associados à Casa de Pax (OUT./Nov/Dez…),
nomeadamente:
 “Património Natural e Cultural | Regenerar os Solos e Plantar
Água: Uma Experiência em Água Formosa”
 “Água Formosa, Uma aldeia sustentável. Das crianças de
ontem para as crianças de hoje e do futuro!”

Eixo 3 – Comunicação
Algumas das atividade realizadas...
 Fórum TERRA - Portugal a Cuidar da Casa Comum 2020
UM Minuto de Silêncio de Gratidão à Terra (22 Abril)
 Iniciativa Nacional organizada pela Associação Fazedores da
Mudança desde 2018. Em 2020, o dia da Terra, coincidiu com o
momento de recolhimento do país e do mundo, associando à
Iniciativa do UM Minuto de Silêncio o convite à partilha de
fotografias ou vídeos da natureza que estava em redor de cada
um, a partir da janela da sua casa ou da rua.
(Recebemos imensas fotografias, vídeos e até textos e trabalhos, que estão
disponíveis na página de FB da associação)

Eixo 3 – Comunicação
 Desenvolvimento de Estratégia de Comunicação:
 Alteração da imagem / logotipo da Associação (Agosto /
Setembro), pela Eco Sapiens;
 Desenvolvimento do novo website da associação,
atualizando o novo logotipo, banner do programa PDR2020 e
criando novas páginas de projectos; (Maio-Dez)
 Atualização da nova imagem nos recursos disponíveis e
divulgação nos canais de comunicação da associação;
 Gestão de conteúdos no website e redes sociais (Facebook,
Instagram e Rede Pax)

Eixo 3 – Comunicação
 Give Box Tavira – Partilhar é fácil!
 Acompanhamento do projeto-piloto e coordenação de equipa;
 Apresentação do balanço do projecto-piloto da Give Box
Tavira, em reunião online com a C.M. Tavira e a Junta de
Freguesia; (Out)
 Celebração do aniversário da Give Box Tavira, no dia 26 de
Outubro, divulgação através de entrevista na rádio local e
registo de testemunhos em vídeo: “A Give Box faz sentido?”;
 Passagem de testemunho à 1ª Companhia de Guias de Tavira,
responsável por dar continuidade ao projecto da Give box
Tavira no mercado municipal de Tavira, com a colaboração a
título individual do Vítor Martins e da Avani Ancok;

 Pré-preparação para o lançamento da Give Box a nível
Nacional, desenvolvendo programa pedagógico, fichas de
atividades pedagógicas.

4. Iniciativas Transversais:

 Alteração do Regulamento Interno e Estatutos da Associação
 Realização de duas assembleias gerais extraordinárias, para
atualização dos Estatutos e Regulamento Interno. (3jun e 13out)
 Realização de reuniões de direção semanais.
 Elaboração do documento “Apresentação da Casa de Pax: BoasVindas”.
 Celebração 7º Aniversário da Associação (6 Nov)
 Convite ao Silêncio durante 30 min, no local de cada um .

 Apoio a iniciativas de associados:
 Nuno Silva – Programa de Aulas de Yoga onLine

Partilha de Dons

 A partilha de dons, no âmbito da Associação
Fazedores da Mudança, reveste formas intangíveis,
como a presença, a disponibilidade, a
criatividade, a comunicação, a motivação, a
solidariedade, a meditação e o Silêncio. De forma
tangível, graças à partilha de tempo e de talentos
de associados, amigos e simpatizantes, foi possível
levar a cabo a maior parte das atividades
realizadas em 2020, no círculo da dádiva.

Relatório Financeiro e
da Partilha dos DONS
2020

BALANÇO 2020

BALANÇO 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2020

GRATIDÃO PELA VOSSA PRESENÇA


