
Apoie um Projecto de Paz: Torne-se membro do
Círculo de Apoio de Tamera

Tamera é um centro de investigação e educação para a paz — um Biótopo de Cura
em construção — no sul de Portugal. Aqui desenvolvemos traços de um design
cultural no qual a violência e a desconfiança são substituídos por compaixão,
solidariedade e confiança, entre todos os seres. Desde há mais de 40 anos, Tamera
tem realizado um trabalho pioneiro nas áreas de comunidade, amor, sexualidade,
espiritualidade, ecologia, tecnologia e educação de crianças. A meta é integrar
todas estas áreas, num esboço coerente de uma sociedade em ressonância com a
vida. Para saber mais, visite o nosso website.

“Os actuais modelos de Biótopos de Cura poderiam desempenhar um papel crucial
na transferência de conhecimento e na construção de novas formas de vida. Estes
têm também o poder de captar a atenção de toda uma geração em busca de
esperança e transcendência — no contexto de um planeta que ruma ao colapso.”

— Alnoor Ladha, pensador político, autor e activista, antigo membro da direcção da
Greenpeace International, EUA.

Internamente, a nossa comunidade funciona com base numa economia de dádiva.
Cada membro de Tamera contribui voluntariamente com a sua força de trabalho e
conhecimento, respondendo às necessidades dos membros da comunidade, sem
monetizar o valor daquilo que oferece e recebe. Em troca, a
comunidade cobre os custos de vida dos seus residentes,
na medida do possível.

http://www.tamera.org/pt


Ainda assim, dependemos do sistema capitalista sempre que interagimos com o
mundo à nossa volta. De forma a incorporar mais profundamente a nossa visão,
estamos actualmente a procurar expandir este paradigma da dádiva no que toca à
nossa interação com visitantes, estudantes, parceiros, e a sociedade em geral: uma
economia na qual oferecemos livremente o nosso conhecimento e a nossa
experiência, confiando que em contrapartida as nossas necessidades serão
cobertas. Nesse sentido, a sua contribuição regular permite-nos manter e
desenvolver Tamera.

Apoie a continuação do nosso trabalho de pesquisa na criação de uma cultura
regenerativa, contribuindo para o nosso orçamento comunitário. Precisamos de
cerca de 100.000 euros por mês para cobrir os nossos custos: salários de
trabalhadores externos (25K), necessidades individuais dos membros da
comunidade (23K), alimentação (19K), infraestrutura e utilitários (17K), e outros
custos imprevisíveis, tais como despesas médicas, partos e óbitos.

Ajude-nos a chegar mais perto do nosso objectivo:

● Faça um donativo mensal e torne-se membro do nosso Círculo de Apoio!
Participe nas nossas vídeo-conferências regulares e entre em diálogo com a
nossa equipa.

● Partilhe este convite com os seus amigos e contactos!

Para mais informação, não hesite em contactar: supportcircle (at) tamera.org
Obrigado pelo vosso apoio e contribuição!
A Comunidade de Tamera

https://www.tamera.org/pt/circulo-de-apoio/

