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Depois de Berlim (Junho 2019), foi a 
vez da regia o metropolitana de Bor-
de us, em França, acolher a terceira 
mobilidade formativa do projecto 
Kus Kus - apoio a iniciativas empre-
sariais no sector da culinária e das 
"cozinhas do mundo", que decorreu 
entre os dias 18 e 21 de Novembro.  
O projecto tem como objectivo prin-
cipal possibilitar que adultos na o 
qualificados ou com pouca forma-
ça o, incluindo imigrantes, em situa-
ça o de desemprego ou subemprego, 
mediante ferramentas de formaça o 
a disponibilizar, desenvolvam com-
pete ncias empreendedoras explo-
rando as oportunidades oferecidas 
pelo patrimo nio alimentar e culina -
rio das regio es/paí ses participantes. 
Conceitos como «produça o local», 
«circuitos-curtos», «alimentaça o de 
qualidade», «denominaço es de ori-
gem», «saber-fazer culina rio» ou «a 
alimentaça o como vector para o 
dia logo intercultural» sa o transver-
sais a s diferentes actividades do 
projecto.  
No primeiro dia do programa,  reali-
zou-se uma visita ao Mercado de 
Capucins, conhecido como a 
«barriga» de Borde us, para conhe-
cer a sua histo ria, que remonta a 
1749, e a sua importa ncia, que per-
manece actual, para o escoamento 
de alimentos produzidos localmente 
mas tambe m em outras paragens, 
representadas por vendedores de 
46 nacionalidades diferentes, o que 

contribui para a riqueza da oferta 
alimentar e para o encontro de cul-
turas muito diversas, com impacto 
na integraça o das minorias e tnicas. 
Nesse sentido, tre s comerciantes 
instalados no mercado, de Portugal, 
França e Turquia, falaram dos seus 
percursos, das especificidades dos 
seus  nego cios e das estrate gias que 
utilizam na sua relaça o com o mer-
cado e com o consumidor final. 
Ao magní fico almoço no restaurante 
Marhaba, que proporcionou uma 
viagem dos sentidos pela cozinha 
argelina, seguiu-se novo pe riplo, 
agora pelas ruas e praças do centro 
histo rico de Borde us. Ja  na Escola 
do Vinho, nova digressa o, desta vez 
pela histo ria do mais reputado vi-
nho do mundo, o Bordeaux, que se 
confunde com a da pro pria cidade. 
No dia seguinte, em Cenon, nos arre-
dores de Borde us, nas instalaço es 
da cooperativa de emprego 
COOP'ALPHA, a sessa o de trabalho 
versou sobre as compete ncias te cni-
cas culina rias e compete ncias em-
preendedoras e sobre a intervença o 
da cooperativa no apoio a  iniciativa 
empresarial. 
A fechar o programa do dia, os tes-
temunhos eloquentes de duas em-
presa rias do sector da alimentaça o 
que recorreram ao apoio te cnico da 
COOP'ALPHA para criaça o dos seus 
nego cios.  
O terceiro dia decorreu em Lor-
mont, tambe m nos arredores de 

Borde us, nas instalaço es do Centro 
Social, que acolhe a associaça o Di-
de e e a estrutura culina ria Mamie 
Mijote. De manha , o antropo logo 
Yassir Yebba proferiu uma palestra 
sobre aspectos da histo ria da ali-
mentaça o e sobre as funço es cultu-
rais, sociais e afectivas da comida. 
Ainda antes de almoço, servido no 
restaurante solida rio do Centro, o 
REESSTO, foi possí vel conhecer uma 
horta partilhada, situada no topo do 
edifí cio, que abastece a cozinha de 
alguns produtos, e ainda seguir a 
apresentaça o da associaça o Dide e 
por um dos seus responsa veis. A  
tarde, no a mbito do encontro Refug-
ge Food Festival, uma cozinheira 
arme nia guiou os participantes na 
preparaça o de diversas receitas, que 
se prolongou durante a manha  do 
dia seguinte, num ambiente de ver-
dadeiro interca mbio de culturas. 
Para ale m da ADCMoura, por Portu-
gal, marcaram presença na mobili-
dade formativa as ONG le LABA, 
entidade coordenadora do projecto, 
e AANA– Age ncia de Alimentaça o 
Nouvelle Aquitaine e a cooperativa 
COOP´ALPHA (França), entidades 
anfitria s, a escola KK - Kiezkuechen 
gmbh (Alemanha) e a empresa MMS 
-Momentum Marketing Services 
Limited (Irlanda).  
 

Bordéus acolheu mobilidade formativa do projecto  
Kus Kus, na área das «cozinhas do mundo»  

   

A histo ria do «Bordeaux», na Escola do Vinho, em Borde us. 

Jovens ciganos partilham os seus percursos  
de vida para inspirarem outros com o seu exemplo   

No dia 18 de Novembro, teve lugar, 
em Moura e Amareleja, a palestra 
"Roma Models", com a presença de 
tre s membros conhecidos da comu-
nidade cigana, Bruno Prude ncio,  
So nia Prude ncio e Luí s Roma o, que 
partilharam os seus percursos de 
vida inspiradores, com vito rias mas 
tambe m contrariedades encontra-
das tanto no nu cleo familiar como 
na comunidade de origem, a uma 
vasta audie ncia constituí da sobretu-
do por jovens estudantes e profes-
sores.   
Com este evento, realizado no a mbi-
to da actividade Rumos de Vida do 
Projecto Despert@rte-E7G, da 

ADCMoura, em parceria com o pro-
jecto Mediadores Municipais Inter-
culturais, da Ca mara Municipal de 
Moura, pretendeu-se divulgar mo-
delos e testemunhos positivos, que 
possam contribuir para o aumento 
da auto-estima, das expectativas de 
futuro dos jovens, pais e comunida-
des, e desmistificaça o de preconcei-
tos dentro e fora das comunidades 
ciganas. 
 


