Resumo: No decorrer do primeiro semestre de 2017, o projeto ESPACIALIDADES E
MEMÓRIAS NO QUILOMBO DOS ALPES - PORTO ALEGRE/RS desempenhou
diversas atividades que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho conjunto com
o Núcleo de Estudo Geografia e Ambiente (NEGA) e o Quilombo dos Alpes. A
primeira delas foi a organização de um banco de dados para o projeto Minha Casa
Minha Vida, cadastrando informações contidas em entrevistas previamente realizadas,
conferindo os elementos já cadastrados e sinalizando a ausência de alguns dados. Ainda
nessa ação auxiliamos no acompanhamento técnico para a elaboração do laudo vegetal
do Quilombo dos Alpes, necessário para a realização do licenciamento ambiental,
processo necessário para o projeto Minha Casa Minha Vida. Junto a essas ações
organizamos a documentação da Associação do Quilombo dos Alpes para entrega do
projeto que foi aprovado pelo Ministério das Cidades. Além dessas ações, pesquisamos
sobre possibilidade de adquirir as certificações para registro de marca pelo SEBRAERS. Essa ação procedeu-se para a certificação dos produtos que a comunidade do
Quilombo dos Alpes produz, a fim da participação da comunidade em feiras e eventos.
Concomitantemente a estas ações, estamos organizando o memorial do Quilombo dos
Alpes em parceria com a comunidade. Para este material estamos levantando
informações para a construção da Árvore Genealógica da família de D. Edwirges
Francisca Garcia da Silva e seus descendentes, reorganizando-a de maneira didática e
apontando a complementação de informações, para que possamos, em parceria com a
comunidade que é de suma importância para o reconhecimento da ancestralidade da
comunidade. Outra parte que integra o memorial corresponde a Trilha do
Reconhecimento, que visa organizar os materiais e processos precursores do
autorreconhecimento da comunidade e também do reconhecimento pelo Estado. Cabe
destacarmos que nossas ações são concomitantes e que a participação do grupo foi
intensa nas reuniões do laboratório Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente, local
onde desenvolvidas as atividades do projeto ESPACIALIDADES E MEMÓRIAS NO
QUILOMBO DOS ALPES - PORTO ALEGRE/RS, bem como das atividades de
campo na comunidade do Quilombo dos Alpes que ocorreram quase que semanalmente,
onde foram deliberadas e designadas as atividades subsequentes exercidas pelo grupo
para o desenvolvimento do projeto.

