
São jovens e querem mostrar
que a violência de “gangs” im-
berbes que tem surgido na co-
municação social é uma excep-
ção. Sonham em “acordar o
dormitório” e transformar o
subúrbio em terreno fértil pa-
ra iniciativas que matem “a fo-
me de cultura” e sequem as
raízes da delinquência. Para is-
so, apostam em fazer crescer a
consciência da cidadania, co-
meçando pelo meio escolar,
nomeadamente através do
apoio a diversos trabalhos so-
bre a freguesia na Área Projec-
to da Escola Secundária de
Leal da Câmara. O projecto,
designado Escolas Activas –
Intercâmbio Juvenil (ASYE,
Active Schools Youth Exchan-
ge) – poderá até, caso tudo cor-
ra bem, levar estudantes a Ber-
lim (Friedrichshain e Neu-
kolln) no quadro de um inter-
câmbio de escolas que têm em
comum o facto de se situarem
em áreas desfavorecidas.

Apesar do entusiasmo con-
tagiante, os responsáveis da no-
vel associação Dínamo preci-
sam de ajuda para tão impor-
tante sementeira, seja em vo-
luntários/associados ou em pa-

trocinadores para os vários
eventos que estão na forja, a
mais espectacular das quais se-
rá um surpreendente ‘Natal
Azul’ (ver caixa).

Foi de uma “conversa de
café”, sobre a forma de dina-
mizar culturalmente uma fre-
guesia onde a falta de iniciati-
vas nesta área é tão evidente
quanto a sua condição de dor-
mitório, que nasceu a Dínamo
- Associação de Dinamização
Sócio-Cultural sem fins lucrati-
vos. A primeira ideia foi reali-
zar um festival a céu aberto,
em jeito de Zambujeira do
Mar, mas com muita prata da
casa e tendo por cenário pré-
dios tipo caixotes em vez da
natureza luxuriante. O evento,
que se chamaria “Primavera
Suburbana”, acabou por não
desabrochar. “Era algo ingé-
nuo”, justifica Sérgio Xavier,
28 anos, arquitecto e presiden-
te da Dínamo. “Pensávamos
que bastava oferecer cultu-
ra às pessoas para elas me-
lhorarem a sua vivência co-
munitária, mas fomos perce-
bendo, no terreno, que exis-
tiam outras prioridades”.
Por isso, e porque não tinha os

recursos necessários, a associa-
ção - que funcionou informal-
mente durante cerca de dois
anos antes de, em Abril deste
ano, ser legalmente reconheci-
da – trocou o telhado pelos ali-
cerces: investiu na cidadania e
na dinamização social.

Em parceria com o Centro
Internacional de Direitos Eco-
nómicos, Sociais e Culturais,
lançou, na Escola Secundária
de Leal da Câmara, em Rio de
Mouro, o “Dia da Cidadania
Activa”, consumado a 24 de
Abril último. O desafio foi no
sentido de “um levantamen-
to e estudo de situações de
pobreza ou precariedade so-
cial” no concelho de Sintra
que configurassem o incumpri-
mento daqueles mesmos direi-
tos, visando “a sensibilização
e a atitude no contexto da ci-
dadania junto da comunida-
de escolar”. O saldo “foi um
grande sucesso” e o projecto,
que beneficiou de fundos euro-
peus, chegou a ser nomeado
para um prémio da Comissão
Europeia.

Além de ter permitido “to-
mar o pulso ao voluntaria-
do”, a acção valeu um convite
daquela escola para que a Dína-
mo aprofundasse a experiên-
cia. A associação não se fez ro-
gada e, em Junho, apresentou
“Escola Fora da Escola”, uma
iniciativa a aplicar ao longo do
presente ano lectivo, às tur-
mas do 12.º ano.

Baseando-se, mais uma
vez, na adesão voluntária dos
alunos, a referida acção visa a
produção de trabalhos em di-
versas áreas durante as três ho-
ras semanais da Área Projecto.
O enfoque volta a estar na
“promoção da cidadania e
na qualificação das tomadas
de posição e de decisão da
comunidade”. Entre outras
funções, a Dínamo fornece es-

pecialistas capazes de auxiliar,
nos temas propostos, os docen-
tes da Área Projecto, os quais,
como frisa Sérgio Xavier, “so-
frem várias condicionantes
ao seu trabalho”.

Um desses apoios exterio-
res ao estabelecimento de ensi-
no é João Duarte, vogal da di-
recção da Dínamo. No seu ca-
so, monitoriza um grupo que
está a desenvolver conteúdos
em Arte e Cultura. “São qua-
tro alunos que acompanho
de dois em dois dias”, explica
ao JR o jovem, a tirar o mestra-
do de Estética. Ao todo, ins-
creveram-se no “Escola Fora
da Escola” 80 alunos de cerca
de metade das 13 turmas do
12.º ano, formando 15 grupos
de trabalho, o que é considera-
do “bastante positivo”.

São diversos os temas que
estão a ser trabalhados: além
do anteriormente referido, há
a despoluição da Ribeira de Fi-
tares, a falta de espaços verdes
e de lazer na freguesia, a reabili-
tação de uma escola do 1.º ci-
clo da zona do Arraçário, a Ge-
ração Ecrã (influência dos “me-
dia” nos jovens), a pobreza, o
apoio à Terceira Idade…

Uma parte destes proble-
mas consta da agenda reivindi-
cativa dos responsáveis da Dí-
namo. A questão ambiental é
das mais importantes (e, já ago-

ra, uma das que mais está a pre-
cisar de voluntários para acom-
panhar os alunos).

“Se não houver um movi-
mento cívico que defenda
aquela zona - das mais boni-
tas de Rio de Mouro – e a
ponha a salvo da especula-
ção imobiliária, a comunida-
de perderá o único espaço
adequado para lazer”, alerta
Sérgio Xavier, propondo uma
“reabilitação que use a água
como mola impulsionado-
ra”. É que “o subúrbio tem
de ser tornado habitável e is-
so não é possível se as pes-
soas não puderem passear
em segurança e num am-
biente agradável”

Jorge Ferreira

Os responsáveis da Dínamo sonham transformar o subúrbio em terreno para iniciativas que matem ‘a fome de cultura’ e sequem as raízes da deliquência

Dínamo
quer
‘acordar o
dormitório’

Novel
associação
aposta
no meio
escolar para
fomentar
cidadania em
Rio de Mouro

João Duarte e Sérgio Xavier explicam os propósitos da Dínamo, no âmbito de um projecto que envolve alunos da Escola Secundária de Leal da Câmara

RIO DE MOURO

‘Natal Azul’ promete
festa popular de arromba
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Não tendo, ainda, o estatu-
to de associação juvenil e os
inerentes apoios, a associa-
ção de Rio de Mouro faz os
(im)possíveis por manter as
suas metas. Recentemente,
recebeu a má notícia de que
não obteve provimento a
sua candidatura ao progra-
ma da União Europeia “Ju-
ventude em Acção”. Ainda
assim, “vacinada” contra o
vírus da burocracia, a estru-
tura (com 60 sócios, quase
todos com idade igual ou in-
ferior a 30 anos) guardava na
manga um plano B: o Natal
Azul, uma festa que prome-
te animação a rodos, entre
29 de Novembro e 8 de De-
zembro, graças à participa-

ção de muitas instituições,
artistas e voluntários de Rio
de Mouro.

A respectiva junta deu
um apoio fulcral, ao garantir
o aluguer de uma tenda-iglo
aquecida e alcatifada, com
20 metros de diâmetro e 10
metros de altura, que ficará
localizada num dos parques
de estacionamento da RE-
FER, junto à estação local, e
onde decorrerão muitas das
iniciativas, a começar pela
habitual Feira do Livro.
Mas há muito mais: uma ex-
posição de trabalhos de na-
tal das 14 escolas primárias
da freguesia, actuações de
grupos corais, ranchos, ban-
das, grupos de teatro, lança-

mentos de livros, debates,
encontros inter-associati-
vos, workshops, artesanato,
espaço chill out, artes plásti-
cas, massagens, yoga, foto-
grafia, comes e bebes, entre
outros eventos que visam
atingir três objectivos: anga-
riar fundos, dar a conhecer a
oferta cultural existente em
Rio de Mouro, e robustecer
a rede de apoios com vista a
uma cidadania mais activa
entre os riodemourenses.

São esperadas mais de
3000 pessoas no Natal
Azul. A entrada é grátis, tal
como o acesso a quase todas
as actividades previstas (pro-
grama detalhado em
www.dinamo.pt).
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