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Curtas d’ [ outros espaços ] é a primeira materialização de algumas das ideias
e sugestões feitas pelos moradores do Bairro Beja II sobre o futuro do Bairro.
A análise dos inquéritos porta-a-porta, que têm sido feitos pelo atelier urban
nomads com a intenção de perceber quais os espaços e actividades que os moradores
gostariam de usufruir no descampado entre os vários blocos do Beja II, levou à
criação de sete pequenas histórias elaboradas pela turma do CEV da Escola EB2
Santiago Maior. Entre ficção e realidade, os alunos inspiraram-se nos vários temas
que irão ser testados ao longo dos próximos meses através de uma multiplicidade
de intervenções. Estas, têm como objectivo começar a dinamizar o bairro e perceber
se as sugestões feitas pelos moradores irão efectivamente captivar os moradores a
fazer uso dos espaços comuns do Beja II de forma dinâmica e por auto-iniciativa.
[ Um parque imaginário ], [ Filhos do bairro ], [ Embelezamento do bairro ],
[ O BS velho e o BS novo ], [ A inovação no bairro social ], [ O baptismo do
bairro ] e [ O renascer de um bairro]
abordam sugestões relacionadas
com a falta de espaços de lazer e
recreio para as crianças e idosos,
importância da implementação de
espaços desportivos, espaços sazonais.
Reflecte sobre a escassez de espaços
verdes que contrasta com a recorrente
presença de viçosos vasos e canteiros
pelo interior dos prédios. O cuidar
do interior, da parte considerada
‘pessoal e privada’ contrasta com o
estado de abandono e negligência dos
espaços exteriores.

06.
07.

01.

O processo começou pela criação
colectiva dos contos. Foram tirados
à sorte 3 temas por cada grupo.
Estes serviram de ingredientes para o
desenvolvimento da narrativa. Narrativa
esta que deveria decorrer no Beja II
(no presente ou futuro) marcando a
transformação do mesmo segundo os temas
sugeridos.
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Os filmes, contos (versão audio) e
fotografias do processo criativo das
Curtas d’ [ outros espaços ] podem ser
acedidos no site
www.paisregioesbeja.com.

03.

As animações têm o intuito de
começar a suscitar interesse entre
os moradores, crianças e associações
locais pelos espaços exteriores,
partilhados, do bairro de forma a que
possamos construir, colectivamente,
espaços que possam ser utilizados por
todos. Os interessados em envolveremse no processo deverão contactar
o atelier urban nomads (atelier@
atelierurbannnomads.org) e/ou
Associação de Condomínios.
01.[Um parque imaginário]
02.Filmagens de [O BS velho e o BS novo]
03.[O renascer de um bairro]
04.Desenhos iniciais de [O BS velho e o
BS novo]
05.[A inovação no bairro social]
06.[O baptismo do bairro]
07.[Filhos do bairro]
08.[Embelezamento do bairro]
09.Filmagens de [Embelezamento do bairro]

A partir do texto foram elaborados
desenhos para os cenários e personagens
de forma a que se pudesse criar uma
animação simples usando fotografia e
som. Todos os contos foram narrados
pelos alunos dando vida às imagens em
movimento.
As animações deram origem ao conjunto
de sugestões para as actividades que
irão decorrer em Maio e Junho onde
o bairro irá ser ocupado com Jogos
& Joguetes e Da Semente ao Prato
- actividades e espaços ligados ao
desporto e lazer; e actividades sobre
cultivo e gastronomia.

www.paisregioesbeja.com
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