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Como despertar a curiosidade dos jovens
e moradores do bairro sobre o espaço
descampado do Beja II?
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No último sábado de Maio o esforço dos
alunos da turma do CEV da Escola EB2
Santiago Maior resultou num torneio
de jogos em que mais de 30 jovens do
bairro e arredores se juntaram para dar
vida a um espaço que, de outra forma,
se encontra praticamente inactivo. O
projecto [ outros espaços ] continua
a testar algumas iniciativas, ainda
temporárias, que poderão vir a tornarse em intervenções mais permanentes a
ser desfrutadas por todos.
Como materializar um torneio de jogos
quase sem materiais ou ferramentas?
Durante os três dias antecedentes ao
dia do torneio a turma do CEV reuniuse com o atelier urban nomads para
discutir ideias de como transformar
os materiais doados pela Resialentejo
com ajuda da CMB, UFSMSJB, Ass.
Condomínios, Arruaça e pela profª
Teresa. Com algumas paletes, tubagens,
pneus e latas conseguimos trazer
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um pouco de vida ao bairro criando
espaços para torneio de berlindes,
malha, tricot, slackfline, jogo das
latas e futebol - algumas das sugestões
reunidas nos inquéritos porta-a-porta
aos moradores do bairro. Em três
dias de corte-e-costura conseguimos
proporcionar entusiasmo e alegria aos
jovens e aos mais pequenos fazendo com
que, juntos e com poucos recursos, seja
possível conseguir desencadear alguma
melhoria do espaço físico e social do
bairro.
Os próximos passos irão retomar a
pesquisa inicial - descobrir o bairro
e a cidade com a ajuda dos jovens
e crianças da Escola e do bairro,
entrevistar moradores e empreendedores
de forma a que se consigam angariar
verbas para que o que foi construído
para o torneio de jogos seja apenas
o início de um conjunto de espaços
no bairro mais permanentes, pensados
e construídos com o envolvimento de
todos.

01. Faixas amarelas & vermelhas (feitas com carimbos de batata) para as respectivas equipas de futebol 02. Torneio de futebol Vermelha-Amarela 03. Convívio ao sofá com sofás feitos de
paletes 04. O sopro 05. Construção dos espaços para os jogos com tubagem re-utilizada 06. Slack-line - equilíbrio entre as árvores 07. Jogo das latas 08. Os participantes & os construtores
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