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Campanha quere mos voar II para a Madeira
O grupo de jovens do Projeto Trampolim E6G é composto por 7
jovens, de idades compreendidas, entre os 16 e os 20 anos de idade.
Desde Março de 2016 que promoveram a “Campanha Queremos
Voar II”, ação criada após o êxito, da desenvolvida na 5.ª Geração,
em que concretizaram o sonho de conhecer a Ilha de S. Miguel,
Açores. Nesta 6.ª Geração Escolhas a sua campanha consistiu em
ações de voluntariado jovem e de empreendedorismo social. O
sonho de voar pela 1.ª vez foi concretizado a 2 dos 7 jovens, com a
viagem à ilha da madeira de 9 a 12 de Dezembro de 2016. O
programa na Ilha da Madeira foi, essencialmente, cultural sendo de
destacar alguns momentos como, o dia passado com elementos dos
projetos Escolhas Esc@up-E6G e Renascer@nogueira-E6G, em que
tivemos a oportunidade de conhecer a fantástica sede do projeto
Esc@up-E6G e vários pontos da ilha com viatura disponibilizada pelo
Município do Funchal. Um outro momento foi o acolhimento por
parte dos vereadores Dr.ª Madalena Nunes e Dr. Miguel Silva
Gouveia nos Paços do Concelho, e a visita por parte da Dr.ª Susana,
técnica do Município que amável e entusiasmadamente nos
proporcionou conhecer o edifício dos Paços do Concelho e Teatro
Municipal Baltazar Dias. Também de destacar a oportunidade única
de conhecer espaços da cidade do Funchal como o Museu CR7, a
visita livre na Zona Velha da Cidade que dispõe de Street Art e em
que as luzes de Natal, à noite, são um espetáculo permanente digno
de assistir. “Este trabalho levou à criação dentro do grupo, de laços,
de espírito de equipa, de confiança e ao desenvolvimento da
proatividade. Já para não falar das coisas que aprendemos tanto a
nível educativo como individual nesta viagem. Estou mesmo muito
feliz por ter vivido esta experiência e espero repeti-la. No geral
adorei a viagem aumentou a minha cultura geral e fez com que me sentisse melhor comigo
mesma” Juliana Baptista (Presidente do Grupo de Jovens) Deixamos o nosso especial
agradecimento: ao Programa Escolhas, ao Consórcio deste Projeto que sempre acreditou e
apoiou o Grupo de Jovens, ao Município do Funchal, ao Museu CR7, aos Projetos Escolhas
Esc@up-E6G e Renascer@nogueira-E6G pelo fantástico acolhimento.

Peddy paper na cidade
No dia 14 de Junho de 2017, em conjunto com o Grupo de Jovens, o Projeto Trampolim E6G
realizou um Peddy Paper na Cidade De Coimbra, com os alunos da Escola EB1 do Ingote. Este
percurso decorreu sobre pontos históricos da nossa Cidade, nomeadamente a Universidade de
Coimbra, Alta e Baixa, consideradas Património Mundial da Humanidade, e foi com esse intuito
que o levamos até estas crianças no sentido das mesmas obterem algo que marcou a história
de Coimbra e de Portugal. Foram formadas 4 equipas, com a ajuda do Grupo de Jovens e dos
Professores da Escola EB1 do Ingote, onde reinou a alegria, a cultura e muita diversão.

Mini Biblioteca
Na semana de 21 a 23 de agosto o grupo de
jovens do Projeto Trampolim E6G dedicou- se à
arrumação do projeto e à construção de uma
mini biblioteca e de um espaço recreativo com
jogos didáticos. Esta dedicação dos jovens teve
como objetivo o trabalho voluntário para que
mais tarde colham os frutos do seu empenho,
que será a realização de um intercâmbio ao
Algarve com o grupo de Jovens do Projeto Mais
Sucesso E6G de Olhão, a realizar entre os dias 7
e 11 de Setembro. Durante as tardes desta
semana, os jovens reuniram-se na sede do
Projeto e com a ajuda da voluntária ao abrigo
da Bolsa UCAN, do Projeto Escolhas, Khusso
Morais, tornámos o nosso Trampolim num
espaço mais culto.

Saída e Intercâmbios
De 7 a 11 de Setembro decorreu em Olhão,
no Algarve, um intercâmbio cultural entre o
Grupo de Jovens do Projeto Trampolim E6G
e o Grupo de Jovens do Projeto Mais
Sucesso E6G. Estes dias foram marcados por
um clima especial, aliando o conhecimento
e descobertas culturais à diversão! O grupo
que nos acolheu deu-nos a conhecer a sua
cidade repleta de grafitis e zonas com
verdadeiras lendas, como a do Menino
Chorão. Tivemos também, a possibilidade
de partilhar diversas dinâmicas de grupo e
momentos engraçados. Nesta viagem para
além de visitarmos as ilhas (Armona e
Farol), também experimentámos alguns dos
doces regionais, típicos daquela zona.
Tivemos, ainda, a oportunidade de ir a
Ayamonte (Espanha) visitar alguns dos
espaços e comprar alguns regalos. Ficámos
com algumas saudades no momento de
despedida!

Ciclo de Cinema
A Câmara Municipal de Coimbra, o Projeto Trampolim
E6G e a Fila K Cineclube organizou em parceria um
Ciclo de Cinema ao Ar Livre no Planalto do Ingote, com
sessões nos dias 19, 20 e 26 de Julho. A primeira sessão
decorreu no dia 19 de Julho, no Polidesportivo do
Bairro da Rosa, com o filme “Corte de Cabelo” (1995),
de Joaquim Sapinho; no dia 20 de Julho, o filme “O
Castelo Andante” (2004), de Hayao Miyazaki; e no dia
26 Julho, no Parque de Merendas do Bairro do Ingote,
o filme “A Quimera do Ouro” (1925), de Charles
Chaplin. Uma iniciativa com a coordenação do Projeto
Trampolim, a Fila K Cineclube e com o envolvimento da
Comunidade residente, nomeadamente, nas áreas da
programação e produção cultural. Este ciclo pretendeu
criar e incentivar a população do Planalto do Ingote
com determinadas dinâmicas culturais, assim como,
transmitir aos cidadãos de Coimbra que os muros
invisíveis vão caindo e as pessoas passaram a olhar-se
de outra forma sem preconceitos. Pretendeu-se com
esta iniciativa: - A valorização do território posicionado
em local distinto da cidade de Coimbra;
- O proporcionar uma ação
diferenciada à comunidade residente
de grande cariz cultural; - Contribuir
para a minimização de representações
sociais negativas da comunidade não
residente, visitante que virá assistir aos
filmes; - O reforçar a rede local de
parceiros, com especial incidência nas
entidades que atuam no Planalto do
Ingote. Na primeira sessão tivemos o
discurso gravado de Carla Bolito, uma
das atrizes do filme que foi residente
do bairro, e também tivemos o prazer
de conhecer os pais da atriz que
estiveram presentes nesta sessão.

