Descrição Projetos Aprovados Up 2 YOUth
#MakeFolcloreLiveAgain
O projeto consiste na produção de um vídeo realizado em locais do concelho de Cascais, com
foco nas freguesias de São Domingos de Rana e Alcabideche, em que se apresenta cerca de 10
danças relacionadas com diferentes regiões de Portugal, que a entidade parceira - Grupo
Etnográfico Sete Castelos (GESC) - representa, nomeadamente Minho, Douro, Ribatejo, Nazaré,
Estremadura, Algarve, Alentejo, Açores e Madeira, com dramatização e contextualização das
mesmas. O produto final será promovido nas redes sociais e distribuídos em formato pendrive
personalizada.
As jovens pretendem promover a cultura do folclore português relacionando-o com aspetos
contemporâneos de forma a torná-lo mais atrativo, principalmente para os jovens.
O projeto idealizado por Beatriz Alves e Catarina Esteves, duas jovens participantes nas
atividades do GESC, vai decorrer durante os meses de setembro e outubro, com apoio da Junta
de Freguesia de São Domingos de Rana e da Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
O Grupo Etnográfico Sete Castelos (GESC) é composto por elementos de todas faixas etárias
entre 1 e 75 anos de idade. No qual se proporcionam convívios intergeracionais regulares que
permitem a partilha de experiências e da cultura do folclore português.

#Vive o teu Futuro
Quando chega a altura de decidir áreas há muitas dúvidas, hesitações, receios... E se houver a
possibilidade de os jovens, antes de fazerem qualquer opção de futuro, poderem experimentar
"esse futuro"? O projeto #Vive o teu Futuro consiste em possibilitar o contacto entre os alunos
da Escola Salesianos de Manique e diferentes profissionais das suas áreas de interesse para o
esclarecimento de dúvidas e inquietações dos alunos.
Os jovens pretendem ajudar outros alunos a ter uma maior consciência da realidade de
diferentes áreas profissionais.
O projeto criado pelo Afonso Duarte, Inês Dionísio e Rosa Djombate, alunos dos Salesianos de
Manique, decorre nos meses de setembro e outubro, com o apoio da Junta de Freguesia de
Alcabideche e da Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
A Escola Salesianos de Manique abrange alunos de diferentes zonas, sendo que todos
beneficiam das atividades que a escola dinamiza. A intervenção da escola nas áreas envolventes
são diversas, desde a área social à área educacional.

Adroana em Férias
O projeto de atividades lúdicas Adroana em Férias tem como finalidade proporcionar às crianças
e jovens do Bairro da Adroana um conjunto de experiências diversificadas para a ocupação de
um período das suas férias escolares. O programa de dez dias contempla atividades a acontecer
no Bairro da Adroana e visitas a novos espaços sugeridos pelo público-alvo, que devido ao custo
associado são, muitas vezes, inacessíveis.
Com este projeto pretende-se desenvolver competências sociais e cívicas com base na Educação
Não Formal; mobilizar os jovens da comunidade de forma a envolvê-los na dinamização de
atividades e minimizar possíveis fatores de risco; proporcionar oportunidades aos jovens do
bairro de conhecerem e vivenciarem novas experiências, realidades e contextos e dar a
conhecer o Bairro da Adroana a pessoas do exterior.
O projeto promovido pela Carla Cadjocarinha, Justino Cadjocarinha e Mussa Ualo, jovens
residentes do Bairro da Adroana, decorre nos meses de junho e julho, com o apoio da Junta de
Freguesia de Alcabideche e da Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
A Fundação Champagnat assumiu, em 2014, o compromisso de dinamizar o espaço da Ludoteca
da Adroana, elegendo a educação não formal como metodologia de intervenção mais adequada
para responder às necessidades e características da população residente no bairro, dinamizando
atividades que sejam de interesse coletivo. A resposta social assume-se como um espaço
comunitário, de expressão lúdica, com potencial de mudança à luz da imaginação e da
criatividade de cada criança e jovem, família e comunidade, onde se podem divertir de forma
livre e espontânea.

Apanhados do Clima
O projeto Apanhados do Clima tem como objetivos principais consciencializar os jovens – alunos
do 10º ano da Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo – para a problemática das alterações
climáticas e incentivar à participação cívica, através de ações dinâmicas de aprendizagem e
capacitação (debates, workshops, entre outros) e de um acompanhamento e orientação dos
alunos para a ação local – propõe-se que os alunos desenvolvam e implementem pequenas
ações na sua escola relacionadas com as temáticas das alterações climáticas e da
sustentabilidade, que serão apoiadas pelo grupo de trabalho da Safari Fusão – Associação
Juvenil Cultural e parceiros.
A importância do projeto reside na capacidade que tem para consciencializar a comunidade
estudantil para um dos temas mais pertinentes e urgentes da atualidade e do futuro - as
alterações climáticas. O projeto tem como principal aspeto diferenciador a possibilidade que dá
aos alunos de serem eles próprios a implementar ações ambientais na sua escola, promovendo,
desta forma, o seu empoderamento enquanto cidadãos ativos, conscientes e agentes da
mudança.
O projeto da equipa da Safari Fusão, representada por Inês Valente, irá decorrer entre outubro
e dezembro, com o apoio da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana e Câmara Municipal de
Cascais.

Sobre a entidade parceira:
A Safari Fusão – Associação Juvenil Cultural desenvolve atividades no âmbito da produção de
eventos culturais para jovens no concelho (exposições, concertos, festas) e organização de
eventos de educação ambiental.

Festival de Outono
O projeto Festival de Outono - Magusto em Polima pretende oferecer a Polima um magusto com
várias atividades adjacentes. A ideia destaca o festival pela sua vertente comunitária, desafiando
os jovens do Bairro Cabeço de Mouro na execução de várias atividades que despertem o
interesse e que promovam o envolvimento dos mesmos. Pretende-se, desta forma, realizar
atividades culturais e artísticas (música, dança, workshops) e desportivas (skate, jogos
tradicionais, jogos infantis). O magusto terá como protagonista a castanha assada que será
vendida a um preço simbólico a reverter para o Projeto Vida Nova que desenvolve o seu trabalho
com a comunidade do Bairro de Cabeço de Mouro.
O projeto desenvolvimento pela jovem Amanda Sanches, em parceria com a Associação Juvenil
M.Jovens, decorre entre os meses de setembro e novembro, com o apoio da Junta de Freguesia
de São Domingos de Rana e Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
A Associação Juvenil M.Jovens, sediada em Polima, realiza trabalho com jovens há mais de 10
anos, sendo a mais conhecida o jogo de orientação Survival que levou jovens da localidade a
diversos locais nacionais. Atualmente, existem algumas ações a decorrer no bairro Cabeço de
Mouro, nomeadamente o apoio escolar a crianças.

História em Vinhetas
O projeto História em Vinhetas consiste na realização de workshops de Banda Desenhada onde
são dadas noções sobre a escrita, o desenho e a publicação de uma história em vinhetas ou “aos
quadradinhos”, proporcionando aos participantes o conhecimento e as ferramentas necessárias
para produzirem as suas obras.
Para além da aprendizagem de competências artísticas através da Banda Desenhada, pretendese que os participantes desenvolvam, em conjunto, uma história que decorra em Alcabideche,
recorrendo a este meio de comunicação para a sensibilização de boas práticas ambientais e
cívicas na freguesia.
O projeto História em Vinhetas, dinamizado por Duarte Freitas, em parceria com a Associação
Juvenil Rota Jovem, realiza-se entre julho e agosto, com o apoio da Junta de Freguesia de
Alcabideche e Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
A Rota Jovem é uma associação juvenil localizada em Cascais, que promove e apoia atividades
com e para jovens. Com mais de 26 de anos de experiência, tem cerca de 1600 membros, a

maior parte jovens entre os 16 e os 30 anos. A Rota Jovem tem como missão a promoção da
cidadania ativa junto da juventude, com o intuito de participar na construção de uma sociedade
com cidadãos mais conscientes, socialmente comprometidos, participativos e criativos.

interCONECTA
O projeto interCONECTA surge no seguimento de um conjunto de experiências nacionais e
internacionais onde a temática da saúde mental, do autoconhecimento e do desenvolvimento
pessoal foram trabalhadas utilizando métodos de expressão corporal em geral, e a metodologia
“Espelho Emocional” em particular.
Este projeto pretende proporcionar aos jovens, entre os 15 e os 25 anos, uma experiência única,
contribuindo para que saiam da sua zona de conforto e adquiram ferramentas para o
autoconhecimento que lhes sejam úteis, não só na sua auto descoberta, mas também para o
estabelecimento de relações interpessoais no seu quotidiano.
O projeto interCONECTA, dinamizado por Madalena Carvalho e Joana Patrício, sócias da
Associação Juvenil Rota Jovem, realiza-se entre julho e setembro, com o apoio da Junta de
Freguesia de São Domingos de Rana e Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
A Rota Jovem é uma associação juvenil localizada em Cascais, que promove e apoia atividades
com e para jovens. Com mais de 26 de anos de experiência, tem cerca de 1600 membros, a
maior parte jovens entre os 16 e os 30 anos. A Rota Jovem tem como missão a promoção da
cidadania ativa junto da juventude, com o intuito de participar na construção de uma sociedade
com cidadãos mais conscientes, socialmente comprometidos, participativos e criativos.

Lado a lado gerações cruzadas – os avós voltaram à Escola
O projeto Lado a lado gerações cruzadas – os avós voltaram à Escola tem como objetivo
desenvolver na comunidade local (jovens e gerontes) a partilha de saberes e experiências numa
atitude de aprendizagem mútua, tendo em atenção a preservação e a sustentabilidade do meio
envolvente. As partilhas serão realizadas nos centros de convívio dos Vinhais e de Matos
Cheirinhos, onde os jovens terão a oportunidade de transmitir os seus conhecimentos e
aprendizagens sobre novas tecnologias, bem como na Escola Frei Gonçalo de Azevedo, onde os
gerontes irão partilhar os seus saberes com foco na temática da sustentabilidade. Irá realizar-se
também uma visita a Cascais para conhecimento do património arquitetónico e cultural do
concelho, bem como um piquenique sustentável. O projeto culminará com a organização de um
encontro/festa final/exposição sobre o trabalho realizado, aberto à comunidade.
O projeto será desenvolvido em setembro e outubro, pela turma do 11ºano do Curso
Profissional Técnico de Apoio à Infância e supervisionado pelas professoras Isabel Silva, Cristina
Ferreira e Alice Galego, da Escola Frei Gonçalo de Azevedo, com o apoio da Junta de Freguesia
de São Domingos de Rana.
Sobre a entidade parceira:

Os centros de convívio dos Vinhais e Matos Cheirinhos, da Santa Casa da Misericórdia, e o
Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo (AEFGA) têm realizado encontros/atividades
com partilhas de saberes entre os utentes dos respetivos centros e os alunos do Curso
Profissional Técnico de Apoio à Infância do AEFGA.

Mistic Barber
Com o projeto Mistic Barber pretende-se proporcionar cortes de cabelo gratuitos aos moradores
do Bairro da Adroana.
A ideia do projeto surge de uma necessidade sentida por muitos moradores do Bairro da
Adroana, sendo que a falta de disponibilidade financeira leva a que estas pessoas tenham um
aspeto menos cuidado, afetando a sua autoestima.
O projeto será desenvolvido pelo Alexandre Laureano, Marco Príncipe e Nuno Paiva, em parceria
com a Cultursol Associação Socio-Cultural, nos meses de junho e julho, com o apoio da Junta de
Freguesia de Alcabideche e Câmara Municipal de Cascais.
Sobre a entidade parceira:
A Cultursol Associação Socio-Cultural encontra-se sediada no Bairro da Adroana há mais de 7
anos, tendo realizado vários projetos de animação Juvenil, formações, colónias de férias, entre
outras atividades comunitárias, excursões e festas viradas para a comunidade.

RANArt
O projeto RANArt pretende utilizar a street art para fazer mudança nas suas comunidades. A
transformação será feita de spray e tinta, com artistas de arte urbana a dar cor a um espaço
degradado e imagens com história que ficarão expostas no dia-a-dia da população. Tudo isto
pelas mãos, vontade e trabalho conjunto de jovens de vários bairros da freguesia, os ditos
bairros “desfavorecidos” onde existe tanta vontade de fazer acontecer coisas positivas.
O projeto propõe trazer a energia dos bairros ao centro da freguesia, derrubar fronteiras e
erguer um trabalho de qualidade. E com isto crescer, ganhar competências pessoais, sociais e
de organização, e acima de tudo perceber que com uma força conjunta as mudanças podem
acontecer.
O RANArt, desenvolvido por Rafael Lyrio, Leontino Campujak, Antónia Filipe e Marcelo Gomes,
em parceria com a Associação Somos Torre, decorre nos meses de julho e agosto, com o apoio
da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana.
Sobre a entidade parceira:
A Associação Somos Torre desenvolve projetos de arte urbana, onde se destaca o Festival
Infinito e visitas guiadas à galeria de arte urbana da Torre, e o Projeto Kuyabué com atividades
para crianças e projetos de requalificação do bairro.

