Parceiros da Rede Construir Juntos
Editorial
Um ano novo se inicia, novos
desafios se apresentam, não

 IAC – Fórum Construir Juntos na
Casa das Cores (ARCIL) - Lousã

só a todos nós, mas também

interesse de todas as crianças, jovens,

à Rede Construir Juntos.

O

Ao longo deste ano, o Grupo

dinamizou uma Sessão de Sensibilização

Juvenil

irá

sobre os “Direitos da Criança”, no dia 19

temática

de dezembro de 2013, na Casa das

Crescer

trabalhar

Juntos

a

“desigualdades”.

Temos

a

certeza que o seu empenho
será grande, não só refletindo

O êxito desta atividade deveu-se ao

IAC

–

Fórum

Construir

Juntos

Cores, a convite da ARCIL (Associação
para

a

Recuperação
da

de

Cidadãos

sobre o tema, mas sobretudo

Inadaptados

Lousã),

instituição

desenvolvendo atividades e

parceira da Rede Construir Juntos.

técnicos e voluntários da Casa que se
revelaram muito atentos e participativos.
No

final,

as

crianças

e os

jovens

presentearam todos os participantes com
uma Festa de Natal muito organizada e
animada, finalizada com um delicioso
lanche.

unindo sinergias, de forma a
esbater

as

desigualdades

identificadas, sejam estas de
carater

social,

económico,

familiar, de género…
Quanto à RCJ, todos sabemos
que esta surgiu com o intuito
de

cooperar

com

as

instituições que desenvolvem
o seu trabalho na área da
Infância e Juventude.

Com

Apesar da conjuntura atual
não facilitar a participação de
grande parte das instituições,
acreditamos que, com espírito

esta

sensibilizar

sessão
as

pretendeu-se

crianças

e

jovens,

residentes na Casa das Cores, para
continuarem a participar em iniciativas

de iniciativa, articulação de

da sociedade civil, (estas crianças e

saberes e esforços e, por

jovens

vezes

alguma

iniciativa promovida pelo IAC “2013 -

possível

Das Palavras aos Atos”) reforçando-se,

até,

criatividade,

será

enfrentar as vicissitudes do
momento difícil que todos
vivemos.
todos os parceiros da RCJ
beneficiem das mais valias
o

ativamente

na

deste modo, as suas competências de
cidadania.

Consideramos que foi uma tarde muito
alegre e proveitosa, tendo proporcionado

Assim, é nosso desejo que

que

participaram

trabalho

em

rede

proporciona.

a todos os participantes momentos de
boa disposição. Esperemos que esta
experiência se repita!
Para todas as crianças e jovens da Casa
das Cores, o nosso bem-haja.

A Equipa do IAC - FCJ

A Equipa do IAC - FCJ

Rede Construir Juntos - Informações

 Centro Cultural e Social de Santo António
dos Cavaleiros (Lisboa)

 Ação de Sensibilização em Coimbra –
“Gravidez na Adolescência”

Sete Anos de Participação Ativa na RCJ
O Instituto de Apoio à Criança – Fórum Construir
Olá a todos! Infelizmente, hoje tenho uma notícia que,

Juntos promoveu, no dia 05 de dezembro de 2013,

para nós, não é nada positiva: O CECSSAC irá deixar

uma ação de Informação/Sensibilização subordinada

de fazer parte da Rede.

ao tema “Gravidez na Adolescência”.

Ao final de 7 anos de participação ativa na Rede, que

A sessão foi dinamizada pela Dr.ª Elsa Silva, Técnica

nos deu a todos, jovens e adultos, um enorme prazer,

de Serviço Social da Maternidade Bissaya Barreto e

só podemos dizer que é uma decisão que lamentamos

decorreu na Casa de Formação Cristã Rainha Santa,

mas que compreendemos (contenção orçamental e

em Coimbra.

gestão de recursos). Iremos continuar a trabalhar o
tema decidido pela rede na nossa instituição, e
gostaríamos de continuar em contacto e de saber tudo
o que se vai passando, na esperança de um dia, quem
sabe, voltarmos a fazer parte deste projeto em que
tanto acreditamos!

A ação destinou-se às equipas técnicas das instituições

Deixo-vos o texto elaborado pelos nossos jovens:
"Lamentamos a nossa saída da rede, por motivos
alheios à nossa vontade, na qual ficámos muito tristes.
É muito triste, após muitos de nós termos colaborado
convosco desde o inicio e termo-nos dedicado muito a
este

projeto,

onde

colaboramos

em

todas

as

atividades com muito empenho e participação - é
doloroso agora sabermos que as atividades pelas quais
tanto

ansiávamos

e

que

nos

deixavam

felizes

parceiras da Rede Construir Juntos e aos elementos
dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família –
Psicólogos, Técnicos de Serviço Social, Professores e
Estagiários, tendo permitido sensibilizar/capacitar os
técnicos de meios de prevenção e de intervenção,
salientando-se a importância da definição de projetos
de vida e de se trabalhar precocemente a Família.
 Campanha de Solidariedade

acabaram e não vão voltar mais.

A Escola Tecnológica e Profissional de Sicó (Avelar)

Este era um projeto que nos motivava pelos temas

promoveu uma campanha de solidariedade durante a época

abordados, pelos momentos de partilha, pelo convívio,

natalícia, tendo recolhido vestuário de crianças e jovens,

pelos momentos de aprendizagem, descontração, fuga

algum

à rotina diária e pelos laços de amizade que
construímos com todas as pessoas envolvidas neste

calçado

e

brinquedos.

Estes

donativos

foram

posteriormente distribuídos por algumas instituições de
Coimbra parceiras da RCJ.

projeto, que nos transmitiram sempre algo de novo, o

 Reuniões da Rede

que era ótimo.

No dia 21 de janeiro decorreu no IAC-Projecto Rua, uma

Resumindo, estamos todos tristes e angustiados por

reunião onde estiveram presentes alguns parceiros da RCJ do

termos abandonado algo que era para nós tão positivo

pólo de Lisboa.

e que já fazia parte de nós, contudo queremos desejar
sucesso na continuidade do projeto da rede.

Car@s Parceir@s
Colaborem, enviando notícias, artigos, sugestões…

Que isto não seja um adeus, mas sim um até já, pois
ficaremos

sempre

na

esperança

de

um

dia

voltarmos..."

Sónia Rodrigues (CECSSAC – 8 janeiro 2013)
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