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Para fomentar a integração
social em Rinchoa e Fitares,
num território sem respostas a
vários níveis, está já em curso
o Projecto "Orienta-te", inte-

grado na quarta geração do

Programa Escolhas, que vai de-
correr até ao final de 2012. Di-
namizado pela Junta de Fre-

guesia de Rio de Mouro, em
parceria com entidades como
a Geração Adolescer-Associa-

ção para a Integração Psicosso-

cial de Crianças e Jovens, Câ-
mara de Sintra, Comissão de

Protecção de Crianças e Jo-
vens Sintra Ocidental, PSP e

AERLIS, o projecto procura
orientar os mais jovens, desde

tenra idade até à maioridade,

para a aquisição de competên-
cias pessoais e sociais que pre-
vinam a adopção de comporta-
mentos desviantes. No fundo,
a integração escolar, social, cul-

tural e profissional de crianças
e jovens que, fora do contexto
lectivo do Agrupamento de Es-
colas de Fitares e da Escola Se-
cundária Leal da Câmara (tam-
bém parceiras deste projecto),
pouco mais têm do que o re-
curso a vaguear pelas ruas. A
zona de Rinchoa e Fitares "es-
tá a descoberto de associa-

ções que consigam dar um
encaminhamento a estes
miúdos que estão, durante
muitos períodos do dia, sozi-
nhos", frisa Filipe Santos, pre-
sidente da junta de freguesia.

Perante a inexistência de

qualquer instituição de carác-
ter cultural ou desportivo, nu-
ma zona densamente povoada
como é a Rinchoa e Fitares, o

Projecto "Orienta-te" assu-

me-se como "uma resposta
mínima às necessidades exis-
tentes na comunidade". Nos

tempos livres, os jovens dis-

põem de "algumas estrutu-
ras de apoio, como os poli-
desportivos,mas sem orien-
tação e enquadramento".

Para agravar a dura realida-

de, é crescente o número de

crianças e jovens em risco. "É
uma situação preocupante",
reconhece o autarca, que dá
nota que "a freguesia de Rio
de Mouro é a que mais cres-
ce em casos problemáticos
de protecção de menores".
Uma situação que resulta da
"crise económica, de uma
densidade populacional bas-
tante grande, de uma debili-
dade das próprias famílias",
acentua Filipe Santos, mas

que decorre também de uma
deficiente capacidade das es-
truturas da freguesia, onde a
denominada 'escola a tempo
inteiro' não é ainda um dado

adquirido em todos os estabe-
lecimentos do I.° Ciclo.

O arranque formal do pro-
jecto teve lugar no passado dia
2 de Março, com a inaugura-
ção do respectivo espaço físi-

co, duas lojas situadas na Rua
das Malvas, n.° 10, na Rin-
choa, que vai funcionar das 14
às 19 horas. "O espaço vai pro-
porcionar formação, acesso
à Internet, acompanhamen-
to aos trabalhos de casa,
apoio à família, todo um tra-
balho de inclusão desta co-
munidade", reforça o presi-
dente da junta de freguesia. O
projecto vai orientar ainda
duas turmas em cursos CEF
(Educação e Formação para Jo-
vens), "para alunos que não
se inserem bem nas escolas
de 2. 0 e 3.

0 Ciclo e que têm
formação com outras op-
ções profissionais".



Situado junto ao antigo pos-
to da GNR, o espaço assu-

me-se, aliás, como provisório,
na medida em que o objectivo
passa por remodelar as instala-

ções anteriormente ocupadas
pelos efectivos policiais. "Nes-
se caso, o projecto terá uma
localização mais visível e
com mais espaço para poder
dar resposta às necessida-
des dos miúdos", acentua o

autarca, que, após a formaliza-
ção já concretizada da cedên-

cia das instalações, aguarda
que "a Câmara de Sintra pos-
sa ajudar a junta de fregue-

Número
crescente
de crianças
e jovens
em risco

na freguesia
sia, com uma verba ainda
substancial, para a recupera-
ção do edifício".

Entretanto, ajunta de Fre-

guesia de Rio de Mouro vai
continuar como parceira num
outro projecto do Programa
Escolhas, neste caso na Serra
das Minas, dinamizado pela
Associação Luso Caboverdea-
na. O projecto "Escolhas Sau-

dáveis" vai prosseguir por mais
três anos, após ter merecido

igual sorte na 3." geração deste

programa governamental que,
nos próximos três anos, pre-
tende continuar a fomentar a

igualdade de oportunidades pa-
ra crianças e jovens, oriundos
de contextos socioeconómi-
cos desfavorecidos, no sentido
de lhes permitir fazer uma "Es-
colha com Futuro".
João Carlos Sebastião


