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José Roque

Uma equipa de animação e
uma carrinha, devidamente
equipada com recursos lú-
dico-pedagógicos, estiveram
ontem em Leiria a apoiar a di-
namização de actividades pro-
postas por parceiros locais,
com o objectivo de colocar os
leirienses a pensar e a agir so-
bre as desigualdades, as discri-
minações e as violências que
ainda persistem.

Falamos do roteiro 'Cidada-
nia em Portugal', uma inicia-
tiva da Rede Europeia Anti-Po-
breza (EAPN Portugal) - Nú-
cleo Distrital de Leiria, em par-
ceria com a Associação Portu-
guesa para o Desenvolvimento
Local (ANIMAR) que esteve,
com uma carrinha, da parte da
manhã, no Largo da República,
com uma acção de rua, e, à
tarte, com uma sessão de sen-
sibilização com dinâmicas lú-
dico-pedagógicas, que juntou

cerca de 12 crianças na sede do
projecto da InPulsar 'Redes da
Quint@', na Quinta do Alçada,
em Leiria.

“São estes jovens que vão ser
os disseminadores de temas
como a desigualdades junto da
família e de amigos. Portanto
este trabalho tem que ser feito
o mais cedo possível para ter
melhores resultados nas crian-
ças, servindo também como
efeito propagador”, salientou
Patrícia Grilo, responsável da

EAPN-Leiria, acrescentando
que o roteiro “complementar”
o trabalho que já é desenvol-
vido pelos vários parceiros lo-
cais, como é o caso da InPul-
sar.

Já a animadora do roteiro
‘Cidadania em Portugal’ San-
dra Silvestre, destacou que o
principal objectivo da iniciativa
“é que os cidadãos se tornem
mais activos na construção de
um desenvolvimento susten-
tável”. |

FLÁVIA BRITES

Carrinha parou em Leiria para ‘pensar’ 
a cidadania e combater desigualdades
Sensibilização Roteiro ‘Cidadania em Portugal’ desafiou população a uma maior participação cívica. Sensibilização chegou
também até aos mais jovens onde se debateu o tema das desigualdades

Actividades lúdicas ajudaram a passar a palavra junto das crianças
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