
Grupo de jovens põe Lagarteiro na moda  

Os preparativos duraram cerca de três meses. Um 
grupo de 25 jovens do Bairro do Lagarteiro, no Porto, 
lançaram mãos à obra para organizar um desfile de 
moda. Desde o desenho à confecção das roupas, é tudo 
"made in" Lagarteiro.  

Ainda faltavam cinco horas para o desfile de moda , 
previsto para ontem à noite, mas os 25 jovens, 20 
raparigas e cinco rapazes, já se preparavam. A última 
prova de roupas, os penteados e os ensaios finais eram 
feitos com um misto de nervosismo e de entusiasmo. "É o 
terceiro ano que participo no desfile. Adoro fazer isto 
porque somos nós que criamos as roupas e divertimo-nos 
muito", conta, nervosa, Telma Silva de 13 anos, enquanto 
esperava que chegasse a sua vez para que lhe 
arranjassem o cabelo. 

Há três meses que os jovens, com idades entre os sete e 
os 24 anos, se preparavam para o desfile. O desenho e a confecção das roupas foram da sua inteira 
responsabilidade e, segundo Helena Pinto, coordenadora do projecto, manteve-os ocupados durante muito 
horas. 

Ricardo Silva tem 21 anos e participa na organização dos desfiles desde o primeiro ano. "Adoro moda. Das 
50 peças que vão ser apresentadas criei mais de 30. Mas também gosto de maquilhar e de pentear", 
observa Ricardo, enquanto faz um penteado. 

"Este programa ajuda ao desenvolvimento do potencial de muitos adolescentes, construindo, em alguns, 
uma identidade pessoal e social", explica José António Pinto, assistente social da Junta de Freguesia de 
Campanhã. 

O desfile, que se insere no Programa Escolhas, foi desenvolvido pela Junta, como entidade promotora, e pela 
Associação Coragem Acima de Outras Situações (CAOS), que é a entidade gestora do projecto. "Todas estas 
actividades e projectos desenvolvidos melhoram e contribuem para o aumento da auto-estima dos jovens do 
Lagarteiro", exprime a coordenadora do projecto. 

Segundo o assistente social da Junta, o trabalho de combate à exclusão no bairro não se esgota no desfile. 
Durante o ano lectivo há cursos de formação, um centro de estudo, uma sala de computadores frequentada 
todos os dias, e um grupo de hip hop que já fez espectáculos em Vila do Conde e em Famalicão. 

"É importante que consigamos acompanhar muitos dos adolescente, principalmente nesta idade, para que 
não sigam o caminho da criminalidade, sendo cativados para a escola com os projectos e actividades extra-
curriculares ", refere José Pinto, acrescentando a importância que este projecto tem para as famílias dos 
jovens que participam neste tipo de iniciativas . "Muitos pais vão dizer orgulhosos: hoje vou à apresentação 
do meu filho. Estes eventos conseguem reunir todas as famílias do bairro", assinalou.  
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Para mais detalhes consulte: 
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?
Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=1005667 
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