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ASSOCIAÇÃO
MAIS CIDADANIA
18 ANOS, 18 ROSTOS
Fizemos 18 anos! Rodeados de pessoas amigas, sócios e sócias, crianças,
familiares e voluntários. Atingimos a maior idade. Estamos muito felizes
por termos realizado a festa de aniversário com aqueles que nos têm
acompanhado ao longo desta aventura.
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CIDADANIA
COMO TUDO COMEÇOU?
Em 2001 estava envolvido num projeto escolar de promoção da participação democrática de crianças e jovens. O
projeto era inovador e prometia envolver professores e alunos. Estávamos entusiasmados. Cereja no topo do bolo: a
reorganização curricular apresentava a Educação para a Cidadania como foco transversal, capaz de unir o currículo e a
ação da escola (DL 6/2001). A verdade é que nem o projeto avançou (nós éramos muito novos e o projeto acabou
perdido no labirinto do ME), nem a Educação para a Cidadania vingava. Parecia ser mais do mesmo: “Tudo o que deves
saber para seres um bom cidadão”.
Nessa altura, a par com algum desânimo, ganha forma uma nova
ideia: atualizar o potencial da Educação para a Cidadania no
sentido da participação, da autonomia, do encontro com o outro e
da construção em conjunto. É o ideal da participação como porta
para a inclusão, justiça e construção em conjunto de um futuro
melhor. A 05/12/2003 nasce a Associação Mais Cidadania, com
sede no Bairro Alto, mas ainda na Travessa dos Fiéis de Deus.
O primeiro projeto foi uma investigação multidisciplinar com o
nome “Cidadania hoje”. O projeto juntava jovens universitários em
torno da questão “Qual o contributo da Cidadania na educação
das crianças e jovens?” O projeto deu origem a ateliers/ formações
em escolas, programas de intervenção social e projetos
internacionais. Foi também berço de projetos comunitários (ex.
Festival Arte Mais), e projetos escolares (ex. Clube Cidadania). Ano a
ano a associação cresceu em projetos e qualidade. Obrigado a
tantas pessoas que deixaram a sua marca; obrigado e parabéns
aos que continuam a fazê-lo. Afinal, este mundo que o Paulo Freire
diz que “está sendo”, será o que, em conjunto, fizermos dele.

Primeiro estudo do logótipo da Mais Cidadania
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SEGUE AS REDES SOCIAS DA AMC
@AMCIDADANIA

Rita Fonseca
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18 ANOS DE AMC
FOTORREPORTAGEM
Realizámos a festa de aniversário no dia
7 de dezembro de 2021 rodeados de
pessoas, algumas marcaram presença
fisicamente, outras estiveram presente
através da exposição 18 anos, 18 rostos.
Todas as pessoas que se cruzaram com
a Mais Cidadania têm um significado tão
profundo nestes 18 anos de vida
associativa!
As suas marcas sentem-se nas conversas
que temos, nos olhares que trocamos, e
nos sorrisos que é possível imaginar por
debaixo das máscaras!

É tão bom estarmos rodeados de
pessoas com quem partilhamos
histórias e confidencias, de pessoas
que contribuíram de forma
significativa para aquilo que
somos hoje, pessoas que
influenciaram de forma inequívoca
aquilo que é hoje a identidade da
Mais Cidadania: um espaço de
encontro, partilha, debate e
reflexão, onde a participação
consciente e o ativismo ganham
forma através da expressão dos
desejos e vontades dos jovens.
Um espaço que assenta nos
princípios da diversidade,
igualdade, inclusão e solidariedade.
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"UM ESPAÇO DE ENCONTRO, PARTILHA, DEBATE E REFLEXÃO"
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Na festa de aniversário, para além da Exposição
18 anos, 18 rostos, os convidados puderam
assistir à apresentação do projeto Foco Mental,
um projeto de promoção da saúde mental e
bem estar; ao lançamento do primeiro número
da Revista +Jovem totalmente produzida por
10 jovens voluntários, e ao reconhecimento dos
jovens envolvidos no projeto Futuro Promissor
através da entrega de certificados de
participação.
Encerramos as celebrações com a atuação
musical do Centro de Jovens +Skillz, com Isaac,
João Raposo e Gilson; e com todas as pessoas a
cantarem os parabéns à Mais Cidadania!

QUE MENSAGENS DEIXARAM PARA
NÓS?
Olhar para 18 anos de vida num formato de festa,
partilha e gratidão.

Estes foram os sentimentos que estiveram presentes
neste momento de celebração do 18º aniversário da
Associação Mais Cidadania. Dos projetos que temos a
decorrer, ás pessoas voluntárias que vieram de longe
ajudar-nos a concretizar a nossa ideia de mundo, aos
talentos das pessoas jovens que todos os dias
recebemos no nosso espaço, foi um momento bonito.
Parabéns e Obrigada Mais Cidadania. Que venham
mais 18 anos a impactar Lisboa e o Mundo.

O nosso quadro de mensagens de parabéns

"Obrigada por fazerem parte de mim!
Vocês são incríveis."
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FOCO MENTAL
PORQUE A SAÚDE MENTAL IMPORTA
No dia 7 de dezembro, no âmbito da celebração do
aniversário da Associação Mais Cidadania, realizou-se a
apresentação do projeto “Foco Mental” à comunidade
bem como a Tertúlia “Sobreviver à pandemia
enquanto nos tornamos adultos”, onde tivemos o

testemunho de jovens de diferentes idades a partilhar as
suas vivências ao longo deste período, os desafios e as
estratégias encontradas. Aqui, foi possível perceber que
os impactos que a Pandemia tem tido em cada um de
nós são importantes de ser verbalizados e partilhados.
Numa perspetiva de validação das experiências e
sentimentos vividos que por vezes a sociedade tende

em reprimir, porque a Saúde Mental importa!
Este projeto pretende promover a saúde mental dos
jovens na Freguesia da Misericórdia em Lisboa e conta
com a parceria da Junta de Freguesia da Misericórdia, o
Agrupamento de Escolas Passos Manuel e a Escola
Bento de Jesus Caraça.

MEGAFONE DOS
DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro, data em que celebramos os 73 anos
da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
foi também o dia em que apresentámos um novo projeto:
Megafone dos Direitos Humanos.

O evento contou com a presença dos parceiros, professores e
mais de uma centena de alunos do 8º ao 11 º ano da Escola
D. Dinis e da Escola António Damásio. O evento teve uma
mesa redonda onde participaram representantes do SOS
Racismo, da rede exaequo e da Amnistia Internacional que
falaram do seu trabalho na defesa dos Direitos Humanos,
tendo a conversa sido mediada pela incrível Lila Tiago.
Foi um momento de escuta, aprendizagem e partilha e de
"ponta pé" de saída para as atividades que iremos realizar em
2022!
Este projeto está enquadrado no programa Cidadãos Ativ@s, uma componente
dos EEA Grants. O programa é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega,
e é gerido em Portugal pela F. Calouste Gulbenkian e a F. Bissaya Barreto.

ASSISTE AQUI AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO
PROJETO DO MEGAFONE
HTTPS://YOUTU.BE/A8RE7DLXKDG

ACOMPANHA O PROJETO MEGAFONE ATRAVÉS DE
@CONECTADOS.CIDADANIA

