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… o que é?
Localizada dentro do Bairro do 2º Torrão (um bairro ilegal com cerca de
500 barracas e quase 3.000 pessoas) a Fábrica dos Sonhos é um lugar
mágico, uma barraca “encantada” onde as crianças podem brincar
depois das aulas ou durante as férias.
Nasceu em Dezembro 2016, através da recuperação de uma barraca
desabitada cuja familia anterior foi realojada pela Câmara Municipal de
Almada. Numa reunião com a CMA, quando apresentamos a utopia de
criar um ATL gratuito e solidário, com um programa pedagógico rico e
com uma visão solidária e humanitária, criando os novos líderes de
amanhã…

… como funciona?
A Associação Cova do Mar tem a visão de que nenhuma criança deveria
pagar para brincar. Vivemos numa sociedade onde a brincadeira é um
negócio à volta da felicidade das crianças e da disponibilidade financeira
dos agregados familiares, desde o brinquedo ao apoio ao estudo, karaté,
Colonias de férias ou Atl’s. tudo é um motivo financeiro para entreter e
trazer felicidade às crianças. No entanto, esse acesso ao brincar além de
ser limitado (porque os pais nunca conseguem dar tudo), exclui as
crianças cujos agregados familiares vivem no limiar da pobreza extrema.
Assim, a Fábrica dos Sonhos abre as portas gratuitamente às crianças dos
6 aos 16 anos, de 3ª a Sábado, das 15.00 às 19.30.

… qual a visão pedagógica?
... estas crianças têm uma resiliência pura, que lhes permite enfrentar as dificuldades de viver num bairro sem eletricidade legal, sem saneamento básico,
em casas que não têm isolamento térmico, onde há pragas de baratas, pulgas, carraças e ratos, nas ruas. Um bairro sem as infraestruturas básicas e dignas
para a vivência do ser humano.

Por isso, acreditamos que se dermos a estas crianças tudo aquilo que não conseguem ter acesso, como aulas de desporto, brinquedos, acesso a tecnologia
(tablets, computadores ou playstations), passeios… ao mesmo tempo que lhes damos a mão e ajudamos a encontrarem o seu equilibrio interior, estaremos
a criar lideres de amanhã mais justos e conscienciosos, e mais preparados para a vida em humanidade.

… qual a visão pedagógica?
Ensinamos as crianças a assumirem papeis de liderança na comunidade, ou neste caso, dentro da tribo da Fábrica dos Sonhos.

Através da criação do “Capitão de Equipa e Sub-Capitão” que muda diariamente e cuja função é serem monitores nesse dia, assumindo a liderança do grupo
e fazendo cumprir a rotina diária da tribo …as tarefas vão desde o planear e servir o lanche, gerir a arrumação dos brinquedos, gerir os conflitos que possam
haver entre colegas, lavar a loiça do lanche e fazer cumprir a regra de ouro da Fábrica dos Sonhos:
“não há bate-boca (insultos), não há violência fisica,
e se fizeres um destes dois tens de pedir desculpa, dar beijinho e dar abraço”

… qual a visão pedagógica?
Além dos estímulos e experiências a que eles têm acesso, existem outras estratégias de união e liderança, que implementamos com a ajuda das próprias
crianças. Estão divididas por equipas internas, com responsabilidades próprias, como por exemplo:
equipa dos animais da rua – tem de alimentar todos os dias os cães da rua, garantir que a casota está limpa e seca, escovar o pêlo, dar os
medicamentos, verificar se têm feridas, tumores, pulgas ou carraças.
equipa das roupas - cuidar das roupas que chegam em donativos, separar, arrumar e entregar aos colegas que precisam
equipa do material escolar – organizar e fazer inventário dos donativos que chegam e distribuir de forma justa por quem necessita

… qual o financiamento?
Nenhuma criança deveria ter de pagar para brincar!
… e é isso que acontece em todos os projectos da Associação Cova do Mar. No entanto, as despesas existem e são uma das nossas grandes batalhas. Não
temos qualquer apoio governamental ou autárquico. Já tentamos algumas candidaturas a financiamentos privados mas até hoje, não tivemos a sorte de
conquistar nenhum apoio financeiro.
Sobrevivemos única e excusivamente através de crowdfunding!
São as pessoas que acreditam em nós, e que nos ajudam com o que está ao seu alcance… chamamos-lhes “anjos da guarda”.
link do crowdfunding
www.anjosdaguarda.covadomar.pt

… mais informação?
… aqui ficam os links de todos os artigos de comunicação social, sobre a Fábrica dos Sonhos:
25.10.2018 RTP “Linha da Frente”:
https://www.rtp.pt/play/p4231/e371298/linha-da-frente?fbclid=IwAR1UgQpyh-DyNcBVDqxkuGtw4eLWGca2QzWZ1FI0UPaYf_ZflvPvLBnE4B8

19.08.2018 Público:
https://www.publico.pt/2018/08/19/local/noticia/reportagem-mais-de-tres-mil-pessoas-vivem-em-bairro-clandestino-em-almada-cvideo-audio-e-foto-repeticao-1841440

19.08.2018 TVI24:
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/segundo-torrao/bairro-na-praia-com-vista-clandestina-para-lisboa

19.08.2018 SAPO24:
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/mais-de-tres-mil-pessoas-vivem-em-bairro-clandestino-em-almada

16.07.2018 Rádio Comercial:
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/81496/marcelo-convidado-a-conhecer-a-favela-a-porta-de-lisboa

28.04.2018 Público:
https://www.publico.pt/2018/04/28/local/noticia/no-2-torrao-os-milagres-vao-acontecendo-de-braco-dado-com-a-realidade-dura-1815592/amp

07.02.2018 Público:
https://www.publico.pt/2018/02/07/local/noticia/associacao-do-bairro-do-2-torrao-1802174

30.01.2018 Diogo Faro “Sensivelmente Idiota”:
https://www.instagram.com/p/BekzJy0gj4X/?hl=tr&taken-by=diogofaroidiota

03.09.2017 Público – reportagem:
https://www.publico.pt/2017/09/03/local/noticia/os-miudos-do-2-torrao-so-veem-o-lixo-e-os-silos-da-trafaria-1784096

10.08.2017 Funds People:
https://pt.fundspeople.com/news/uma-fabrica-que-procura-eliminar-as-barreiras-a-felicidade

28.07.2017 Capazes:
https://capazes.pt/entrevista/nenhuma-crianca-deve-ter-de-pagar-para-brincar-entrevista-a-alexandra-gonzalez-leal/view-all/

