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Ricardinho era um jovem “nem-nem” e viu no hip hop
uma alavanca

publico.pt/2021/01/10/sociedade/reportagem/ricardinho-jovem-nemnem-viu-hip-hop-alavanca-1945659

Reportagem Inclusão no Mercado de Trabalho

Abandonara a escola e só arranjava trabalhos pontuais, o projecto

OUPA! serviu-lhe de abanão. Foi acabar o secundário e pôs-se a fazer

trabalho na comunidade. Tem sido uma luta, mas sente que o seu

esforço começa a ser reconhecido. Trabalha como “dinamizador

cultural”. Terceiro capítulo de uma série sobre inclusão laboral, em dose

dupla.

Foto

Ricardinho Lopes no estúdio comunitário Adriano

Miranda

O cheiro a mofo está entranhado na cave. Pouco se aproveita dos móveis que foram sendo

oferecidos aos artistas hip hop do Bairro do Cerco do Porto que ali se sentaram tantas

vezes. Três inundações num ano. Fama e dinheiro, nada. Mas o esforço está a trazer

alguns frutos. Ricardinho Lopes tornou-se “dinamizador cultural”.

Conhece todos os cantos do bairro. Viveu os seus 29 anos naquele território acossado pelo

tráfico de drogas. A experiência mostra-lhe que a aglomeração de pobreza e exclusão,

como acontece ali, na freguesia de Campanhã, afecta tudo, mas também que em qualquer

lugar se pode coleccionar instantes de felicidade. “Foi aqui que fiz as minhas maiores

amizades, é aqui que eu tenho o meu sangue e suor deixado. Viver no Cerco acaba por ser

a melhor coisa do mundo.”

Quando era pequeno, “tinha vontade de ser jogador de futebol”. Jogava no clube do

bairro. Não era o seu único interesse. Gostava de teatro, música, dança. Se pudesse voltar

atrás, tirava um curso profissional de animação cultural, não de dinamização desportiva.

Teria agora mais ferramentas de trabalho.

https://www.publico.pt/2021/01/10/sociedade/reportagem/ricardinho-jovem-nemnem-viu-hip-hop-alavanca-1945659
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Foto

Ricardinho Lopes a dançar Adriano Miranda

Abandonou a escola em 2012, sem fazer uma disciplina do curso. Andou desanimado. O

país mergulhara numa crise. O pai, transportador e vendedor de peças de automóvel,

ficou desempregado. A mãe, doméstica, andava consumida de preocupação. “Foi um

momento bastante difícil. A gente agarrava-se ao que podia. Lembro-me de fazer

trabalhos pontuais. Estavam completamente fechadas as portas para os jovens nessa

altura.”

Naquela intermitência, engrossava a lista de jovens entre os 15 e os 29 anos que não

estudavam, não trabalhavam, nem estavam em formação. Em 2015, aconteceu o OUPA!,

uma residência artística com oficinas de escrita, produção musical, vídeo e concepção de

espectáculos dinamizadas pela rapper Capicua, pelo músico André Tentúgal, pelo

videasta Vasco Mendes. Aquele projecto do programa municipal “Cultura em Expansão”

foi determinante. “Deu-me o naipe para me fazer à vida.”

Durante meses, Ricardinho e outros sete rapazes viveram uma aventura que os levou ao

palco do Teatro Municipal do Porto – Rivoli. Os artistas quiseram deixar-lhes um estúdio

comunitário. Tinham de fundar uma associação e de continuar a trabalhar. A Câmara do

Porto cedeu-lhes aquela cave. O Presidente da República foi ao bairro assistir a um

showcase do OUPA. Em 2016, o projecto foi replicado no Bairro de Ramalde e em 2017

no do Lagarteiro. Em 2018 formou uma dream team com elementos dos três bairros e

fechou um disco, o Cidade Líquida. Um sonho para Ricardinho.

Quem lê as notícias vê os holofotes, mas há uma parte mirrada. “Somos jovens de um

bairro que participaram num projecto e, de repente, têm de gerir uma associação.” Como?

Com que fundos? Com que estratégia? “Estamos a fazer trabalho na área. Somos

convidados para apadrinhar eventos. Somos entrevistados para teses. Ajudamos

associações. Mas ainda estamos a tentar arranjar dinheiro para comprar

um software para conseguir fazer actividades com os miúdos.”

Queriam “quebrar o estigma, derrubar os muros, os preconceitos” que existem sobre o

bairro, ser uma inspiração para os miúdos dali. “Estamos a soro.” A cave inundada é a

imagem do desastre. “Estamos todos a tentar sobreviver. Quase não temos tempo de

sonhar. E, quando sonhamos, os sonhos desmoronam. Já demos prova que conseguimos

fazer. Não dão mais condições para as pessoas fazerem mais.”

https://www.publico.pt/2020/01/29/culturaipsilon/critica/capicua-madreperola-1900903
https://www.publico.pt/2016/03/10/politica/noticia/o-cerco-e-uma-familia-a-precisar-de-ajuda-1725775
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Inegável, mesmo assim, que o projecto lhe deu o abanão de que precisava. A crise estava a

abrandar. Trabalhou num supermercado. “Era operador de caixa, repositor de stock, fazia

um pouco de tudo.” Adorou ter um salário certo e ajudar a família. Naquela fase,

terminou o ensino secundário. Quando se viu desempregado, voltou a fazer formação,

desta vez na Cidade das Profissões. Marketing digital, marketing pessoal, comunicação

em público, dar uma entrevista... Não deixou de “fazer pela associação, de fazer pela

freguesia”. Os OUPA participaram em vários eventos. Organizaram

o I Festival Oupa ACampanh´Arte em 2019. E acha que o seu esforço foi reconhecido.

Desde o ano passado, presta serviço ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de

Coimbra no âmbito do URBiNAT, um projecto europeu empenhado na regeneração

urbana. “Estou a ter um trabalho de dinamização no sentido do mapeamento cultural de

Campanhã.” A meta é criar um Corredor Saudável, um percurso pedonal e ciclável,

passando pelos bairros do Cerco, do Lagarteiro e do Falcão, articulando espaços verdes

(Parque Oriental, Praça da Corujeira, Quinta da Bonjóia, Horto municipal), serviços

públicos (escolas, indústria, centros de saúde, associações locais) e projectos futuros

(expansão do Parque Oriental, Novo Matadouro, Monte da Bela).

“É um projecto muito participativo”, diz Ricardinho. “Dá oportunidade a cada um de se

expor, de mostrar a sua dificuldade, de propor os seus caminhos. E o meu trabalho é fazer

de ponte, para se criar não apenas um corredor saudável material mas também imaterial,

que são as sinergias, as ligações uns com os outros.” Ali, a crise é um contínuo. “É preciso

nascer algo que nos faça parar, olhar para Campanhã, pensar em formas de reabilitá-la,

de potenciá-la, de vivê-la.” A freguesia já está a transformar-se e ele, embora precário e a

morar com os pais, faz parte disso. “Também é preciso preparar a comunidade.”

Foto

Ricardinho Lopes a andar na parte renovada do

Bairro do Cerco Adriano Miranda
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