
A primeira vez foi na praia 

Ofrio, o vento e um mar escuro não chegaram para 
desanimar 35 jovens de Aldoar, Porto, da Anadia e 
de Amarante, integrados no Projecto Acreditar, do 
Programa Escolhas, que ontem tiveram a 
oportunidade de experimentar surf e râguebi, na 
praia de Matosinhos. 

João Mendes tem 10 anos e depois de uma aula de 
râguebi com Francisco Fragateiro, um dos "Lobos", 
estava pronto para entrar no mar. "É divertido jogar 
râguebi e não me assustei nada por ser pequeno e 
jogar contra o Francisco, que é grande", disse, 
enquanto se esticava na cadeira para parecer um 
pouco maior. 

Mas se para o João, para a Sónia, para o Paulo e 
tantos outros, uma aula de surf não era de 
desperdiçar, já André Carvalho, que veio da Anadia, passou à frente a experiência. "Gosto mais de 
terra, o mar não é comigo", dizia. 

Rodrigo Lacerda, professor da escola "surf's cool", entendeu a relutância de alguns jovens. "O tempo 
frio, o mar escuro e as ondas assustam, não é fácil. Com outras condições a resistência seria menor", 
explicou. 

Para este professor, a experiência de acolher na sua escola jovens carenciados e proporcionar-lhes a 
hipótese de experimentarem o surf. "É muito bom sentir o entusiasmo destes jovens, permitir-lhes 
fazerem actividades que nunca pensaram sequer experimentar. É compensador", referiu. 

"O material é caro" 

Rodrigo Lacerda admite que o surf ainda é um desporto elitista."O material, os fatos e as aulas são 
caros e, por isso, mesmo os miúdos que são de Aldoar e têm o mar tão perto, não podem praticar".  

O râguebi ganhou adeptos com a participação dos "Lobos" no mundial, mas ainda não conquistou 
muitos praticantes.  

"Algo que se terá que alterar com acções como esta, em que damos a conhecer o desporto aos mais 
jovens e fazê-los entender que é um desporto agressivo mas não violento", contou Francisco 
Fragateiro, um dos "Lobos" e responsável por uma escola de minirâguebi, que está agora a aparecer, 
apenas para os escalões de formação. 

Depois de uma aula com o primeiro grupo, o professor percebeu que o importante "era mostrar que o 
râguebi é um jogo de equipa e não dar pauladas, esperança acalentada por alguns logo no início".  

Entre uma actividade e outra os responsáveis pelo Projecto Acreditar motivavam os jovens a participar, 
integrando eles mesmos as diferentes equipas, como a coordenadora do projecto Sónia Costa, que 
brincava com o resultado conseguido pela sua equipa no râguebi. 

Mostrar outras realidades 

"O objectivo desta iniciativa era mostrar desportos diferentes e aliciantes para os jovens, tendo em 
conta que não têm oportunidade de usufruir deste tipo de actividades", salientou Sónia Costa.  
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A actividade ontem desenvolvida foi oferecida pelas escolas surf'scool e mini-râguebi e está inserida 
num subprojecto denominado "A4", constituído por quatro projectos do programa Escolhas Acreditar 
(Aldoar), CADI (Anadia), Asas Pro`Futuro (Águeda) e o Projecto-Percursos Integrados (Amarante).  

O objectivo é poder proporcionar aos jovens de contextos sócio-económicos e culturais desfavorecidos, 
momentos de descoberta e de aprendizagem.  

"A ideia é mostrar outras vivências , outras realidades em dois ou três dias", sublinhou ainda Sónia 
Costa. 

Virgínia Alves, Fernando Oliveira 
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