
  X 

Director:  Fernando Santos Graça | Edição On-line | Quarta-feira, 6 de Agosto de 2008

Sociedade 

 

“Conhecer melhor para responder melhor” 

No passado dia 15 de Julho, a Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Rosário Farmhouse, visitou o projecto 
“Boa Onda”, situado no Bairro da Abelheira.

  

A recente tomada de posse de Rosário Farmhouse levou a que o Alto Comissariado 
para a Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI) visitasse, nos passados dias 15 e 16 
de Julho, várias instituições do Algarve, entre as quais o projecto "Boa Onda", que 
trabalha junto da comunidade do Bairro da Abelheira. Foi no terreno que Rosário 
Farmhouse se inteirou da realidade vivida pelas crianças que fazem parte do projecto 
"Boa Onda", inserido no programa "Escolhas". "É o primeiro ACIDI dentro das 
comunidades neste mandato que tem como principal objectivo estar próximo das 
comunidades, conhecer o terreno, conhecer melhor para responder melhor", revelou a 
Alta Comissária ao nosso jornal acrescentando que a equipa escolheu começar pela 
região do Algarve "porque é o segundo distrito do país com mais imigrantes e que tem 
dado um óptimo exemplo a todo o resto do continente, e das ilhas, de integração de 
imigrantes. Claro que também têm as dificuldades que temos nas outras zonas mas 
tem sabido ultrapassar essas dificuldades com pequeninos passos, mas seguros". 
Desta forma, Rosário Farmhouse tomou o primeiro contacto com este bairro da 
freguesia de Quarteira e a sua impressão não poderia ter sido melhor: "É a primeira vez que estou aqui no bairro e é curioso 
porque acho que se sente um ambiente muito caloroso, muito simpático e vê-se que existe uma grande interacção e proximidade 
entre os técnicos e as crianças. Espero que assim continue e que estas crianças possam continuar com o projecto e um dia mais 
tarde com outro que surja, pois só assim conseguiremos ter melhores oportunidades para terem um futuro diferente com tudo 
aquilo que desejam, sempre bem e muito felizes". Já Possolo Viegas, vereador da Câmara Municipal de Loulé, não quis deixar de 
mencionar a importância destes pequenos gestos mas cheios de simbolismo. "Estas pessoas só se sentem alguém se virem que 
lhes dão atenção, que há pessoas que se preocupam com elas e não é todos os dias que uma Alta Comissária vem ao Algarve 
fazer visitas. Eles, muitas das vezes, sentem-se marginalizados e nós estamos a fazer tudo para que se evite essa 
marginalização e se sintam integrados", referiu o vereador ao nosso jornal. De referir que o programa do ACIDIS, no dia 15, 
terminou com um mega jantar na Doca de Faro onde actuou o grupo de Hip-Hop do projecto "Boa Onda", AB People.    

 
 

Projecto "Ludo Rodas"  

Também o projecto "Ludo Rodas", coordenado por Mariana Figueiras, inserido no programa "Escolhas", marcou presença na 
recepção a Rosário Farmhouse, no Bairro da Abelheira, protagonizando alguns jogos didácticos com as crianças do projecto 
"Boa Onda" e aproveitando esta oportunidade para dar a conhecer o trabalho desenvolvido junto do ACIDI. Trata-se de uma 
biblioteca itinerante que vai a três escolas do concelho de Loulé (Escola EB 2, 3 Prof. António Sousa Agostinho, Almancil, Escola 
EB 2, 3 Eng. Duarte Pacheco, Loulé, e a Escola Padre João Cabanita, Loulé) e que trabalham com todas as turmas do 6º ano. A 
carrinha, para além de fornecer livros, faz várias actividades nomeadamente jogos lúdico-pedagógicos, apoio psico-social aos 
alunos sendo a entidade promotora a Casa da Primeira Infância. Desde Dezembro de 2006 que este projecto está a decorrer e, 
tal como o "Boa Onda", finaliza em Novembro de 2009. "O objectivo é criar algumas actividades que depois nas escolas, os pais, 
alunos e professores, possam continuar a sustentabilizar", refere Telma Correia, psicóloga do projecto "Ludo Rodas".  

 

 

Possolo Viegas, Rosário Farmhouse com 
duas meninas do projecto “Boa Onda”

Sílvia Inácio Martins
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