Rabo de Peixe
Antes de mais agradecemos o vosso interesse.

A Vila de Rabo de Peixe
Fica situada na Ilha de São Miguel (Açores), a cerca de 10 km de Ribeira Grande e 25 km de
Ponta Delgada. É uma das zonas mais pobres da Europa e certamente a mais pobre de
Portugal. Dos seus oito mil habitantes mais de metade vive em situação de real pobreza e
miséria. São as crianças de Rabo de Peixe que nos interpelam, são as suas famílias que
nos desinstalam e nos desafiam a um gesto solidário. Não podemos viver bem sem que elas
vivam menos mal. Sentimos a sua fome, corremos descalços com elas, não faltamos à
escola para as motivar a ir, queremos ser uma oportunidade para cada uma delas, para que,
sentindo-se amadas, possam sonhar um futuro melhor.

Quem somos?
O Projecto “Rabo de Peixe sabe sonhar” é um projecto confiado à mínima Companhia de
Jesus (Jesuítas). Estes, através de um grupo de voluntários alegres e aventureiros, na sua
maior parte universitários dos Centros Universitários da Companhia (CUMN, CUPAV, CREU
e CAB), de Portimão e dos Açores, com a ajuda de uma direcção, constituída
fundamentalmente por leigos, e com a colaboração das Irmãs Criaditas dos Pobres, das
Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus e de muitos benfeitores, tem vindo a realizar
este sonho.

	
  

Uma Breve história do projecto
Ano 2002 – Um grupo de jovens padres jesuítas visita Rabo de Peixe e deixa-se enamorar pelas famílias e pelas crianças desta Vila. Surge o
desejo de fazer uma colónia de férias no Verão.
Ano 2004 – Primeira colónia de férias em Agosto para 80 crianças. Um parto difícil que acabou em lágrimas, abraços e num compromisso:
voltaremos por vós!
Ano 2005 - Um pouco à defesa, fizemos uma colónia de verão aumentando o número para 120 crianças. As crianças adoptaram-nos e nós
agradecemos ser algo de importante para elas. Resolvemos continuar. Como não?
Ano 2006 – Aumentámos para 160 crianças e tocámos no tecto. Estávamos finalmente perto do coração e da realidade destas crianças.
Somos família e como família, celebrámos uma festa de Natal especial em Rabo de Peixe.
Ano 2007 – Uma Semana Santa extraordinária, com 35 beliches para as famílias e jantares
surpresa e uma colónia para 120 crianças com uma equipa de animadores completamente
renovada. Rabo de Peixe sabia e sabe recomeçar.
Ano 2008 – Começa uma nova fase, com uma nova direcção. Iniciámos o ano em Rabo de
Peixe, com festas de Natal e alargámos a colónia a 200 crianças, porque Rabo de Peixe sabe
crescer.
Ano 2009 – Foram 250 as crianças a participarem na colónia de Verão, juntamente com as
actividades de Natal e da Páscoa
Ano 2010 – Participaram 230 crianças na colónia. Realizámos uma nova missão: a Mini Colónia
para as mães das crianças e irmãos mais pequeninos das crianças da colónia (tivemos 28 mães
e 15 pequeninos). O Campo de Férias dos Pré-animadores decorreu em regime de
acampamento e contou com 35 jovens dos 15 aos 18 anos. Tivemos pela primeira vez um
animador que veio das crianças que frequentaram a colónia ao longo destes anos. Além das
actividades de Natal.
Ano 2011 – Muitas crianças completaram o seu 3º ano de colónia e obrigatoriamente pararam,
assim o número de crianças diminui para cerca de 170. Pela segunda vez tivemos dois
animadores que frequentaram a colónia. Manteve-se o número de pré-animadores e mães. Com
as actividades de Natal e Páscoa e ainda um fim-de-semana de benfeitores.
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