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Nelson Mandela disse que ”a educação é a melhor arma para mudar o mundo” neste 
Programa do Estado Português, acreditamos nisso, é nas aprendizagens informais e 
não formais, que assentam as nossas intervenções. 

O meu nome é Alexandra Nogueira, tenho 19 anos, sou técnica do Escolhe Vilar, e, ex-
destinatária do Programa Escolhas, eu sou um exemplo daquilo que estes projetos 
podem fazer por nós. 

“Parece sempre impossível se não tentarmos” outra das célebres frases de Mandela na 
que acreditamos, nós tentamos, nós seguimos estes ensinamentos e é baseado nestes 
exemplos que aprendemos a não desistir. 

Somos um projeto intercultural, apostamos na riqueza, no diálogo e na diversidade 
intercultural, só assim se quebram as barreiras que a sociedade erradamente ao longo 
dos anos foi criando. Não precisamos de ser todos iguais nem rezar todos ao mesmo 
Deus para nos entendermos, precisamos de conhecer o outro e aprender a respeitar a 
diferença. 

“Se falares a um homem numa linguagem que perceba, isso fica-lhe na cabeça, se 
falares com ele na sua linguagem, fica-lhe no coração…” esta proximidade, o fato de 
serem equipas no terreno, de andarem nos bairros e urbanizações no meio de nós, 
interagirem connosco que fazem a diferença. Foi assim que aprendi a ser uma técnica 
que trabalha com a comunidade e não estar fechada num gabinete sem entender a 
linguagem do outro e sem nunca responder às verdadeiras necessidades de quem 
precisa urgentemente de respostas. 

"Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, sua origem, sua religião. 
As pessoas devem aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, podem ser 
ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que 
seu oposto ". 

É no “serem ensinadas a amar” que está o segredo de todas as intervenções 
interculturais, promover o intercâmbio, o conhecimento, o respeito pelas mais 
diversas culturas e religiões, de forma a vivermos todos numa sociedade justa e em 
harmonia. É com projetos como os Projetos Escolhas que se aprende a conhecer e a 
respeitar, em que se dão oportunidades que de outra forma muitos de nós não teriam, 
é em projetos destes que aprendemos onde estão as fronteiras entre os direitos e 
deveres e aprendemos a fazer escolhas com consciências de que as fazemos! 

Hoje celebra-se o dia Internacional de Nelson Mandela, na realidade este é só mais um 
dos muitos dias em que é lembrado e referenciado como o grande Homem que é, 
Madiba, és e serás um exemplo para todos, obrigada por nunca desistires!" 
 


