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Esta frase é frequentemente profe-
rida pelos nossos utentes em dias 
de loja comunitária. Às segundas e 
quartas-feiras, como já é hábito, 
fazemos a distribuição dos cabazes 
alimentares pelas nossas famílias. 

Um ou dois representantes de 
cada família à chegada entrega os 
sacos vazios às nossas colaborado-
ras ou voluntárias, que lhes voltam 
a devolver com géneros alimenta-
res. 
Aquando dos sacos cheios exibem 
um olhar de gratidão, posterior-
mente traduzindo-se em palavras 
que dizem: “muito obrigado meni-
nas”; “já não tinha açúcar em casa 

há tanto tempo, muito obrigada” 
ou “muito, muito obrigado. Vocês 
têm um coração muito grande, 
haja mais pessoas como vocês”.  

Agarram nos pesados sacos e 
começam a subir a ladeira da 
Monte de Amigos, muitos deles 
após meia dúzia de passos descan-
sam, olham na nossa direção e 
dizem “Hoje eu venho cá buscar, 
um dia virei cá deixar” e nós sorri-
mos e respondemos “Assim espera-
mos”. 
Depois de se irem embora deixam 
em nós um sentimento de realiza-
ção, quer pela entrega de um cabaz 
alimentar a uma pessoa em carên-

cia, quer pela entrega do mesmo a 
um ser humano com valores de�ni-
dos e, com o desejo de ultrapassar 
esta fase vulnerável em que se 
encontra, sem se esquecer dela. 

A gratidão é um dos grandes 
valores da MA que nos acompanha 
desde sempre e, é tão satisfatório 
vê-la também nos nossos utentes. 
Praticar o agradecimento é um 
gesto comum a todo o ser humano, 
independentemente da fase de 
vida em que se encontra, sendo 
uma prática bonita e humilde de 
reconhecimento pelo auferido ou 
conquistado.

“Hoje venho cá buscar, um dia virei cá deixar”
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Passaram-se 11 anos e parece que foi ontem, que subimos, 
eu e uns amigos, à freguesia do Monte, no Funchal, para 
deitarmos uma mão, para ajudarmos no que nos fosse 
possível. 
Qualquer coisa que eu recorde agora aqui, vai doer. A 
memória guarda uma grande ferida. Mas nunca tão grande 
como algumas das zonas desta freguesia e das suas gentes.
De pessoas perdidas dos seus bens e de si mesmas a tenta-
rem se encontrar.
É-me difícil �car indiferente a qualquer tipo de sofrimento 
ou dor. É-me difícil cruzar os braços perante certas situa-
ções.
Por lá fui �cando...
Nesse dia e sem saber, estava a ser dado o primeiro passo 
para o que vinha a ser e é hoje, a IPSS Monte de Amigos.
Lembro-me de, praticamente, todos os dias destes últimos 
11 anos... e, principalmente, o que recebi, o que aprendi e 
cresci, as pessoas que conheci e enriqueceram a minha 
vida, de todos os momentos e emoções que vivi.
Nesse dia de Fevereiro de 2010, o que se impôs foi, ir!
Hoje, e já desde há uns anos que, não são só as pessoas do 
Monte.
São pessoas de um município, de uma região e para além 
dela.
Hoje, somos muitos amigos. Somos muitas pessoas.
Pessoas que precisam de outras pessoas. Pessoas que preci-
sam de receber. Pessoas que têm para dar. Somos todos. 
Fazemos um todo.
E há sempre lugar para mais um.
Hoje, o que continua a se impor é, não parar!

20 de Fevereiro de 2010...

O número de crianças na MA cresceu este mês. Nasceu 
o “Rafael”.
Uma das nossas utentes, a “Teresa”, foi mamã durante 
o mês de Fevereiro. 

O pequeno “Rafael”

No �nal do mês de Janeiro, já de barriga e, nas últimas 
semanas comentou-nos que já tinha os bens para a 
chegada do bebé, no entanto ainda não tinha berço. 
Andava já à procura, mas sem sucesso. Infelizmente 
nessa altura não tínhamos nenhum e não poderíamos 
ignorar essa necessidade.
Decidimos fazer um apelo a amigos, na expectativa 
de encontrar uma doação de um berço. Colocámos o 
apelo nas nossas páginas do Facebook e do Instagram 
e, passados 5 minutos da publicação e algumas parti-
lhas de amigos, tínhamos já um berço.
O mesmo foi-nos entregue em ótimas condições e 
com muito carinho. Ficámos contentes pelo berço e 
também pela reutilização em si.
Através desta corrente de partilha conectam-se 
pessoas e o nosso meio ambiente também descansa e 
agradece.
Uma outra amiga anónima decidiu doar, também, 
alguns bens de bebé e um pequeno mimo à “Teresa” e 
ao “Rafael”. Nasceu saudável, com os seus 3,505kg. 
Os dois mais tarde vieram-nos visitar para agradecer 
os gestos recebidos e, assim conhecemos o mais 
recente bebé da MA.
O “Rafael” tem ainda menos de um mês e já conta com 
tantas amizades.
Bem-vindo, menino!
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Carnaval de 2021

Foi provavelmente um carnaval muito diferente 
daquele que estamos habituados a viver. O 
comum “trapalhão” não se realizou, bem como as 
comuns celebrações de alegria e folia. Estas foram 
feitas com os agregados familiares ou revendo 
antigos acontecimentos sobre este dia. O ser 
humano tem a capacidade de adaptabilidade, e 
foi o que �zémos pela saúde comunitária.
No entanto, a Monte de Amigos procurou adoçar 
esta data fornecendo bens alimentares para a 
realização das típicas malassadas. Assim,  cada 
família viveu igualmente o carnaval mantendo a 
nostalgia e o sentimento do mesmo. 



Todos os anos os contribuintes têm a obrigação �scal de tratar do IRS, 
mas é também uma forma de ajudar. Como?

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) permite que os contribuintes 
utilizem o seu imposto para apoiar entidades de cariz social, ambiental 
ou cultural, através da consignação do IRS e/ou da consignação do IVA.
A entrega do IRS em 2021, referente aos rendimentos de 2020, é realiza-
da de 1 de abril a 30 de junho.
Durante este período ou até 31 de março, pode atribuir a uma entidade 
0,05% do IRS liquidado, ou seja, pode encaminhar uma parte do imposto 
a favor do Estado para uma entidade, sem qualquer custo.
Ao contrário da consignação do IRS, a consignação do IVA implica um 
custo.
A consignação faz-se no Quadro 11 do anexo “Rosto”. No caso de efetuar 
o IRS Automático, a consignação efetua-se na área “Pré Liquidação”.
Em ambas as situações, deve indicar as seguintes informações:
• Tipo de entidade que pretende apoiar (instituições religiosas, institui-
ções particulares de solidariedade social, pessoas coletivas de utilidade 
pública e instituições culturais);
• NIF da entidade;
• O que deseja consignar (“IRS” ou “IVA” ou ambas).

Caso queira ajudar a Monte de Amigos, basta escolher o tipo de entidade 
– instituições particulares de solidariedade social – e colocar o nosso NIF: 
510 310 125.

Como ajudar? É simples…

Aproveitamos para agradecer a todos aqueles que têm contribuído, e continuam a contribuir desta forma, para a nossa 
causa.
Ser solidário custa muito pouco, ou até, não custa nada.

Ao entrarmos neste mês de março, chegou a altura de fazermos o balanço do que foi o mês de fevereiro em números 
efetivos.
No total, são 117 as famílias que se encontram a receber o apoio da nossa Loja Comunitária, sendo que 260 são adultos 
e 91 são crianças.
O número de novos de pedidos de apoio diminui, embora não de forma substancial, de 26 para 19. Destes, 8 foram 
encaminhados por serviços públicos ou privados e os restantes (11) efetuaram o pedido por iniciativa própria.
Das avaliações sociais realizadas, que continuam a ser feitas por contacto telefónico, 10 processos foram aprovados.

Números do Mês

117 260 91

Famílias Adultos Crianças
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Carnaval de 2021



Papel por Alimentos

Continuamos a nos superar, durante o mês de Fevereiro, graças à 
generosidade de muitos.
Seguimos, recebendo papel destinado à campanha "Papel por 
Alimentos", do Banco Alimentar contra a Fome Madeira (BACFM).
Entregamos, durante o passado mês, 2.186,900 Kg de papel, que se 
traduzirão em alimentos a receber, no próximo ano, do BACFM.

Estes números serão transformados em alimentos não perecíveis, 
como: arroz, leite, massa, enlatados, entre outros, que contemplam 
os cabazes entregues por nós, duas vezes por semana.
O papel angariado proveio de recolhas feitas pelos nossos utentes, 
de amigos, de particulares e de uma empresa que nos doou o seu 
arquivo já sem utilidade.
Foi assim, desta forma, que chegamos a este fantástico peso.
Gratas!

Parceiros: Pontos de Recolha:

O SESARAM e o Núcleo Regional da Madeira lançam a campanha “Março Azul” 
assinalado este mês para a sensibilização contra o Cancro Colorretal. O cancro 
colorretal é o cancro com maior número de casos por ano em Portugal, sendo 
prevenível e tratável. Esta campanha surge como medida preventiva à socieda-
de, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro colorretal.

O NRM-LPCC e o SESARAM desa�am a aderir a este movimento de diversas 
formas:
·  Sensibilizando sobre a doença e incentivando a prevenção; a importância do 
rastreio e do diagnóstico precoce
·  Colorindo de azul-marinho os edifícios, montras e utilizando uma peça azul;
·   Aderindo  à  corrida virtual "Faz das tripas coração", onde cada um faz o seu 
percurso e a sua distância. A inscrição tem o custo de 3€ ou 5€ (inclui t-shirt) e é 
realizada na plataforma: lap2go.com
· Divulgando informação ao público geral  (partilha através de redes sociais, 
entrega de folhetos informativos);
·  Angariando fundos para o NRM-LPCC através da aquisição de merchandising 
(t-shirt, marcadores, blocos, canetas).

Esta campanha conta ainda com eventos destinados à população em geral e aos pro�ssionais de medicina. Sendo os 
destinados à população:
· 15 a 31 de março - "Hoje já pensou no seu intestino?" – Campanha de Rastreio - Pesquisa de sangue oculto nas fezes;
· 11 de março - 17h:00min - Webinar "Tenho cancro colorretal. E agora?";
· 18 de março - 17h:00min - Webinar "Sou ostomizado. E agora?";
· 19 e 26 de março - Aulas de ginásio online/direto pelo Ginásio Platinium/Fitness Factory.

Os eventos para pro�ssionais de medicina:
· 22 de março - Webinar "Cancro Colorretal: Diagnóstico e Prevenção. O caminho para um tratamento de sucesso." (médi-
cos de medicina geral e familiar, gastrenterologia e cirurgia);
·  25 de março - Webinar "Tratamento Multimodal do Cancro do Reto." (médicos de cirurgia geral, gastrenterologia, onco-
logia e radiooncologia).

Consideramos importante a prevenção desta realidade apelando ao rastreio, ao conhecimento sobre o tema e ao exercí-
cio físico para a saúde de uma população.
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Realidades

Uma cama para o "João"

- Gostava de falar consigo... quero lhe pedir uma coisa... o 
"João" está a crescer, já está com 8 anos e precisa de uma 
cama...
- O "João" não tem cama?
- Não. Nunca consegui comprar-lhe uma. Sempre dormiu 
comigo.

Passaram-se 4 anos. É um menino educado, que traz sempre 
um sorriso, que acompanha muitas vezes a mãe e a ajuda a 
levar o cabaz. 
A caminha que lhe arranjamos tornou-se pequena há já um 
tempo. O "João" cresce e a mãe conta-nos, em conversa, que 
gostava que ele tivesse uma cama maior e o seu cantinho. Mas 
é só um sonho, dela e do �lho.
Arranjámos um colchão, através de uma amiga.
Com a ajuda de uns vizinhos da Associação que ofereceram 
umas paletes de madeira, um amigo da mãe do "João" fez um 
estrado para o colchão e pintou-o, com a tinta que a Monte de Amigos conseguiu lhe dar, da cor preferida do "João".
Dias depois, ela chega ao pé de nós, feliz. "Ele está tão contente! Tem uma cama onde se pode esticar à vontade. Tem 
o seu cantinho e privacidade."

As forças, as boas vontades de um grupo de pessoas juntas, e umas paletes, �zeram milagres, neste T0.
Que o "João" e a mãe sejam sempre muito felizes e que nunca percam essa capacidade tão bonita que têm, de serem 
pessoas simples e humildes.

“Montes de Movimento” é um projeto de atividade motora adaptada lançado 
pela ADECOM (Associação de Desenvolvimento Comunitário do Monte). Este 
projeto destina-se à população sénior do Monte, superior a 60 anos, tendo 
como objetivo a estimulação e prática de atividade física junto daqueles que 
se encontram no seu domicílio ou sem usufruir de Centros de Dia ou Lares de 
Idosos. O seu desenvolvimento será feito em duas vertentes: ao domicílio ou 
em espaços públicos como circuitos pedestres, campos e ginásios, contando 
nos seus recursos humanos com pro�ssionais da área de psicomotricidade, 
�sioterapia, educação física, psicologia clínica, neuropsicologia e educação 
social/ animação social.
A atividade iniciar-se-á com a realização de um diagnóstico, permitindo 
assim identi�car necessidades ou até limitações pessoais, formulando assim 
o plano mais adequado para cada situação em particular. Estes questionários 
debruçam-se sobre quadros clínicos e saúde em geral, hábitos alimentares, 
atividade física e interesses. 
Este é um serviço gratuito ao dispor da população residente no Monte.
A Monte de Amigos nasceu e cresceu na freguesia do Monte e por isso reco-
nhece a importância da implementação deste tipo de projetos de forma a 
manter uma sociedade saudável e ativa. Na RAM a taxa de envelhecimento é 
considerável, sendo que a mesma tem tendência crescente, e numa realida-
de de pandemia o estado físico e mental é uma condicionante importante 
para a vitalidade da sociedade. Desta forma, reconhecemos o valor do proje-
to bem como as suas mais-valias a longo prazo para a população.

“Montes de Movimento”
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O que os Amigos nos Escrevem

Monte de Amigos. É assim que os 
vejo, como um monte de amigos. 
Apesar de não ter tido a oportuni-
dade de conhecer todas as pessoas 
que fazem parte deste projecto, as 
que conheci abraçaram-me a alma 
como se fossem literalmente mil 
amigos ao meu redor.
Conheci esta instituição por conse-
quência da pandemia que nos 
a�ige há cerca de um ano. Tal como 
eles, juntei-me a um grupo de 
amigos, no Continente, e decidi-
mos ajudar quem mais necessita 
nesta fase tão cruel pela qual 
estamos a passar. E que melhor 
gesto é aquele de ajudar as pesso-
as da nossa terra, que não conhe-
cemos, mas que tanto nos dizem 
por este sentimento de proximida-
de que nos une? Foi aí que encon-
trei a Monte de Amigos (e que 
excelente foi encontrá-los, deixem 
que vos diga!).
Estive dentro da Monte de Amigos 
durante cerca de uma hora (perdi a 
noção do tempo, pois era suposto 
apenas fazermos uma doação em 
nome de vários amigos e acabá-

mos por lá �car sem prestar aten-
ção ao tempo), mas essa hora 
facilmente se tornou numa viagem 
ao melhor daquilo que cada ser 
humano tem dentro de si.
Falámos da missão da MA, de 
solidariedade, de livros, de viagens, 
de nós próprios e do mundo. 
Falámos de iniciativas implementa-
das, de projetos concretizados, 
daqueles que estão por concreti-
zar, de sonhos, de cada um de nós e 
do mundo em geral.
E dentro daquela hora sinto que 
cresci. Cresci porque compreendi 
ainda melhor o conceito de estar-
mos juntos no Mundo e de termos 
oportunidade de ajudar quem 
mais precisa. Não é necessário 
muito, o necessário é apenas 
sairmos da nossa zona de conforto 
e dar o primeiro passo! Um ato de 
solidariedade pode ocupar um 
minuto das nossas vidas, mas 
tenho a certeza de que ocupa uma 
vida no coração de quem mais 
precisa.
E o meu apelo – creio que o nosso – 
deste mês, e de sempre, é para isso

mesmo: deem o primeiro passo e 
ajudem! Ajudem quem mais neces-
sita, ajudem os familiares, os 
amigos, os conhecidos e os desco-
nhecidos. O importante é contri-
buirmos para que todos tenham 
uma vida mais confortável, mais 
digna, mais feliz. O melhor reco-
nhecimento é saber que estamos a 
contribuir, que estamos a lutar 
contra a exclusão social e as 
desigualdades que sabemos 
existir... Portanto saltem do sofá e 
vão conhecer esta associação, 
prometo que não se vão arrepen-
der!
À Monte de Amigos gostaria de dar 
uma palavra amiga de agradeci-
mento por 11 anos de solidarieda-
de. Conheci-vos por acaso e por 
vezes os acasos trazem-nos coisas 
maravilhosas. Obrigada por este 
projeto, pelas pessoas maravilho-
sas que o integram e por “mante-
rem a corrente” de boas ações e de 
amizade!

Joana Ribeiro Silva
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20 de Fevereiro – Dia Mundial da Justiça Social

O Dia Mundial da Justiça Social é celebrado anualmente no dia 20 de fevereiro com o propósito de defender e celebrar 
a justiça social como um princípio subjacente para a coexistência pací�ca e próspera dentro e entre as nações. 
A justiça é um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre 
os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. 
O conceito de justiça social de�ne-se como a necessidade de alcançar uma repartição equitativa de diferentes bens 
sociais. Numa sociedade onde haja justiça social, encontramos a garantia das liberdades fundamentais de todos e a 
equidade de oportunidades. Pressupõe-se então que os direitos de cada um são mantidos e conservados, e os deveres 
cumpridos de acordo com a conduta de vivência em sociedade. 

O direito à oportunidade, por exemplo, em que todos devem ter conhecimento e participação das atividades da socie-
dade, devendo cada um ser tratado como um todo. Com a prática e implementação deste direito, as oportunidades são 
lineares, feitas sem distinções de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem 
nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação, evitando-se a tão vincada e atual estrati�-
cação social, destacando e evidenciando cada ser na sua essência, de acordo com as suas competências.
Falemos agora de deveres. Cada cidadão tem o dever de agir um para com o outro em espírito de fraternidade, promo-
vendo o bem-estar e a ordem da sociedade na qual está inserido. A justiça surge do equilíbrio entre o cumprimento dos 
direitos, bem como dos deveres de cada um. 

A Monte de Amigos realiza o seu trabalho com base em valores de igualdade e equidade, pois acreditamos que os dois 
se complementam para uma melhor e mais justa resposta. À chegada de um novo utente ou família, tratamo-lo de 
forma igual, mas procuramos ir além disso, observando as especi�cidades, de modo a desenvolvermos uma resposta 
melhor e mais adequada às necessidades identi�cadas. Este processo é realizado em conjunto com os utentes/famílias, 
pois consideramos que é um dever dos mesmos promover a sua autonomia.

Em 2021 o tema central deste dia mundial foi um apelo à justiça social na economia digital.

Então, quão justa é a nossa 
sociedade?

Por um lado, se a pandemia 
COVID-19 levou a grandes 
ajustes, como o teletrabalho, o 
ensino à distância e o privilégio 
pelo contato digital para 
acesso a serviços, por outro, 
expôs a desigualdade no que 
diz respeito à disponibilidade, 
acessibilidade e uso de infor-
mações.
Esta desigualdade, aliada 
muitas vezes a uma iliteracia 
digital, veio criar um maior 
declive social, pois a igualdade 
de acesso não pressupõe por si só, a sua equidade.
Foram muitos os que tiveram, e têm, que recorrer a mecanismos e aos agentes sociais presentes na comunidade para 
ultrapassarem estas “barreiras” digitais. A título exempli�cativo muitos são aqueles que recorrem à MA para digitaliza-
ção e envio de documentação solicitada por outros serviços, pois não possuem nem a tecnologia nem o conhecimento 
para o fazerem autonomamente. 

Torna-se premente apostar na educação digital para que as pessoas possam exercer os seus direitos e deveres, e aceder 
a serviços, de forma plena e digna. Sendo pertinente saber como ter acesso à informação, buscando-a agilmente, 
selecionando-a, interpretando-a, usando sentido crítico, desenvolvendo assim a sua literacia. Esta torna-se fundamen-
tal na tomada de decisão e promoção do bem-estar.

7



Contactos

Monte de Amigos

montedeamigos

monteamigos@gmail.com

 291 628 399

939 743 013 

Travessa do Anselmo nº8 R/C 9050-049 Funchal

www.montedeamigos.com

Dias do dia-a-dia

Sobre uma força que me acorda todos os dias, mesmo que os ventos não soprem a favor.
Sobre uma convicção em que tudo pode ser melhor.
Sobre nunca desistir.
Sobre recomeçar todos os dias.
E se me quiserem convencer que é impossível, digo que impossível é baixar os braços, desistir, parar.
Há sonhos que se vivem porque se acredita. E eu acredito com todas as forças do meu corpo e, mais ainda, da minha 
vontade.
Viver é um verbo enorme e longo. Acredito em todo o seu tamanho e não prescindo de um único passo do seu cami-
nho.

Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!
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