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Do que quero falar

Há dias, na tranquilidade da casa, 
o telefone tocou e era a Margarida 
Moraes a pedir-me este texto. 
Fiquei, meia atordoada, a pergun-
tar-lhe Eu? Porquê eu? Até hoje 
não me deu resposta. Mas se 
calhar até foi melhor não ter 
explicado nada, porque �quei com 
carta branca para dizer o que me 
apetece.
Vamos, então, a factos.
Nem eu nem a Margarida somos 
de cá. Curiosamente, morámos 
bastante perto uma da outra, em 
duas vilas servidas pelo comboio 
que liga Lisboa a Cascais. Ela 
morava em Santo Amaro de 

Oeiras, eu na Parede, uns 4 km mais 
à frente. Andámos na mesma 
escola, o velho liceu de Oeiras. 
Passeámos sonhos e ilusões em 
Cascais no Paredão – que é uma 
espécie de promenade da Praia 
Formosa, mas muito mais comprida. 
Dançámos (nunca lhe perguntei, 
mas a resposta deverá ser Sim!) no 
Forte Velho – umas Vespas em 
formato bem reduzido…
Nunca nos encontrámos porque, 
para falar verdade, eu já era uma 
jovem adolescente quando a 
Margarida começava a gatinhar.
Quando a conheci aqui no Funchal 
era, e continua a ser, presidente da 
IPSS “Monte de Amigos”; não sei há 
quanto tempo foi e tenho uma vaga 

ideia de quem nos apresentou. Sei 
que ela também não tem muitas 
certezas sobre isto. Também não 
sei quanto tempo passou, mas não 
foi muito, até que entre nós se 
estabelecesse uma sólida empatia. 
Não é de riso difícil, mas quando é 
para ser a sério, é a sério, e a 
determinação e a teimosia substi-
tuem rapidamente a ligeireza da 
gargalhada.
A “Monte de Amigos” é, também, 
assim.
Acabei por perceber que tenho o 
meu local de trabalho muito perto 
da sede desta Instituição. Talvez 
isso, além de ter facilitado o 
contacto e a proximidade, me 
tenha ajudado a perceber que o 
que fazem é um trabalho de 

solidariedade, de que tanto se 
precisa para enterrar de vez o 
terrível conceito da ‘piedosa’ e 
tantas vezes hipócrita caridade.
É com a solidariedade que a 
“Monte de Amigos” responde a 
tantos que lhe batem à porta e 
que são muito mais que aqueles 
que vejo na entrada, esperando 
pela sua vez de ser atendidos.
É à solidariedade, à nossa solida-
riedade, que a “Monte de Amigos” 
apela quando não tem bens 
su�cientes e precisa de ajuda para 
que não haja falhas no apoio a 
quem dele carece; ou quando 
quer organizar uma pequena 
festa de Natal e distribuir presen-

tes a crianças e jovens, que de 
outro modo não receberiam nada; 
ou quando, em 2019, campanhas 
como a de roupas para o campo de 
refugiados de Moria, na ilha de 
Lesbos na Grécia, e a de ajuda 
humanitária a Moçambique, 
precisam de passar do sonho à 
concretização.
É por solidariedade que a “Monte 
de Amigos”, e todas as suas volun-
tárias, redobra esforços e puxa pela 
imaginação quando, neste terrível 
ano de 2020, se assiste a um 
aumento tão grande de pedidos e 
carências graves a que moralmente 
sente ter o dever de dar resposta.
É de solidariedade que esta asso-

ciação fala, quando se mete ao 
caminho para imaginar saídas e 
estratégias de apoio para quem 
precisa.
Foi a solidariedade que se impôs, 
quando em 2010 o aluvião provocou 
a tragédia que sabemos, e um grupo 
de gente juntando vontades e 
esforços meteu mãos à obra e pés ao 
caminho. Até hoje, a “Monte de 
Amigos” está aí! Está aqui! Cabe-nos, 
compete-nos, estar com ela.
Neste ano, o segundo em que a vida 
de tanta, mas tanta gente, mudou 
tão drasticamente, foi disto que me 
apeteceu falar, de Solidariedade!
Um abraço,
Violante Saramago Matos
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