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Lidar com uma nova era, com um 
novo ciclo que chegou sem prevenir, é 
complicado. Um período muito difícil 
que temos vindo a atravessar e a que 
todos afecta.
Mas depois de 1 ano e meio, sentimos 
que conseguimos reinventarmo-nos e 
superar as adversidades desta terrível 
pandemia.
Implicou uma adaptação na capacida-
de de resposta à população que é 
apoiada pela Monte de Amigos.Têm 
sido tempos jamais vividos, com novas 
aprendizagens. 

Se pudermos tirar algo de bom desta 
terrível fase que estamos a viver, 
uma delas é com certeza o facto 
desta pandemia nos ter mostrado 
que mesmo com todas as restrições 
conseguimos estar próximos dos 
mais necessitados.
A solidariedade esteve mais presen-
te do que nunca, tanto da parte de 
pessoas que se dedicam ao volunta-
riado ou fazem doações, como de 
algumas empresas que mesmo a 
viverem uma crise económica, não 
deixaram de estar sensíveis às neces-

sidades de outros. Nunca fechá-
mos, nunca parámos, Mesmo no 
período inicial, quando tudo era 
desconhecido, encontrámos e 
desenvolvemos respostas em 
tempo recorde.
Durante o confinamento, 
ninguém ficou para trás. Preocu-
padas com o problema da solidão, 
fizemos telefonemas diáriamente, 
dando alento às pessoas e entregá-
mos bens alimentares ao domicí-
lio.A um ritmo galopante, as 63 
famílias, apoiadas na altura, 
passaram a quase 130. Pessoas que 
ficaram sem emprego, que se 
encontraram, de um dia para o 

Adaptação com Solidariedade  

outro, com as suas vidas desestru-
turadas. Restruturamos a Loja 
Comunitária, com um melhor 
conceito para assim darmos respos-
ta a todos os pedidos de apoio que 
nos chegavam.Reinventamos as 
atividades para fazer face à exclu-
são social. Criamos o Espaço de 
Emprego.O nosso olhar nunca 
deixou de ser, um dia que fosse, 
um olhar de esperança, um olhar 
de quem acredita que com o empe-
nho e esforço de todos conseguimos 
superar. Que nunca percamos a 
nossa capacidade de resiliência, 
que ela se renove em cada dia 
enquanto durar este pesadelo.



Novamente, reunimos vários 
grupos de utentes, em diversos 
dias, na nossa atividade, Momentos 
entre Amigos.
Utilizámos diversos jogos, propor-
cionando momentos de descontra-
ção, mas também, momentos de 
reflexão e de estimulação cogniti-
va.Começamos com uma dinâmica 
de quebra gelo onde cada um se 
apresentou indicando o nome e 
uma característica positiva a seu 
respeito, bem como, dizendo algo 
pelo qual são gratos.
Realçamos que nesta dinâmica se 
notou uma certa dificuldade e 
estranheza em se colocarem numa 
posição de destaque em que têm 
que se auto-elogiar. 
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Temáticas Sociais 
de Agosto

Lidar com uma nova era, com um 
novo ciclo que chegou sem prevenir, é 
complicado. Um período muito difícil 
que temos vindo a atravessar e a que 
todos afecta.
Mas depois de 1 ano e meio, sentimos 
que conseguimos reinventarmo-nos e 
superar as adversidades desta terrível 
pandemia.
Implicou uma adaptação na capacida-
de de resposta à população que é 
apoiada pela Monte de Amigos.Têm 
sido tempos jamais vividos, com novas 
aprendizagens. 

Se pudermos tirar algo de bom desta 
terrível fase que estamos a viver, 
uma delas é com certeza o facto 
desta pandemia nos ter mostrado 
que mesmo com todas as restrições 
conseguimos estar próximos dos 
mais necessitados.
A solidariedade esteve mais presen-
te do que nunca, tanto da parte de 
pessoas que se dedicam ao volunta-
riado ou fazem doações, como de 
algumas empresas que mesmo a 
viverem uma crise económica, não 
deixaram de estar sensíveis às neces-

sidades de outros. Nunca fechá-
mos, nunca parámos, Mesmo no 
período inicial, quando tudo era 
desconhecido, encontrámos e 
desenvolvemos respostas em 
tempo recorde.
Durante o confinamento, 
ninguém ficou para trás. Preocu-
padas com o problema da solidão, 
fizemos telefonemas diáriamente, 
dando alento às pessoas e entregá-
mos bens alimentares ao domicí-
lio.A um ritmo galopante, as 63 
famílias, apoiadas na altura, 
passaram a quase 130. Pessoas que 
ficaram sem emprego, que se 
encontraram, de um dia para o 

Os seus problemas, apesar de serem 
significativos, tomam em demasia o 
seu espírito, não havendo lugar para 
contemplações sobre novas perspec-
tivas e estados de ânimo.
Continuámos, com o jogo do bingo, 
entrando numa vertente mais com-
petitiva e divertida da nossa ativida-
de.
Por fim, com um conjunto de pala-
vras aleatórias, cada um teve que 
indicar palavras relacionadas com a 
palavra selecionada para que os 
outros pudessem adivinhar. Este 
jogo motivou algumas gargalhadas e 
brincadeiras entre os utentes.
No final de cada dia, todos se mos-
traram agradecidos pelos momentos 
de descontração partilhados.

outro, com as suas vidas desestru-
turadas. Restruturamos a Loja 
Comunitária, com um melhor 
conceito para assim darmos respos-
ta a todos os pedidos de apoio que 
nos chegavam.Reinventamos as 
atividades para fazer face à exclu-
são social. Criamos o Espaço de 
Emprego.O nosso olhar nunca 
deixou de ser, um dia que fosse, 
um olhar de esperança, um olhar 
de quem acredita que com o empe-
nho e esforço de todos conseguimos 
superar. Que nunca percamos a 
nossa capacidade de resiliência, 
que ela se renove em cada dia 
enquanto durar este pesadelo.



Faz parte da natureza humana, 
conectarmos uns com os outros. Ao 
longo do trabalho de proximidade 
com as pessoas que apoiamos na MA, 
inevitavelmente, criam-se laços de 
amizade e de carinho.
Mesmo aqueles que já não acompa-
nhamos deixam um lugar especial na 
nossa vida. A Magrieta foi um desses 
casos… já não era acompanhada, mas 
continuávamos a contactá-la com 
regularidade, uma vez que também 
sabíamos que estava com alguns 
problemas de saúde.
No final do mês passado ficamos 
surpreendidos e tristes ao receber a 
notícia de que havia partido. Nunca é 
fácil dizer-se adeus a alguém, 
embora seja algo natural à própria 
vida.
Primeiro, sente-se o “vazio” que a 
presença da pessoa outrora ocupou, e 
depois, chegam-nos, como um acon-
chego, as memórias de todos os 
momentos que partilhamos.
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Era presença assídua na Associação 
e tinha uma predileção por um 
certo lugar onde se sentava e 
connosco partilhava histórias da 
sua vida.Com dupla nacionalidade, 
residia há muitos anos na Madeira, 
e apesar de falar  português, tinha 
um distinto sotaque que lhe confe-
ria uma certa particularidade. Há 
muito que vivia sozinha e dizia 
que, nós na MA, éramos a sua 

família. Morou, durante anos, a 
poucos metros da Associação e 
sabendo a hora de fecho, vinha até 
ao quintal para ver-nos descer a rua 
e dar dois dedos de conversa. Muito 
recentemente havia-se mudado. 
Continuámos a descer a rua, mas já 
lá não estava. 
Ficam as memórias de outros tempos 
e de todos os nossos encontros.
Até sempre, Magrieta!
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que temos vindo a atravessar e a que 
todos afecta.
Mas depois de 1 ano e meio, sentimos 
que conseguimos reinventarmo-nos e 
superar as adversidades desta terrível 
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Se pudermos tirar algo de bom desta 
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pessoas que se dedicam ao volunta-
riado ou fazem doações, como de 
algumas empresas que mesmo a 
viverem uma crise económica, não 
deixaram de estar sensíveis às neces-
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A despedida…

outro, com as suas vidas desestru-
turadas. Restruturamos a Loja 
Comunitária, com um melhor 
conceito para assim darmos respos-
ta a todos os pedidos de apoio que 
nos chegavam.Reinventamos as 
atividades para fazer face à exclu-
são social. Criamos o Espaço de 
Emprego.O nosso olhar nunca 
deixou de ser, um dia que fosse, 
um olhar de esperança, um olhar 
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nho e esforço de todos conseguimos 
superar. Que nunca percamos a 
nossa capacidade de resiliência, 
que ela se renove em cada dia 
enquanto durar este pesadelo.



Direitos 
Humanos

Sei que a minha voz não é suficiente-
mente alta, sei que poucos, muito 
poucos mesmo, me conseguem ouvir. 
Mas não consigo ficar calada, preciso 
de gritar com as poucas e fracas forças 
que tenho, o que me vai cá dentro e me 
estrangula o coração e a alma. 
Não se esqueçam dos Direitos Huma-
nos! 
Quando abandonamos os Direitos 
Humanos, abandonamos a nossa 
própria Humanidade!
Fechar os olhos, virar costas, aos Direi-
tos Humanos não é resposta.
Temos que nos relacionar e lutar uns 
pelos outros. Cada pessoa só se benifi-
cia se não se isolar. 
Os Direitos Humanos não são uma 
questão de divisão ou separação. Exis-
tem como elemento unificador. 
Não podem existir, credos e doutrinas, 
ideais ou convicções que matam! E que 
matam a dignidade. A integridade. A 
honra. A liberdade. A plenitude. O 
respeito e direito à Vida!
Encorajo todos a verem os seus 
próprios interesses nos Direitos Huma-
nos e pertencerem a uma categoria 
Maior de pessoas: os Humanos.
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Monte de Amigos, os utentes 
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O que os Amigos nos 
Escrevem

Queridos Amigos,

Obrigada por estarem desse lado. 
Do lado onde termina a fome de 
um dia, do lado onde um abraço 
conforta e esquece um momento de 
solidão…O lado da Monte de Ami-
gos.Vocês estão presentes, no 
presente da vida de um monte de 
humanos. Quando assim é, nessa 
montanha de humanos transparece 
o amor e a solidariedade. Transpa-
rece ainda o sorriso, que termina 
sempre com o abraço preenchido 

por palavras de coragem e de amor.
Na nossa sociedade faz falta muitas 
Monte de Amigos. Muitas vezes 
questiono-me sobre a solidariedade 
e a forma como ela transforma a 
vida de quem entrega e de quem 
recebe. Julgo ser um projeto 
recíproco e deveras regenerador. 
Ser solidário é ser e desejar o 
melhor para o próximo. A solida-
riedade tem algo de especial. 
Vocês no vosso dia a dia ensinam, 

cuidam, alimentam, abraçam e 
partilham a palavra e o mundo ao 
mundo de cada um dos vossos 
amigos. 
A solidariedade é difícil de quanti-
ficar. Para mim solidariedade é o 
momento em que os nossos gestos, 
conseguem levar um pouco de luz, 
num momento de escuridão na 
vida de alguém.Gostava de vos 
escrever um poema, pois de facto 
vocês são poesia no tempo em que 

vivemos, porém envio estas pala-
vras soltas como forma de agradeci-
mento por existirem e por vos ter 
conhecido. Foi a Mariana que 
despertou em mim a Monte de 
Amigos. Obrigada, Mariana, por 
transmitires esta mensagem tão 

importante para a nossa sociedade 
principalmente nestes dias em que 
o ser humano precisa de uma maior 
conexão e entrega de bons valores.
Sem dúvida que cada um de nós, 
pode sempre contribuir. Não exis-
tem dúvidas, que vocês são a ponte 

que muitos precisam para chegar à 
outra margem.
Para percorrer essa ponte, um dia 
alguém sonhou, idealizou e hoje 
coloca em prática a arte de ajudar 
o próximo, o próximo Amigo.
Tânia Freitas
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Ser 
Humanitário

Queridos Amigos,

Obrigada por estarem desse lado. 
Do lado onde termina a fome de 
um dia, do lado onde um abraço 
conforta e esquece um momento de 
solidão…O lado da Monte de Ami-
gos.Vocês estão presentes, no 
presente da vida de um monte de 
humanos. Quando assim é, nessa 
montanha de humanos transparece 
o amor e a solidariedade. Transpa-
rece ainda o sorriso, que termina 
sempre com o abraço preenchido 

por palavras de coragem e de amor.
Na nossa sociedade faz falta muitas 
Monte de Amigos. Muitas vezes 
questiono-me sobre a solidariedade 
e a forma como ela transforma a 
vida de quem entrega e de quem 
recebe. Julgo ser um projeto 
recíproco e deveras regenerador. 
Ser solidário é ser e desejar o 
melhor para o próximo. A solida-
riedade tem algo de especial. 
Vocês no vosso dia a dia ensinam, 

cuidam, alimentam, abraçam e 
partilham a palavra e o mundo ao 
mundo de cada um dos vossos 
amigos. 
A solidariedade é difícil de quanti-
ficar. Para mim solidariedade é o 
momento em que os nossos gestos, 
conseguem levar um pouco de luz, 
num momento de escuridão na 
vida de alguém.Gostava de vos 
escrever um poema, pois de facto 
vocês são poesia no tempo em que 

vivemos, porém envio estas pala-
vras soltas como forma de agradeci-
mento por existirem e por vos ter 
conhecido. Foi a Mariana que 
despertou em mim a Monte de 
Amigos. Obrigada, Mariana, por 
transmitires esta mensagem tão 

importante para a nossa sociedade 
principalmente nestes dias em que 
o ser humano precisa de uma maior 
conexão e entrega de bons valores.
Sem dúvida que cada um de nós, 
pode sempre contribuir. Não exis-
tem dúvidas, que vocês são a ponte 

que muitos precisam para chegar à 
outra margem.
Para percorrer essa ponte, um dia 
alguém sonhou, idealizou e hoje 
coloca em prática a arte de ajudar 
o próximo, o próximo Amigo.
Tânia Freitas
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Contactos
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Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!
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Dias do dia-a-dia


