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O espírito enriquece com o que recebe; o coração com o que dá.
A maioria das pessoas não tem consciência da real amplitude do que é a solidariedade.
Embora seja frequentemente confundida com caridade, pena, misericórdia, fraternidade, gene-
rosidade... a solidariedade vai muito para além disso.Trata-se de respeito, de justiça, de dignida-
de, de ética. A solidariedade é mais do que um ato ou uma ação isolada. É um princípio social 
que tem como real intuito, diminuir as diferenças e melhorar a qualidade de vida de populações 
e comunidades. A solidariedade está relacionada com a construção de sociedades mais livres e 
justas.   
A solidariedade que se procura e que é necessária, precisa de ser um valor ligado à própria 
organização da sociedade moderna. Um valor inerente e inseparável à condição humana que 
decorre no fato dos seres humanos viverem em comunidade, em relações interdependentes.
A solidariedade tem a ver com o valor da vida e do mundo. 
Precisa ser uma necessidade vital de empatia. Do tomar conhecimento, perceber e observar a 
realidade vivida no mundo da vida atual. 
É preciso sair de debates de salas e gabinetes fechados, de teorias que são apresentadas, mas 
não praticáveis. Precisamos ser "colaboradores da humanidade",  aprendendo a viver e a ler a 
realidade do mundo. 
Precisamos de sair do nosso autismo e tornarmo-nos seres humanos humanizados e entender-
mos que a extensa tarefa consiste na aprendizagem de vivermos juntos, construindo diaria-
mente uma sociedade com o propósito do bem comum, da justiça e da valorização da vida 
como um todo.
Mais do que nunca, o mundo precisa que seja praticada a verdadeira essência da solidariedade.
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Finalizado o mês de abril, registamos 
um total de 117 famílias que se 
encontram a receber o apoio da nossa 
Loja Comunitária, sendo que 262 são 
adultos e 97 são crianças.
O número de novos de pedidos de 
apoio voltou a aumentar, de 12 para 
29. Destes, 14 foram encaminhados 
por instituições públicas ou privadas 
e os restantes (15) efetuaram o 
pedido por iniciativa própria ou por 
indicação de familiares ou amigos.

Números do Mês

117 262 97

Famílias Adultos Crianças

Joana, 
a amiga 
de Abril 

No passado dia 13 de Abril, durante uma tarde de sol, fomos 
surpreendidas por duas visitas muito curiosas. Chegaram e 
apresentaram-se. Eram a Joana e a sua mãe, que estavam a 
fazer uma procura e investigação por várias instituições de 
solidariedade, tendo em vista uma colaboração voluntária 
para objetivos académicos da Joana.
Apresentamo-nos também, bem como a nossa história.
Entusiasmada, no dia seguinte fez 4h de voluntariado na 
nossa loja comunitária de forma a compreender a nossa 
realidade.
Logo, e já integrada na equipa, esteve connosco por duas 
semanas ajudando-nos nuns projetos que estamos a desen-
volver. Criativa e motivada, durante esse período adaptou-
-se facilmente dando de si com muito empenho. Passou 
várias manhãs e tardes connosco cumprindo com o seu 
compromisso e ajudando de acordo com as suas competên-
cias, capacidades e possibilidades.
Obrigada Joana, pelo teu contributo à Monte de Amigos!
É tão bom ver a nossa roda de amigos a crescer continua-
mente.
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No dia 22 de Abril de 2019, partia da Madeira, rumo 
a Moçambique, 1.460kg de bens alimentares não 
perecíveis e medicamentos.
Uma campanha promovida pela Monte de Amigos 
à qual se juntaram outras instituições como o 
CASA, a Olho.Te, a Madeira Emergência, amigos e 
particulares. 
Com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da 
Câmara Municipal de Lisboa, da Cruz Vermelha 
Portuguesa e do Grupo Sousa, perante um grande 
temporal que devastou parte do litoral de Moçam-
bique, chegou até às suas gentes uma pitada de 
amor e da nossa solidariedade.
Porque sem nunca deixarmos de cuidar dos 
nossos, devemos olhar para fora, por outros que 
também precisam de nós.
Há 2 anos foi a Moçambique. Mas, nossa ajuda já 
chegou ao campo de refugiados de Lesbos e a 
crianças de Nairobi.
E será sempre o que faremos, sempre que puder-
mos e por pouco que seja, porque nos é impossível 
fecharmos os olhos, virarmos costas, �carmos indi-
ferentes ao que se passa além fronteiras.

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher e a semana da Igualdade de Género, 
a Associação Olho.Te, criou a "Eva" como um projecto de arte participativa e que 
esteve exposta em várias instituições e espaços públicos do Funchal.
A Monte de Amigos foi a instituição escolhida para a 5ª estadia da "Eva", numa 
homenagem a uma equipa formada por mulheres. Durante 1 semana esteve em 
exposição na sala da Monte de Amigos, decorada com colares de massas, alusiva 
à Loja Comunitária. À chegada, os nossos utentes mostravam-se muito curiosos 
para a conhecer e ler as mensagens estampadas na sua saia. As mensagens 
foram feitas por crianças e adultos, todas elas diversi�cadas e criativas.
Na cabeça, a "Eva" trazia uma capulana, um pano que é tradicionalmente usado 
em Moçambique, lembrando a violência nesse país e todas as atrocidades 
cometidas contra as mulheres e a violação dos Direitos Humanos.

“Eva”

"A caminho de 
Moçambique 
ajuda 
humanitária"

No passado dia 31 de Março lançamos o 
"Espaço de Emprego Monte de Amigos", na 
tentativa de criar mais oportunidades aos 
nossos utentes.
O projeto pretende possibilitar um novo 
método de proximidade ao mercado de 
trabalho.
É mais uma resposta social da Monte de 
Amigos enquanto IPSS, no combate à 
pobreza e à exclusão social e uma forma de 
autonomizar uma dada pessoa ou família, 
sendo este um dos nossos grandes objecti-
vos.
Este projeto foi algo novo para nós e, por 
isso mesmo, estávamos muito curiosas 
acerca da reação da comunidade sobre este 
novo conceito de emprego solidário.
E na verdade, não poderia ter sido melhor. 
Muitos foram os amigos que nos ajudaram 
na divulgação e a sociedade em si, feliz-
mente e igualmente, reconheceu-lhe o 
valor.
Nesta corrente, recebemos alguns particu-
lares e empresas interessadas no per�l dos 
nossos utentes, aos quais estamos muito 
gratas.
Não poderíamos estar mais contentes pelo 
feedback recebido, bem como pela recepti-
vidade da comunidade. Gratas! 
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Deixo aqui o meu testemu-
nho de como tem sido a 
minha experiência de vida, 
desde 2018, na Associação 
Monte de Amigos, à qual eu 
muito carinhosamente e 
dando o meu cunho pessoal, 
trato por "A.M.A." 
Experiências únicas que 
tenho vivido com os meus 
colegas de trabalho, com as 
pessoas da direção, passando 
pela área de assistência social 
até à área operacional e que 
agora tenho o gosto de parti-
lhar convosco.
Sou responsável pela Loja 
Comunitária Monte de 
Amigos.
O trabalho realizado na Loja 
é complexo devido a tudo o 
que envolve e é exigido: 
famílias para atender por dia 
e por grupos; distribuição de 

MA aos olhos de Ruth

bens alimentares por número de agregados familiares e crianças; organização das prateleiras com os produ-
tos alimentares; contagem do stock; caderno de controle de entrega de alimentos por dia, por grupos e 
número de famílias; controle diário de todos os produtos e de excedentes.
Sinto-me satisfeita com o trabalho que realizo na Loja Comunitária, onde existe um clima de cordialidade e 
apoio, tanto da Presidente como de toda a direção, que reconhecem as condições físicas e emocionais que o 

nosso trabalho está sujeito e também, reconhecem as 
nossas conquistas, o que dá motivação para exercer os 
nossos deveres e obrigações e fazermos todos os dias 
mais, para ajudarmos a realizar os objectivos e metas às 
quais a Associação Monte de Amigos se propõe.
É um prazer trabalhar com todas as minhas colegas e 
equipa, num ambiente positivo e e�caz de companhei-
rismo e camaradagem.
E da mesma forma sinto-me satisfeita, pois interajo com 
os utentes, cada um deles com tão diferentes experiên-
cias de vida, com os seus pontos fortes, fraquezas, quali-
dades e habilidades.
À Associação Monte de Amigos, estou muito grata por 
toda a atenção, apoio e capacidade de resposta.

Sinceramente,
Ruth Galindo de Ferreira
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Porque todos têm que saber! 
Porque situações destas não podem ser escondidas!
Não podem ser ignoradas!
Ontem de manhã, o telefone tocou. Estava ocupada e não 
atendi.
"Não sei quem é... ligo de volta depois." disse para mim 
mesma. 
Mas tinham sido 2 "toques" e parou. Fiquei a pensar... 
Alguém me pedia para lhe ligar.
Como num impulso, agarrei no telefone e devolvi a 
chamada. Atendeu-me uma voz, de mulher, a tentar falar 
sem conseguir. Tentei acalmá-la e lá disse quem era. 
Uma mãe! 
Entre soluços, ia falando... Não tinha nada em casa, excep-
to um pouco de arroz!
Arroz cozido, foi o que tinha dado na véspera às suas 2 
�lhas menores, para comerem! Ela, nem tinha comido!
Pedia-me para a ajudarmos!

Neste momento, a esta hora, quantas mães estão nesta 
a�ição??
Quantas crianças...??" 

Realidades

A Monte de Amigos, no terreno há 11 anos, apoiando as famílias em situação de pobreza e/ou exclusão 
social através da sua Loja Comunitária, atravessa uma fase inédita na sua história, com um grande 
número de famílias nunca antes registado, no período anterior à pandemia por Covid-19.
Tempos excecionais requerem atitudes e posturas excecionais e, como muitas famílias dependem de nós 
para a sua alimentação, temos empreendido todos os esforços para que nada falte nos dias de entrega de 
cabazes.
Nada se consegue sozinho, assim sendo, continuamos a contar com o apoio de todos os nossos amigos 
e até dos nossos utentes, no desenvolvimento das nossas campanhas de angariação de bens alimentares 
e na campanha “Papel por Alimentos”. Esta campanha, iniciativa do Banco Alimentar Contra a Fome 
Madeira (BACFM), tem parceria com a Câmara Municipal do Funchal e do Grupo Sousa.
É com muito orgulho que vos revelamos os valores de papel angariado pela Monte de Amigos e entregue 
no BACFM, no primeiro trimestre de 2021. Foram 4639,600 kg.
Se ainda não conhece esta campanha é muito simples… basta nos entregar o seu papel (revistas, jornais, 
folhetos, cadernos e livros) que nós enviamos para reciclagem e o peso reverte em alimentos, para a 
nossa Loja Comunitária. Ajude-nos a ajudar.

Campanha
Papel por Alimentos
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O que os Amigos nos Escrevem

Quando a Margarida Moraes me convidou para escrever sobre a Monte 
de Amigos, senti um misto de sentimentos, sem saber muito bem 
porquê. Comecei a re�etir nos meus sentimentos e a tentar racionalizar a 
razão porque tinha �cado interiormente agitada. Escrever sobre a Monte 
de Amigos… Ok. Sentei-me e comecei a recuar no tempo. 
Recuei 11 anos na minha memória. Dia 20 de fevereiro de 2010. Ali estava 
eu, no Monte, com uma mão à frente outra atrás. Sem saber o que fazer. 
A Margarida entre outros amigos e conhecidos chegou-se a mim e esten-
deu-me a mão. Ajudou-me com palavras mas também com os primeiros 
bens e roupas para mim e para a minha �lha, assim como para o meu tio. 
Não a conhecia, mas também para quem nada tem isso não interessa. 
Precisava de ajuda para me erguer, para me dar força e isso a Margarida 
deu. Fiquei e estou eternamente grata. 
Mas este comportamento da Margarida e da Monte de Amigos não foi só 
a mim. Chegou a muitas pessoas. O tempo passou e a vida continuou. 
Muito se passou. Mas a Monte de Amigos continuou ao longo dos anos a 
ser a mão amiga das pessoas que nada ou pouco tem. Mantive com a 
Margarida uma ajuda possível, mais de admiração pelo trabalho e pela 
resiliência dela do que outra coisa. Cada vez que lhe telefono e digo. “ 
Margarida conheço uma pessoa que precisa de ajuda…” ela diz “conta-
-me tudo que vamos ver o que pudemos fazer.” Fico logo aliviada. O que 
posso dizer... Grata por me teres ajudado quando mais precisei e grata 
por não desistires de ajudar quem precisa. Obrigada a Ti e à Monte de 
Amigos.

Lícia Agrela

A conservação é a 
harmonia entre o 
Homem e a Terra.
Preocupados com a 
s u s t e n t a b i l i d a d e 
ambiental e pelo 
desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades 
do presente sem com-
prometer a capacidade 
das gerações futuras 
satisfazerem as suas 
próprias necessidades, 
garantindo o equilíbrio 
entre o cuidado com o 
ambiente e o bem estar 
social, e sendo funda-
mental preservar o 
meio ambiente para 
reduzir problemas 
como a poluição, o 
efeito estufa, o aqueci-
mento global, a extin-
ção de animais e vege-
tais e o �m de recursos 
naturais, a Monte de 
Amigos deixou de utili-
zar os sacos de plástico.

Fez agora em Março 1 
ano, que a Instituição 
começou a usar sacos 
de tecido biodegradá-
vel, não poluentes.
Sensibilizando e cons-
ciencializando os seus 
utentes, que passaram, 
também, a utilizá-los.
Todos juntos, na Monte 
de Amigos, contribuí-
mos para um Planeta 
melhor.
A Monte de Amigos 
cuida do Planeta.
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Dia Mundial da TERRA
22 de Abril

Todos os anos, a 22 de abril, 
assinala-se o Dia Mundial da 
Terra, com o objetivo de reconhe-
cimento e celebração do nosso 
planeta.
O planeta Terra é um dos 8 plane-
tas do sistema solar, orbitando 
uma estrela central, o sol. Dele 
fazem parte a biosfera, a litosfera 
e hidrosfera havendo ainda uma 
camada composta por gases, a 
atmosfera.
Chamado também de planeta 
azul, o mesmo tem 71% de água, 
um recurso natural e essencial, 
sendo mais abundante a existên-
cia de água salgada, 97%, e 2,5% 
de água doce. A manutenção do 
equilíbrio da Terra dá-se funda-
mentalmente devido ao ciclo 
hidrológico, passando do estado 
sólido, ao líquido e gasoso conti-
nuamente.

Por sua vez o planeta, através dos seus movimentos de rotação e translação permite a manutenção da gravi-
dade terrestre, a formação de dias e noites e as diversi�cadas e tão especiais estações do ano. A biosfera é a 
vida na Terra, contemplando elementos orgânicos, inorgânicos e seres vivos que tornam possível a prosperi-
dade da vida no planeta.
Estima-se que que a Terra se tenha formado há mais de 4,6 bilhões sofrendo vários metamor�smos. O homem 
devido à sua evolução e desenvolvimento encefálico, o que lhe fez distinguir de outras espécies, aliou isso à 
força da física e domesticou materiais, plantas e animais disponíveis na natureza possibilitando constantes 
modi�cações e transformações no ritmo da vida humana.

Este dia 22 de Abril reconhece a Terra e seus ecossistemas como o lar comum da humanidade e a necessidade 
de o proteger.
Em 2021 este dia tem também por objetivo consciencializar as pessoas para os problemas ambientais.
Neste ano de 2021, este dia, tem como tema a “Recuperação da Terra”.
Reforçamos a importância do papel de todos, políticos e sociedade civil, para a concretização de medidas que 
protejam o nosso planeta.
Como qualquer espécie que habita o planeta, in�uenciamos e somos in�uenciados pela mãe Terra, e todos 
devemos contribuir para a coexistências de todas as espécies. Além das questões ambientais, para os quais 
esta celebração nos remete, consideramos ser relevante acrescentar uma outra dimensão: a social.
Apesar dos vários continentes, países, culturas, sociedades, línguas, de todas as diferenças existentes, somos 
todos um, ligados ao planeta.
É o lar de todos e para todos.
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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

Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!

Sempre que sinto que faço pouco, que me sinto impotente, decepcionada ou triste, páro e penso naquela 
menina que um dia conheci.
Na escola onde andava, ia haver uma peça de teatro e ela sonhava ser a protagonista.
A mãe tentou preparar o seu coração, pois temia que ela não fosse escolhida.
No dia que os papéis foram distribuídos, a mãe foi buscá-la à escola e a menina ao vê-la correu para ela, com 
os olhos a brilhar, um enorme sorriso e a gritar:
-Adivinha, mãe!
E disse aquelas palavras que continuam a ser uma lição para mim:
-Fui escolhida para bater palmas e espalhar a alegria!
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