
06/04/2021Nº4

MONTE DE AMIGOS

“Espaço de Emprego Monte de Amigos”

O Espaço de Emprego (EE) é fruto da 
MA, a qual identi�cou uma necessi-
dade e procurou criar uma resposta 
e oportunidades nesse sentido. O 
projeto tem vindo a ser desenvolvi-
do já há alguns meses, sendo cada 
etapa do mesmo cuidadosamente 
pensada e elaborada.
Alguns amigos tem recorrido à MA à 
procura de funcionários ou colabo-
radores domésticos, e nós por sua 
vez aconselhamos alguém da área. 
Recentemente uma amiga voltou a 
questionar-nos se teríamos alguém 
de uma dada área e que fosse uma 
pessoa idónea, ao que voltamos 
novamente a sugerir.
Ao conseguirmos arranjar trabalho 
para uma das nossas utentes, 
cresceu-nos a vontade para arranjar 

para muitos mais. Daí, foi um salto 
para imaginarmos uma forma de 
“mostrarmos” a necessidade e a 
vontade dos utentes desemprega-
dos, em trabalhar. 
O EE visa criar novas oportunida-
des de emprego aos nossos uten-
tes, possibilitar um novo método 
de proximidade ao mercado de 
trabalho, estimular os conheci-
mentos, aptidões e competências 
dos nossos utentes, incentivar a 
inclusão económica dos nossos 
utentes na sociedade, promover a 
empregabilidade de pessoas em 
vulnerabilidade socioeconómica e 
incentivar os utentes desemprega-
dos, na busca de emprego e 
melhoria das condições socioeco-
nómicas.

O projeto surge, também, dado à 
grave crise económica e social que 
atravessamos, sendo mais uma 
tentativa de criar oportunidades, 
para os que precisam de trabalhar 
e para os que precisam dos seus 
préstimos e serviços.
O desemprego já era um proble-
ma social marcante na nossa 
sociedade e, com a pandemia por 
covid-19, está a tomar novas 
proporções. É disto que no fundo 
se trata este projeto, mostrar que 
as pessoas existem para além dos 
seus problemas e carências, que 
têm sonhos, vontade e capacidade 
para trabalhar. Que são úteis e 
necessárias à sociedade.
A plataforma "Espaço de Empre-
go" da Monte de Amigos é consti-

tuída por um conjunto de currículos 
de pessoas apoiadas pela instituição, 
que se encontram em situação de 
desemprego e está integrada no 
nosso site montedeamigos.com.
A Monte de Amigos, através desta 
plataforma, servirá como ligação 
entre os intervenientes.  As informa-
ções que constam em cada per�l 
foram dadas com o consentimento 
das pessoas e estão de acordo com a 
nossa política de privacidade e prote-
ção de dados. Qualquer particular, 
empresa ou instituição poderá 
consultar a plataforma que está 
dividida por áreas pro�ssionais. Esta 
irá sempre sendo atualizada. 

Se algum dos per�s suscitar interes-
se, o contacto deverá ser feito para a 
Monte de Amigos, indicando o 
código do mesmo e posteriormente 
informaremos o candidato do 
interesse no seu CV para que este 

possa dar resposta, �cando a comuni-
cação nesta parte do processo entre 
o candidato e entidade ou pessoa 
interessada.
Conscientes que o mercado do traba-
lho é escasso, acreditamos que 

poderá sempre haver, algumas 
empresas, instituições, negócios 
comerciais, pessoas em particular... 
que precisem de serviços e présti-
mos de outros. De salientar a varie-
dade de áreas a que os utentes da 
MA se estendem e que maioritaria-
mente se encontram com os seus 
conhecimentos, aptidões e compe-
tências ativas.
As pessoas não podem esperar 
mais. Este é o dia. Esta é a hora. Este 
é o momento.
Vamos dar o melhor de todos nós, 
seja qual for a condição e situação. 
Juntos. A construir um futuro, e o 
futuro começa agora.
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O que nos traz o mês de Março: traz-nos cores, aromas e luminosidade numa só pala-
vra, Primavera. 
A Primavera acontece pela inclinação da terra em relação ao sol, no seu movimento 
de translação, dando-se o equinócio. Este fenómeno atribui ao equador a incidência 
solar �cando assim os dois hemisférios igualmente iluminados. 
A Primavera sucede ao Inverno e antecede o Verão, vista também por muitos como a 
estação renascentista ou de renovação.
É quando acontece a �oração de várias espécies e plantas, é o perfume das �ores e é 
caracterizada, também, pelas suas temperaturas amenas e um aumento da humida-
de do ar. 
Muitos animais saem do seu período de hibernação e muitos iniciam o período de 
polinização tal como os beija-�ores e as abelhas. 
A Primavera é alegria, é olhar para o céu e encontrar a luminosidade do sol. 
Seja como o sol: levante, brilhe e ilumine. Ilumine-se e à sua família, de vitamina D2 
e com otimismo. 

A Páscoa é uma celebração 
de longa data que aconte-
ce na comunidade maiori-
tariamente religiosa. 
Embora se acredite que 
também a Páscoa nasceu 
como uma festa pagã, em 
comemoração do nasci-
mento das ovelhas na 
Primavera e como o renas-
cimento da vida. Nos 
nossos dias a Páscoa é 
também um motivo de 
união familiar, partilha e fé. 
Como tal e de forma a 
assinalar a data festiva, 
cada família apoiada pela 
MA recebeu um mimo 
pascal. 
O presidente da junta de 
freguesia do Imaculado 
Coração de Maria, Gonçalo 
Aguiar, ajudou-nos nesta 
tarefa, visitando-nos e 
fazendo-se acompanhar 
de um saco de amêndoas 
para cada uma das nossas 
famílias. Também alguém 
especial não se esqueceu 
dos nossos utentes, 
presenteando-nos com 
uma ótima doação de 
caixinhas de bolachas de 
morango. 

O Espaço de Emprego (EE) é fruto da 
MA, a qual identi�cou uma necessi-
dade e procurou criar uma resposta 
e oportunidades nesse sentido. O 
projeto tem vindo a ser desenvolvi-
do já há alguns meses, sendo cada 
etapa do mesmo cuidadosamente 
pensada e elaborada.
Alguns amigos tem recorrido à MA à 
procura de funcionários ou colabo-
radores domésticos, e nós por sua 
vez aconselhamos alguém da área. 
Recentemente uma amiga voltou a 
questionar-nos se teríamos alguém 
de uma dada área e que fosse uma 
pessoa idónea, ao que voltamos 
novamente a sugerir.
Ao conseguirmos arranjar trabalho 
para uma das nossas utentes, 
cresceu-nos a vontade para arranjar 

para muitos mais. Daí, foi um salto 
para imaginarmos uma forma de 
“mostrarmos” a necessidade e a 
vontade dos utentes desemprega-
dos, em trabalhar. 
O EE visa criar novas oportunida-
des de emprego aos nossos uten-
tes, possibilitar um novo método 
de proximidade ao mercado de 
trabalho, estimular os conheci-
mentos, aptidões e competências 
dos nossos utentes, incentivar a 
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empregabilidade de pessoas em 
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melhoria das condições socioeco-
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e para os que precisam dos seus 
préstimos e serviços.
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sociedade e, com a pandemia por 
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se trata este projeto, mostrar que 
as pessoas existem para além dos 
seus problemas e carências, que 
têm sonhos, vontade e capacidade 
para trabalhar. Que são úteis e 
necessárias à sociedade.
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dividida por áreas pro�ssionais. Esta 
irá sempre sendo atualizada. 

Se algum dos per�s suscitar interes-
se, o contacto deverá ser feito para a 
Monte de Amigos, indicando o 
código do mesmo e posteriormente 
informaremos o candidato do 
interesse no seu CV para que este 

possa dar resposta, �cando a comuni-
cação nesta parte do processo entre 
o candidato e entidade ou pessoa 
interessada.
Conscientes que o mercado do traba-
lho é escasso, acreditamos que 

poderá sempre haver, algumas 
empresas, instituições, negócios 
comerciais, pessoas em particular... 
que precisem de serviços e présti-
mos de outros. De salientar a varie-
dade de áreas a que os utentes da 
MA se estendem e que maioritaria-
mente se encontram com os seus 
conhecimentos, aptidões e compe-
tências ativas.
As pessoas não podem esperar 
mais. Este é o dia. Esta é a hora. Este 
é o momento.
Vamos dar o melhor de todos nós, 
seja qual for a condição e situação. 
Juntos. A construir um futuro, e o 
futuro começa agora.

Primavera de 2021
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Finalizado o mês de março, regista-
mos um total de 119 famílias que se 
encontram a receber o apoio da nossa 
Loja Comunitária, sendo que 264 são 
adultos e 99 são crianças.
O número de novos de pedidos de 
apoio voltou a diminuir, de 26 para 
12. Destes, 6 foram encaminhados 
por serviços públicos ou privados e os 
restantes (6) efetuaram o pedido por 
iniciativa própria.

Números do Mês

119 264 99

Famílias Adultos Crianças
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A EAPN Portugal tem vindo a desenvolver várias iniciativas no sentido de ativar e mobilizar a comunidade local para o 
combate à pobreza e exclusão social. As atividades realizadas neste âmbito têm sido bastante diversi�cadas, contando 
sempre com uma parceria alargada, fomentando, por um lado, uma maior sensibilização para a importância do comba-
te à pobreza e da exclusão e, por outro lado, um maior incentivo ao trabalho em parceria e à criação de sinergias ao 
nível local. A interculturalidade, cada vez mais presente na nossa sociedade, exige um conhecimento mais aprofunda-
do das várias culturas e diversidades que integra. É através do 
conhecimento de outras culturas e dos contactos que temos com 
essas culturas/diversidades que nos enriquecemos enquanto 
cidadãos.
Apostar na interculturalidade é acreditar que se pode aprender e 
enriquecer através do diálogo e da convivência com o outro. Foi 
neste entendimento que a EAPN Portugal tem vindo a desenvolver 
desde 2014 a Semana da Interculturalidade, com o intuito de sensi-
bilizar os cidadãos para a necessidade de uma sociedade intercul-
tural que tenha presente os valores da solidariedade; da não discri-
minação pela aparência, etnia, género ou nacionalidade; da igual-
dade; do respeito pela diferença e pela diversidade; da partilha e da 
inclusão, de forma a garantir uma cidadania mais inclusiva e mais igualitária.
Este ano, a Semana da Interculturalidade acontece entre os dias 05 e 11 de abril, com o apoio institucional do ACM - Alto 
Comissariado para as Migrações. A iniciativa conta com a participação de 15 distritos (Beja, Braga, Bragança, Castelo 
Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Portalegre, Vila Real, Viseu) incluindo, a Região Autónoma da 
Madeira.
05 de abril
• Divulgação do 1º, 2º e 3º Prémios do Concurso de fotogra�a “Abraçar a Diversidade” Online - canais de comunicação 
da EAPN Portugal
07 de abril
• O�cina: Diálogo Intercultural - Plataforma Zoom, das 9h às 13h
• Webinar Desa�o Inter-escolar “Incluir é na Boa!” - intercâmbio de experiências decorrentes da realização do vídeo e 
re�exão/debate em torno das mensagens transmitidas - Plataforma Zoom, das 15h às 17h
08 de abril
• Workshop: Liderar para a Diversidade - Plataforma Zoom, das 15h às 17h

Semana da Interculturalidade - EAPN
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Esta foi a questão que lançámos aos nossos utentes. 
Devido ao avanço da pandemia covid-19 e as medidas restritivas implementadas na região tivemos de suspender as 
atividades que costumávamos fazer como “As Conversas entre Amigos” e as “Essências”. Estas atividades permitem 
momentos de socialização, partilha e estimulação física, cognitiva e emocional, que para muitos dos nossos utentes são 
muitos importantes, pois possibilitam-nos o acesso ao estado mental de cada um. Sem as atividades esta tarefa torna-
-se mais difícil, mas igualmente sentimos necessidade de acompanhar esta realidade. Nesse sentido procurámos fazer 
a tal estimulação de outra forma, colocando uma questão no papel, que neste caso foi “O que signi�ca Alegria?”, pedin-
do a cada utente quando retornasse à MA se �zesse acompanhar da resposta.
Quando voltaram, as respostas foram variadas e especiais pela sua pessoalidade. Umas deixaram-nos muito surpreendi-
das, outras pensativas, outras deixaram-nos alerta e outras alegres e orgulhosas. Foi um misto,  diversi�cado e muito 
completo ao que os utentes aderiram muito bem. 
Falemos agora do que é a alegria para MA. 
Ouvimos frequentemente a Margarida, presidente e fundadora da associação, dizer, “A alegria é a coisa mais séria da 
vida!”, frase que nos deixa pensativas e nos  inspira ao mesmo tempo ... curiosamente o slogan da MA é “Onde aqui reina 
a alegria!”. Assim podemos dizer que a alegria nos caracteriza e acompanha-nos. Costumámos comentar entre nós “Não 
podemos perder a alegria, tudo menos ela!”. Consideramos a alegria a magia, a essência. Acreditamos que a alegria do 
girassol é o sol, e esse ... volta sempre depois da chuva.

Durante o mês de Março assinalou-se um ano de pandemia, decre-
tada dia 11 pela OMS e anunciada pelo seu diretor-geral, Tedros 
Ghebreyesus. Foi-nos comunicado a presença de um vírus com 
alto índice de transmissibilidade. O mundo começou lenta e 
progressivamente a fechar e pouco sabíamos sobre o vírus compa-
rativamente com o que sabemos hoje. Apesar de ser algo novo, 
desconhecido, a realidade da população mudou signi�cativamen-
te. Procuramos adaptar-nos a esta nova realidade, adotando medi-
das preventivas de forma a proteger os grupos mais vulneráveis e 
todos nós.
A liberdade foi in�acionada em prol de salvaguardar o bem-estar 
das nações, enquanto a ciência, medicina e serviços auxiliares 
debruçaram-se continuamente em minimizar as consequências da 
Covid-19. 
O mundo reorganizou-se, adaptou-se e continua a superar-se ao 
mesmo tempo que caminha a pequenos passos para a normalida-
de. 
A MA sentiu as consequências desta pandemia, tendo duplicado o 
número de famílias apoiadas e sendo esta uma tendência crescen-
te. Existe um dé�ce socioeconómico visível na região, fator 
in�uenciado pelo desenvolvimento e aparecimento de doença. 

 “O que significa Alegria?”

11, Março de 2020

De salientar que doença não é apenas uma incapacidade física, é também a ausência do bem-estar físico, mental e 
social. Procuramos minimizar esta realidade desenvolvendo a nossa atividade nesse sentido. Ao duplicarmos as famí-
lias apoiadas, cresce a nossa roda de amigos.
Reconhecemos, também, aspetos positivos desta nova realidade. Se por um lado as relações sociais foram reduzidas, 
por outro, outras foram forti�cadas vinculando-se outros laços como o da solidariedade. Esta pandemia veio também 
testar todo o ser humano, demonstrando a sua força, resiliência, bem como a importância do seu papel durante a 
evolução da história da humanidade.
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Realidades
A mão aberta da mulher pousada com força, sobre os 
punhos cerrados que ele tinha sobre a mesa, dava-lhe 
coragem para falar.
"Precisamos de ajuda...", sussurrou o homem sentado à 
minha frente, como estivesse com receio que alguém o 
ouvisse, na sala onde só estávamos os três!
Levantei-me e puxei a minha cadeira para o lado deles. 
Aquela secretária, entre nós, não fazia ali nada!
"Conversamos melhor assim...", disse-lhes sorrindo. 
Convidei-os a voltarem as cadeiras fazendo uma 
rodinha. Sentei-me à vontade e eles imitaram-me. Vi 
nos seus rostos um leve sorriso agradecido. 
Começamos a falar e eles a contaram a sua história... do 
princípio quando se conheceram e começaram a 
namorar... "Foi ela que me pediu namoro, pois eu era 
um pouco tímido." diz.
Estavam empregados e alugaram um apartamento. 
Casaram. Dois anos depois herdam uma casa de uns 
avós para onde se mudam. O carro velhinho e em 
segunda mão do tempo de namoro, venderam e com-
praram um novo. Tinham planos, muitos planos...
Não tinham �lhos e percebi que não queriam falar 
sobre isso. A vida vai correndo tranquila até ela �car 
desempregada. A seguir, é a vez dele.
Começo a �car um pouco tensa e não quero que perce-
bam. 
Quero que continuem a falar à vontade, sem vergonha. 
Preciso de lhes continuar a transmitir con�ança. 
Cruzo as pernas, encosto-me para trás naturalmente. 
En�o as mãos nos bolsos do casaco que tenho vestido, 
a mostrar descontração.
O subsídio de desemprego acaba. Tentam o Rendi-
mento Social de Inserção e não conseguem. Porque 
têm bens. Uma casa. O carro entretanto, venderam. 
Não conseguem pôr a casa à venda, pois não são os 
únicos herdeiros. Fazem planos de pagamento que 
não conseguem cumprir, a dívida acumula-se e a 
electricidade acaba por lhes ser cortada. 
A água, também há já um tempo que não corre nas 
torneiras. Ele conseguiu fazer uma "puxada" com uma 
mangueira, da rede pública. Sem gás, cozinham a 
lenha. Cozinham o que uns vizinhos lhes vão dando e o 
jardim que antes tinha �ores, é agora uma pequena 
horta. Ele consegue um ou outro trabalho, de vez em 
quando, a ajudar numas fazendas. Ela, durante uns 
poucos meses, trabalhou num café mas ainda lhe 
devem dinheiro desse trabalho. Ele conseguiu renovar 
o cartão de cidadão que estava caducado. Ela não sabe 
quando vai conseguir...
Vem a pandemia e tudo se torna ainda mais complica-
do...
Tento controlar o meu sentimento de revolta, de injus-

tiça e de impotência. Agora sou eu que cerro os meus 
punhos ainda escondidos dentro dos bolsos. Digo-lhes 
que os vamos apoiar com bens alimentares. Sorriem e 
agradecem. Têm os dois um sorriso bonito.  Dão as mãos 
e apertam-nas com força. Ela respira fundo. Levanta-se e 
dirige-se à nossa pequena biblioteca, para onde já tinha 
olhado por duas vezes. "Estes livros...", diz baixinho. 
Pergunto-lhe se gosta de ler. "Adoro ler. E é a única coisa 
que me distrai...", Disse-lhe que estava à vontade para 
escolher um livro.
"Devolvo-lho para a semana!" disse-me com as duas 
mãos a agarrar o livro encostado ao peito quando saiu. 
Ele �cou para trás e con�denciou-me ao ouvido "Tenho 
1 euro guardado para lhe comprar uma rosa no Dia dos 
Namorados! Ela adora rosas! Tínhamos muitas!". E saiu.
Saíram! Eu �quei ali... a sentir-me pequenina... Eles eram 
tão fortes, tão grandes! 
Tirei as mãos dos bolsos. Ainda tinha os punhos cerra-
dos. Abri-os e as lágrimas saltaram-me.
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O que os Amigos nos Escrevem

A minha oportunidade de ajudar na Madeira.

Lembro-me que há cerca de 5 anos, quando ainda não vivia na Madeira, tive a oportunidade de assistir a uma conversa 
onde um dos temas debatidos foi  "Servir o próximo". Essa conversa despertou a minha curiosidade em ajudar e muitas 
perguntas me surgiram... "Como posso começar?"; "De que forma é correto ajudar?"; entre outras... e, nem todos temos 
disponibilidade ou preparação para o voluntariado, mas uma forma de começar que recomendo é praticando a "Cor-
rente de Favores" e gostaria de explicar do que se trata. 
Durante um tempo que morei em Madrid, recebi o apoio de uma avó e quando �quei com a minha vida mais estável 
e pude continuar a minha jornada sozinha, ela disse-me: "Tu não me deves nada, apenas promete-me que vais ajudar 
outra pessoa, como eu te ajudei durante este tempo e assim vais continuar a tua vida e seguir uma corrente de favo-
res."

As suas palavras foram funda-
mentais para eu seguir em 
frente e agradeço todo o seu 
apoio.
Desde essa altura que tenho 
essa preocupação, na mente e 
no coração, de me integrar 
nalgum trabalho social, de uma 
forma ou de outra, mas já se 
sabe que vamos adiando para 
quando tivermos tempo.
No dia 16 de Março, data em 
que se comemora o Dia Mun-
dial do Trabalho Social, dia este 
que se homenageia a contribui-
ção e atuação dos pro�ssionais 
de conhecimento em primeira 
mão da realidade social e 
promotores da luta e garantia 
dos direiros sociais dos 
cidadãos, gostaria de partilhar 
a minha agradável experiência 
como Voluntária na Instituição 
Particular de Solidariedade 
Social "Monte de Amigos".
Comecei o meu voluntariado 
na MA no dia do meu 37º 
aniversário. Foi como redesco-
brir o signi�cado do aniversá-
rio. 
Estamos acostumados, na 
maioria das vezes que fazemos 
anos, a receber atenção, deta-
lhes, presentes, convites de 
amigos, familiares ou colegas, 
mas aquele aniversário foi 
diferente. Dar o meu apoio aos 
dias de Loja Comunitária da 
instituição, foi o início de um 

lindo trabalho, que até agora faço com muito prazer.
Conhecer pessoas que apesar de terem mais problemas, do que eu e qualquer 
outra pessoa juntas, e que chegam para receber o cabaz de bens alimentares 
com um sorriso, contando uma piada, ou com um doce despedindo-se com um 
abraço caloroso (quando é possível) em sinal de agradecimento pelo apoio que 
lhes prestamos, é enriquecedor.
Termino vos dizendo que estou feliz por, aquando da minha chegada à ilha da 
Madeira, ter tido a oportunidade de começar a fazer voluntariado na MA e fazer 
parte desta grande família de voluntários e assistentes sociais já há quase 2 anos.

Sempre grata.
Leonor
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A 22 de março, assinalou-se o Dia Mundial da Água, 
dia instituído em 1992 no Rio de Janeiro, no âmbito 
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento e Ambiente.
A data visa alertar as populações e os governos 
para a urgente necessidade de preservação e pou-
pança deste recurso natural tão valioso.
A gestão dos recursos de água tem impacto em 
vários setores, nomeadamente na saúde, produção 
de alimentos, energia, abastecimento doméstico e 
sanitário, indústria e sustentabilidade ambiental.
As alterações climáticas provocam graves impactos 
nos recursos de água. Alterações atmosféricas 
como tempestades, períodos de seca, chuva e frio 
afetam a quantidade de água disponível e colocam 
em risco os ecossistemas que asseguram a qualida-
de da água. O tema de 2021, «Valorizar a água», 
pretende alertar para as consequências negativas 
do crescimento populacional, do aumento do seu 
uso na agricultura e na indústria e das alterações 
climáticas na preservação da água.
Sabia que: Hoje, 1 em cada 3 pessoas vive sem água 
potável? São 2,2 biliões de pessoas que vivem sem 
acesso a água potável. Muitos também só tem 
acesso a este recurso natural por meio de uma 
compra.
Isto signi�ca ter comprar este recurso natural que 
nós felizmente temos gratuitamente. 
“A água é nosso recurso mais precioso, um “ouro 
azul” ao qual mais de 2 biliões de pessoas não têm 
acesso direto. Não é apenas essencial para a sobre-
vivência, mas também desempenha um papel 
sanitário, social e cultural no seio das sociedades 
humanas”, a�rmou a Diretora-Geral da UNESCO, 
Audrey Azoulay.
“Os efeitos devastadores da pandemia COVID-19 
nos lembram da importância de ter acesso a água, 
saneamento e instalações de higiene, e destacam 
que muitas pessoas ainda estão sem eles. Muitos 
dos nossos problemas surgem porque não valori-
zamos a água su�cientemente; com muita frequ-
ência, a água não tem valor algum”, disse Gilbert F.
Houngbo, presidente da ONU-Água e presidente 
do Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA). 

Dia Mundial da Água
«Valorizar a Água»

Ser solidário continua ao alcance de muitos nós, e 
sem prejuízo. Todos os anos os contribuintes têm a 
obrigação �scal de tratar do IRS, mas é também uma 
forma de ajudar.
Pode atribuir a uma entidade 0,5% do IRS liquidado, 
ou seja, pode encaminhar uma parte do imposto a 
favor do Estado para uma entidade, sem qualquer 
custo. A consignação faz-se no Quadro 11 do anexo 
“Rosto”. No caso de efetuar o IRS Automático, a consig-
nação efetua-se na área “Pré Liquidação” indicando o 
tipo de instituição a apoiar e o NIF da mesma. 
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.

O valor da água é certamente incalculável e ilimitado, 
pois a vida não pode existir sem ela e não tem reposi-
ção. A água é fundamental na manutenção da vida do 
planeta  de  forma a manter o equilíbrio da biodiversi-
dade e na relação entre seres vivos e ambientes natu-
rais. 
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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
Na verdade não interessa se no �nal do dia trazemos as felicitações agarradas a nós ou tão pouco os aplausos. Nem 
interessam aqueles que nos ignoram. Importante é a forma como nos construímos ao longo do caminho. 
A conquista está nas horas de solidão, de trabalho, de esforço e dedicação. Isso sim, é a de�nição do que somos.
Não precisamos de ser os melhores, mas devemos ser o que é necessário.
A compaixão pelos outros é a base da sobrevivência. Não como caridade ou religião. Tão única e simplesmente, por 
uma questão de humanidade. 
Pelo afeto que temos às pessoas, pela consideração que damos às suas privações e preocupações. Pelo respeito às 
suas vidas. A nossa inquietação é só uma... aliviar-lhes a a�ição e o desespero, acompanhá-los até que venham dias 
melhores.
É o que nos move, é a nossa força. Todos os dias são desa�os e reinventamo-nos, por todos os que são obrigados a 
reinventarem-se todos os dias. 
A nossa alegria está no que damos e no que recebemos. Todos os dias.

Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!
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