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A amizade é o mais alto 
patamar do Amor
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No dia 30 de Julho, celebrou-se o Dia da Amizade.
Juntei num pequeno convívio um grupo, de colaboradores e voluntários, de 
amigos que muito estimo e me orgulho e que ao longo dos anos deram o que 
têm de melhor de si e me ajudaram a construir e a desenvolver um pequeno 
Grupo Solidário a tornar-se no que é hoje a IPSS Monte de Amigos.
A amizade que nos une é o amor que temos às pessoas. E o desejo de um 
mundo melhor.
Recordamos momentos vividos juntos. Bons. Menos bons. Duros. Leves.
O que choramos e rimos.
Saudamos juntos, todas as pessoas que já passaram pela Monte de Amigos e 
hoje já não precisam de nós. 
Saudamos juntos, todos aquelas que de momento apoiamos e que em breve 
consigam ter a sua autonomia.
Saudamos juntos, todos que nos têm ajudado a ajudar. 
A todos que têm caminhado comigo e a todos que se vão juntando, recebam o 
meu Obrigado sem tamanho...!
Deixo-vos o Soneto da Amizade de Vinicius de Moraes.

"En�m, depois de tanto passado

Eis que surge o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Como sempre um pouco atribulado
E singular para comigo.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: seres que a vida não explica
Que não se vão ao ver outro nascer
Que são, que estão.
E o espelho da minha alma se multiplica..." 

E deixo-vos um Abraço,
Monte de Amigos
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Com a pandemia os pedidos de apoio na MA aumentaram e consequentemente as crianças também. Desta 
forma vimo-nos a apoiar o mais alto número de crianças desde há 11 anos, com um total de 99 crianças, o que 
se traduz em 99 cabazes de criança que incluem papas, cereais, leite e bolacha.

Perante esta realidade, notámos uma visível 
redução dos nossos stocks de papas e cereais. 
De forma a evitar uma possível quebra dos 
mesmos, decidimos reativar a campanha da 
caixa azul “Eu já dei! E tu?” para angariação 
destes bens para as crianças. Deste modo, 
recorremos à solidariedade da comunidade 
em papas e cereais ou através de doações 
monetárias. Colocámos também as caixas em 
alguns estabelecimentos amigos como o 
supermercado Regional (Rua Cidade do 
Cabo), supermercado Nova Esperança (zona 
velha) e no Ginásio Platinium (Odinot). 
Recebemos, felizmente, um ótimo feedback 
de várias pessoas que contribuíram muito 
para o nosso stock. Dos estabelecimentos 
onde deixamos as caixas azuis muitas foram 
as doações, chegando o ginásio Platinium a 
formar uma incrível pirâmide de papas e cere-
ais doadas pelos frequentadores do mesmo. 
Recebemos também ulgumas doações 
monetárias amigas para a compra destes 
bens.
Assim sendo gostaríamos de salientar que 
através da campanha o stock de papas e cere-
ais da Monte de Amigos encontra-se salva-
guardado e estável, e deixar, também, um 
agradecimento a todos os que foram solidá-
rios com a causa e que colaboram connosco 
ajudando-nos continuamente na nossa 
missão.

“Eu já dei! E tu?”
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Iniciamos o mês de agosto com um 
total de 119 famílias que se encon-
tram a receber o apoio da nossa Loja 
Comunitária, sendo que 261 são 
adultos e 96 são crianças.
O número de novos pedidos de 
apoio diminuiu, de 8 para 5. Destes, 
três foram encaminhados por insti-
tuições públicas ou privadas e os 
restantes efetuaram o pedido por 
iniciativa própria.

Números do Mês

119 261 96

Famílias Adultos Crianças

Os “Momentos entre Amigos” é uma das respostas sociais da Monte de Amigos no combate à exclusão social. 
Anteriormente apelidadas de “Conversas entre Amigos” e agora de momento devido à sua abrangência, 
demos-lhe um novo nome. 
Durante estas temáticas que iam para além de conversas apercebemo-nos que existia uma grande necessi-
dade por parte dos utentes em falar, desabafar ou recordar certos episódios da sua vivência. Apercebemo-
-nos também da necessidade de os estimular cognitiva e �sicamente, pois em plena pandemia onde a socia-
lização é cada vez mais difícil de se realizar e sabendo do enquadramento socioeconómico de algumas famí-
lias e indivíduos que habitam sós, reconhecemos a necessidade de criar-lhes estímulos cognitivos, sociais e 
empáticos. 
Assim, decidimos ir além das conversas, desenvolvendo também 
destreza de certos temas abordados e realizar jogos em grupo. 
Desta forma, procuramos diversi�car os grupos reunidos envolvendo 
várias faixas etárias e praticar jogos comuns a todos, que todos 
conhecessem. Uns jogos por nós sugeridos, outros por eles. Joga-se 
desde o bingo, ao anel, à mimica até à famosa mealhada. Com humor 
durante a suas realizações os utentes vão socializando entre si alegre-
mente. 
Em alguns dos jogos atribuímos prémios ao 1º, 2º e 3º lugar. Sendo a 
atribuição de cabazes alimentares a resposta primordial da MA, 
procurámos diversi�car os prémios desse sentido, mas igualmente 
presentear itens que estes con�ram valor e seja-lhes igualmente útil. 
Portanto, os prémios foram compostos por bens de higiene pessoal e 
doméstica. 
No �nal dos jogos notámos as pessoas um tanto mais leves e alegres 
transparecendo-se através de sorrisos, agradecimentos e pedidos 
para a participação nos próximos encontros a realizar. 
De salientar que aproveitamos as tardes de verão para realizar estes 
momentos ao ar livre, no jardim à sombra das árvores. 

Momentos entre Amigos



 Empatia e
 Resiliência

4

No atendimento procura-se prevenir e/ou 
resolver os problemas geradores ou gerados 
por situações de exclusão social.
E cada atendimento é sempre diferente.
É moldado pelas condicionantes sociais do 
momento e pela postura e perspetiva tanto 
da pessoa/família, como da técnica e da 
equipa.
A empatia e a resiliência têm aqui um papel 
fundamental. A empatia por parte do técni-
co onde ouve com abertura e tem uma 
atitude de não julgamento perante a situa-
ção. A resiliência por parte das pessoas/fa-
mílias para enfrentar os obstáculos e valori-
zar os seus pontos fortes.
Quanto melhor for a relação de con�ança 
que se estabelece entre o técnico e a pesso-
a/família, melhor decorrerá todo o processo 
de resolução dos problemas.
Ao longo do tempo as situações geradoras 
de exclusão social vão modi�cando e cada 
pessoa/família sente-as e lida com elas de 
diferentes formas.

Exemplo disso, são as perspetivas e posturas que se observaram durante a pandemia. Para uns 
manifestou-se em ansiedade pelo desconhecimento e insegurança, a nível de saúde como a nível 
económico, da situação.
Para outros manteve-se a esperança em dias melhores e o sentimento de união pela situação global 
vivida.
Numa outra perspetiva, temos a postura de quem por motivos de insegurança política e social de 
outro país, teve que deixar toda uma vida construída e recomeçar muitas vezes do zero. Vêm com 
esperança e con�ança num novo lugar, que embora tenha também os seus próprios desa�os 
sociais, é uma evolução em relação à situação anterior.
Claro está que como seres humanos diferentes que somos, todas as perspetivas são diferentes e 
válidas.
Cabe-nos realçar o melhor de cada pessoa/família e com eles trilhar um caminho que vá ao encontro 
dos seus objetivos.



Uma casa cheia de tudo e de nada!

Toquei à campainha e antes de ver alguém que me viesse abrir a porta já ouvia as 
gargalhadas das crianças. Numa janela apareceu uma das irmãs mais velhas, a sorrir-
-me. Uma outra deitou a cabeça de fora e a sorrir também, gritou-me: -Vou já abrir...
E veio. Sempre a sorrir. Entrei para o quintal e perguntei pela mãe. 
-Ela vem já... demora a chegar porque se cortou num pé.
E chegou, com um sorriso. -Tive azar... ainda dói, mas vai passar!
-Vim saber se o fogão e o esquentador que lhe arranjámos estão a trabalhar bem.
-Estão! Obrigada do fundo do coração!
Convidou-me a entrar. Entrei e lá estavam as crianças a rir e a brincar numa sala... 
vazia!
Pediu-lhes para irem brincar lá para fora e ia sempre sorrindo enquanto falava com 
elas. Depois voltou-se para mim e perguntou:  --Consegue arranjar-me um frigorí�co? 
Mesmo daqueles pequeninos dava jeito.
-E também não tem móveis...
-Não...
-O que é que esta casa tem?
-Quase nada! Tenho 4 cadeiras e 3 camas. Mas temos saúde, somos alegres e muito 
amigos uns dos outros!
Esta senhora é apoiada pela Monte de Amigos.
O marido, o pai, abandonou-os. "Foi a nossa sorte!" - confessou-me uma vez. "Todos 
os dias nos batia, até que um dia se deve ter cansado e não apareceu mais." 
Ele era o ganha-pão da família e ela sem trabalho, não conseguia fazer face às despe-
sas, incluíndo a renda. Costumava falar com um Padre que lhe arranjou esta nova 
casa.  
Vive dos abonos dos �lhos que são cerca de 70 euros mensais e do Plano de Emergên-
cia Alimentar no valor de 115 euros!
Já pediu o Rendimento Social de Inserção, mas ainda não começou a recebê-lo.
Tem 5 �lhos!

Foi em Julho de 2015. Nesse mesmo dia a Monte de Amigos faz um pedido de ajuda 
para esta família e no dia seguinte foi-lhes entregue um frigorí�co.
Numa semana, com a boa vontade e a solidariedade de muitos que se juntaram, a 
casa foi �cando composta. Mais cadeiras e uma mesa. Camas para todos. Um sofá, 
uma televisão.
Uma tábua e um ferro de engomar. Foi assim que começou a ganhar o seu dinheiro, 
engomando roupa de alguns vizinhos e 2 anos depois abrindo o seu próprio negócio. 
Um exemplo de força, de perseverança, de amor.

Suavidade não é fraqueza. É preciso coragem para permanecer humilde num mundo, 
tantas vezes, injusto e cruel.

Realidades
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Monte de Amigos, os utentes 



O que os Amigos nos 
Escrevem
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Uma Pequena Associação, uma Grande Multidão de Amigos
Luísa Paolinelli

Quase envergonhada, mas com uma revolta que lhe era difícil de controlar na voz, estava à minha frente e 
contava-me que a situação era sempre mais complicada. A pandemia tinha feito aumentar o número de 
pessoas que partilhavam o espaço da casa da mãe no Monte: as irmãs e cunhadas, que trabalhavam a dias, 
não recebiam, os homens tinham perdido o emprego ou estavam à espera da compensação do “layo�”. E 
havia ainda as crianças, muitas. Tinham pedido ajuda, mas não havia resposta. 
 Bastou um telefonema para que a Monte de Amigos se inteirasse da situação e a família sentiu-se 
acompanhada. Havia alguém que a ouvia, que se interessava e que a apoiava. Foram rápidos, disse-me, já 
mais contente, apesar da preocupação óbvia pelo momento complicado que se vivia.
 Esta não é uma história qualquer. É a que testemunhei. 
 Já conhecia a Monte de Amigos: o seu entusiasmo, a força da sua fundadora, a alegria e espírito de 
equipa das mulheres que estão à frente de uma associação em que o coração se dá aos outros e se multiplica. 
Sabia o que faziam, mas nunca as tinha visto em ação. Pude, assim, perceber melhor como os gestos de ajuda, 
despretensiosos e naturais, são uma prova de vizinhança com o próximo, de profunda humanidade. Porque, 
de um lado, ouvi a queixa, o desespero que se procurava abafar, do outro, a vontade de fazer, de melhorar, de 
poder opor-se à infelicidade.
 O Monte, um monte, um grupo. Pequeno, mas tão grande, porque o liga o princípio da amizade, que 
é sempre maior e que faz a magia de colocar o outro antes de si, de querer servir. É por isso que a força da 

Monte de Amigos é como uma montanha. Uma associação que vive dos que a ajudam 
e que necessita de todos para continuar a ser aquela que responde rápido, que está lá 
quando outros não estão ou que aumenta as mãos que sustêm. São todas necessárias 
nesta vida feita de montes que se descem, dos quais se cai, mas que também se esca-
lam.



Atualidade
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Estamos a atingir o nosso limite e para muitos a esperança desvanece-se a cada dia que passa de uma maneira 
veloz.
Sentimo-nos insatisfeitos, impotentes, acordamos de manhã e já temos um turbilhão de sentimentos a 
borbulhar nas nossos mentes. 
Fazemos perguntas às quais esperamos respostas que sabemos que não vamos ter. Tentamos �ngir que isto 
vai acabar, seja no próximo mês, no próximo trimeste, no próximo Outono. Ao cair das folhas, para a seguir 
tudo se renovar. Tentamos que o nosso pensamento tenha esperança que naquela data vai �car tudo bem, 
como antes estava. 
Mas lá no fundo sabemos que não e sabemos que não há previsão para isto desaparecer...
E todos os dias sabemos de vidas desfeitas, estragadas, perdidas.
São tempos difíceis e duros aos quais tantos tentam ultrapassar, que obrigam os nossos sorrisos a �carem 
escondidos, não apenas dos nossos rostos, mas também dos nossos corações.
Somos humanos. Sentimo-nos enclausurados, angustiados, a�itos.
Somos humanos. E o que estamos a viver, é desumano.
Mas... se tomarmos tudo isto como um período de mudança, um período para vermos o que estava errado, se 
tomarmos como um tempo que nos desa�a e nos dá novas oportunidades, apercebemo-nos que o mundo 
não quer apagar os nossos sorrisos, mas sim alargá-los.
Crescer, dói.
Tenham coragem! Tenham esperança!



Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!

Agosto...
Ir ao supermercado e não me esquecer do açucar. Calar os silêncios que me gritam dando-lhes voz.
Sorrir. Rir.
Vestir sempre qualquer coisa branca.
Dar um bocadinho de futuro aos que se perdem no presente. Rasgar as distâncias que se demoram por 
dentro.
Inventar beijos do tamanho de abraços. Não trocar a lâmpada do pensamento. Não dar presentes aos que 
querem o futuro à procura do passado.
Ser prática e não complicar o fácil.
Sentir o sol. Cheirar o mar. Respirar. Existir-me.

Dias do dia-a-dia
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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


