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‟ Trabalhamos todos os 
dias para dar amor e um 

lar para cada criança...„

Em foco
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Natal na maior família do mundo
O modelo das Aldeias de Crianças SOS tem como 
objetivo recriar o ambiente familiar para aquelas crianças 
que se viram privadas do mesmo, sendo entendido como 
terapêutico e regenerador.

As Aldeias de Crianças SOS foram inovadoras em 1949 
quando o Dr. Hermann Gmeiner decidiu avançar com a 
primeira Aldeia SOS. Na altura, apresentava um modelo 
de acolhimento que fugia à normalidade existente da 
frieza dos orfanatos que separavam as crianças por sexo 
e se tornavam instituições impessoais, sem figuras de 
referência. 

As Aldeias SOS oferecem, desde então, um espaço que 
acreditamos ser mais humanizado, sem a separação dos 
irmãos e com a figura de um cuidador de referência, a 
Mãe SOS. 

Hoje em dia esta diferenciação mantém-se em mais de 
130 países no mundo, desafiando as propostas existentes 
nos Centros de Acolhimento e apresentando uma solução 
muito próxima de uma família, com a sua casa, irmãos 
juntos e com a existência de uma figura central para as 
crianças que acompanha. 

O apoio à criança e família também é uma linha condutora 
e central do nosso trabalho, desenvolvido no mais recente 
Programa de Fortalecimento Familiar. 

Este programa que se espalha já pelo mundo e existe 
em Rio Maior, Guarda e Oeiras intervém junto das 
crianças e dos seus pais biológicos em áreas como a 
preservação familiar de forma a promover os cuidados 
parentais e assim eliminar o risco de retirada da 
criança da sua família de origem; a reunificação, que 
prepara as crianças acolhidas e respetivas famílias para 
a sua reunificação segura e o ponto de encontro, espaço 
neutro que permite manter ou restabelecer ligações 
familiares nos casos de interrupção ou perturbação grave 
da convivência familiar como o conflito parental ou a 
separação conjugal.  

Trabalhamos todos os dias nos cinco continentes para 
dar amor e um lar para cada criança nesta, que é a maior 
família do mundo. Neste Natal, tal como em todos os que 
temos vivido e acompanhado, ficamos felizes por fazer 
tudo ao nosso alcance para que as nossas casas se 
encham de carinho, partilha, esperança, sonhos, abraços 
e muitos sorrisos felizes. 

Desejamos também a todas as famílias, 
Festas Felizes!

Luís Cardoso de Meneses, Secretário-Geral.



‟ ...para que nenhuma 
criança fique excluída dos 
seus direitos...„

Os nossos momentos
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Um Verão cheio de boas notícias

Aldeia SOS de Gulpilhares

É certo que tudo o que é bom acaba depressa e as férias 
de verão passaram num ápice. Foi um verão repleto de 
histórias boas para contar. Ficam agora as recordações 
agradáveis de tempos bem passados. Entre praia, 
mergulhos na piscina e passeios de bicicleta, muitas foram 
as atividades que ajudaram a preencher os dias longos 
e quentes desta estação. Em jeito de breve retrospetiva 
podemos mencionar algumas.  

No dia 8 de agosto, as crianças e colaboradores da Aldeia 
SOS de Gulpilhares embarcaram numa viagem medieval 
rumo a terras de Santa Maria da Feira, imbuídos do espírito 
de outros tempos, onde assistiram a recriações históricas, 
entre espetáculos de dança, cortejos e combates. No dia 
23 de agosto, foram juntos até Esmoriz conhecer o Parque 
do Buçaquinho onde, após um agradável piquenique, 
aproveitaram para passear de bicicleta. No dia 30 de 
agosto, divertiram-se nos escorregas do Parque Aquático 
Vaga Splash em Aveiro.

Em meados de setembro, meteram a “mão na massa” 
dando forma a saborosas pizzas a convite da organização 
do Festival Italiano, realizado à beira rio no cais de Gaia. 
E terminaram os programas de verão com a celebração 
do 38º aniversário desta Aldeia SOS numa simpática festa 
e na qual a simplicidade deixou sobressair o essencial: o 
espírito de comunhão entre todos os que se sentem parte 
desta grande família SOS. 

Posto isto, e finalizadas as férias, chegou outra etapa: o 
início do ano letivo que desejamos que corra pelo melhor!

Dias de Sol no Meco

Atividades e agradecimentos

Os nossos dias de sol na Colónia SOS do Meco foram 
luminosos, carregados de diversão para as crianças e 
jovens das Aldeias SOS de Bicesse, Guarda e Gulpilhares.

Aqui descrevemos algumas das muitas atividades 
e ocupações que proporcionámos às crianças, com 
apoio de muitas entidades e pessoas/ amigos, a quem 
queremos agradecer muito!

Podemos começar por agradecer à Sprirituc, que se 
propôs organizar a festa de abertura do campo de férias e 
angariar fundos para as férias destas crianças, passando 
a mensagem da necessidade de apoio a outras entidades. 
Assim conseguimos trazer novos apoios como o da 
Takeda (contribuiu para a renovação das coberturas do 
campo), da Bayer (através dos seus colaboradores), da 
Astrazeneca (também através dos seus colaboradores) 
e da Danone que doou os iogurtes para as crianças 
durante todo o campo de férias. Apoiaram ainda o Museu 

da Marinha, o Jardim Zoológico. Depois seguiram-se as 
idas à piscina, proporcionadas pela Campimeco. Além do 
transporte para a praia, várias atividades de canoagem, 
arte xávega, visita ao observatório das aves com direito 
a “Peddy” proporcionados pela Câmara Municipal 
de Sesimbra, que garantiu o transporte para os mais 
pequenos poderem ir observar os golfinhos nos dois 
passeios que a Vertigem Azul nos ofereceu. O passeio no 
Sado foi único e os novos amigos golfinhos ficarão com 
certeza nos corações das nossas crianças! 



Obrigado Mãe Angelina 

Aldeia SOS de Gulpilhares

“E a vontade à dádiva excedia” (Os Lusíadas, Canto II, Estrofe 76) 

No âmbito do programa da festa de aniversário da 
Aldeia SOS de Gulpilhares, realizada no passado dia 8 
de setembro, foi prestada homenagem à Mãe Angelina, 
recentemente aposentada por limite de idade. 

O gesto de agradecimento que então retribuiu foi 
espontâneo e profundamente sugestivo. Permito-me 
destacar o facto de a Mãe Angelina ter feito questão de 
incluir na homenagem as outras Mães SOS que estavam 
presentes, igualmente já retiradas de funções. 

Na aparência das coisas que observamos, tende muitas 
vezes a ficar encoberto, incompreendido ou desvalorizado, 
o sentido de missão que está contido no papel das Mães 
SOS. Felizmente, gestos como este que testemunhámos 
ajudam a destacá-lo, mostrando o que de melhor as 
Aldeias de Crianças SOS têm conseguido levar a cabo.  

Comprovadamente, todos beneficiámos da dedicação da 
Mãe Angelina como exemplo claro da dádiva sem medida 
de que o ser humano é capaz, e que só é ultrapassada pela 
vontade de dar ainda mais, de conseguir corresponder 
melhor. Bem haja!

Manuel Salvador, Coordenador da Autonomia de Jovens.

Não poderia deixar de partilhar umas palavras de apreço 
muito especiais para a Mãe Angelina. Espero e creio 
que estas poderão representar o sentimento de muitos 
colegas da Aldeia SOS de Gulpilhares. 

A Mãe Angelina não vai embora. Tal como dizia a Bruna 
(criança que vive na Aldeia SOS), há-de ficar na Aldeia 
para sempre! Agora que se reformou, pode passar mais 
tempo com as amigas, ter noites mais descansadas sem 
ter de desligar televisões, guardar telemóveis, distribuir 
beijinhos. Pode ir cuidar dos seus netos da Aldeia SOS 
dando assim continuidade a esta missão que sempre 
assumiu com alma e coração. Pode viajar ou dispersar, 
mas continuará sempre perto de nós, como matriarca 
desta grande família  das Aldeias de Crianças SOS. 

A Mãe Angelina foi sempre uma figura presente nesta 
Aldeia e sobretudo na vida das crianças e jovens que 
acompanhou durante anos a fio. Para a Mãe Angelina 
não havia reunião sem uma boa discussão ou uma boa 
história para contar. Sempre presente, nunca ausente. 

Ainda em fevereiro deste ano, mostrou mais uma vez o 
seu compromisso com a Aldeia SOS de Gulpilhares e 
com os que nela vivem. A dois dias da reforma, decide 
assumir os cuidados dum grupo novo de meninos por 
tempo indeterminado. Recordo-me bem de quando me 
disse ainda nervosa: “Não consegui dormir, temos de 
fazer alguma coisa, eu fico com eles!”, Tinha sempre que 
fazer alguma coisa para o bem da Aldeia. 

Também nós tivemos a vontade de fazer alguma coisa 
depois da sua saída, que representasse o que sentimos 
por ela. Algo simbólico apenas, porque nada pode ser 
suficiente para lhe agradecer os 34 anos de dedicação 
inquestionável. Sabemos que o melhor agradecimento 
está na continuidade dos convívios da Aldeia, no 
continuarmos todos juntos a batalhar por um presente e 
futuro melhores para as crianças e jovens que acolhemos. 

Muito, muito obrigada! Fará sempre parte desta grande 
família e será sempre bem-vinda. 

Cristina Cabeleira, Diretora Técnica.
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Fizemos também um passeio numa embarcação tradicional 
municipal do Seixal, o Varino Amoroso, com visita ao 
Moinho de Maré, esta oportunidade foi proporcionada 
através da Divisão da Cultura e Património/ Ecomuseu 
Municipal da Câmara Municipal do Seixal, apesar de ser 
um passeio diferente do que estão habituados gostaram 
MUITO! 

O fecho das férias de verão não podia acabar da melhor 
forma: com Surf, Canoagem e Padel…graças ao apoio 
da Associação Boa Vizinhança de Santo António e à Loja 
Social Dona Ajuda pela oferta dos dois dias de atividades 
desportivas.

Agradecemos também a tantos outros que nos ofereceram 
produtos para o quotidiano da colónia e nos ajudaram 
a poupar: CAC, Vitalis, Astra Zeneca, Fundação Vitor 

Baía, Miranda Alliance, Entrajuda - Banco Bens Doados, 
entre outros. Um agradecimento enorme ao voluntário e 
jardineiro Bruno e aos amigos que trouxe para o ajudar 
a deixar o campo limpo e em condições para receber 
as nossas crianças e jovens. Para podermos estar 
descansados e em segurança durante o período de férias 
contámos com a ajuda da Proteção Civil de Sesimbra e 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra: OBRIGADO.

Por último, não queremos deixar de agradecer aos nossos 
Jovens das Aldeias SOS a ajuda preciosa que deram, no 
início das férias, no arranjo da cerca no Campo de Férias 
no Meco.

Foi maravilhoso viver mais um Verão neste clima de 
partilha e entreajuda. OBRIGADO e até 2019!

Partilhámos em família, mais um 
início de ano escolar 

Este ano as Aldeias de Crianças SOS celebraram o início 
do novo Ano Educativo 2018/2019 em parceria com a 
Câmara Municipal de Cascais, num evento integrado na 
“Capital Europeia da Juventude”. 

Mais um evento que uniu colaboradores e crianças de 
todos os programas SOS em Portugal, com o grande 
objetivo de assinalar o começo de um novo ano educativo, 
com toda a expectativa que ele envolve, concretização de 
sonhos e projetos e, também, como forma de estímulo e 

motivação para um novo ano. O encontro, realizado no 
passado dia 29 de setembro, começou com os Programas 
e os diferentes departamentos centrais da Associação 
a apresentarem os seus planos para este ano, partindo 
do  do ano anterior. Em paralelo, no Parque Marechal 
Carmona, as crianças e jovens foram distribuídas por 
idades pelas diversas atividades planeadas nos diferentes 
espaços camarários que incluíram: cinema, atividades de 
expressão plástica e natureza, baloiços e leituras, após o 
que se seguiu um magnífico piquenique! 

A tarde prosseguiu no Auditório da Casa das Histórias 
Paula Rego, onde foi dada “voz aos jovens” em 
apresentações criativas, e integrado o momento alto, 
que é sempre a entrega dos prémios escolares, nas 
categorias de Esforço, Notas, Solidariedade, Assiduidade, 
Comportamento e o Mais Completo, levando ao palco 
muitos dos residentes, fortemente apoiados pelas 
claques das respetivas Aldeias. Muitos terão levado 
consigo a satisfação do reconhecimento coletivo, e outros 
o incentivo para subir ao palco no próximo ano! 

As Aldeias de Crianças SOS agradecem à Sra. 
Comissária, Dra. Catarina Vieira, a sensibilidade aos 
temas da infância e juventude, expressa no imediato e 
entusiástico acolhimento desta iniciativa, e ao Dr. João 
Rocha o apoio incansável, na organização dos espaços 
cedidos e recursos necessários. Regressámos a casa 
felizes de termos feito parte deste ano dedicado à 
Juventude, e mais fortes nos nossos sonhos e objetivos!
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‟ O meu primeiro 
Natal foi na Aldeia...„

Natal em família

“…O meu primeiro Natal foi na Aldeia! Até aí, nem me 
lembro de ter tido Natal…” 

Engana-se quem pensa que as crianças não registam 
os momentos felizes e infelizes das suas vidas! E que 
todos eles, mergulhados no percurso individual, definem 
trajetos e obrigam a diferentes desafios, que se prolongam 
no tempo. Porque Natal é permitir-se ser criança. Todos 
os anos a mesma magia… as luzes e as músicas que 
nunca cansam. Os cheiros doces e salgados, que 
ganham a cada ano novos sabores e se desenvolvem 
com o paladar, regressando todos os anos… a canela, a 
abóbora, as frutas cristalizadas, doces e o bolo rei! 

Aparecem e desaparecem quando já cumpriram a sua 
missão – de nos fazer viajar no tempo, de nos transportar 
para dimensões de tolerância e de amor, onde vemos 
acordar sentimentos esquecidos ou que muitos julgavam 
nem existir. Se a vida encarnasse verdadeiramente 
o espírito do Natal não haveria fome nem guerra, 
nem crianças em sofrimento… mas o importante é ir 
encontrando formas de “natalizar” o quotidiano…e as 
Aldeias SOS estão nesse caminho. 

Criar momentos de felicidade que fiquem gravados 
na memória, é uma estratégia de promoção da saúde 
mental e bem-estar. É necessário preencher espaços 
vazios com histórias de sucesso e de conquista. Fazer 
da vida partilhada a possibilidade de dividir o bom e o 
menos bom, ajudar a compreender melhor o passado, de 
forma apoiada, para melhor planear o futuro. Só sonha 
verdadeiramente com o amanhã quem tem razões para 
acreditar que ali pode encontrar uma vida diferente, 
porque a sobrevivência emocional ocupa demasiado o 
tempo e a alma.  

Natal é família, mesmo para quem está longe, ou a não 
tem, porque é possível criar famílias alternativas onde e 
com quem nos sentimos bem. Família não são apenas 
pessoas, são sobretudo sentimentos e lugares de afeto 
e proteção. São espaços de liberdade que permitem voar 
e ter sempre para onde voltar; e quando as pessoas não 
estão, ficam as experiências e as sensações que nos 
aquecem o coração e nos fazem acreditar em nós, na 
nossa capacidade de construir alternativas, e até mesmo, 
um dia, de vir a ser o Natal de alguém.

Teresa Santos, Psicóloga.



‟ O Natal mais saboroso.„

A tua voz
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Salpicão de frango tradicional
Com inspiração Brasileira: receita da Mãe Érica
 

Ingredientes
80 g de batata palha 
200 g presunto (pedaço) 
100 g azeitonas 
2 cenouras 
1 cebola média 
200 g milho verde 
100 g passas de uva 
1 ramo de salsa 
1 ramo de cebolinho 
1 maçã 
3 colheres de sopa de natas 
4 colheres de sopa de maionese 
1 pimento verde pequeno 
1 peito de frango médio 
sal a gosto 

Preparação
Cozinhe o peito de frango com sal a gosto e depois desfie e 
reserve. Rale a cenoura leve a ferver por 10 minutos, escorra  
e reserve. Rale o presunto e reserve.

Pique (em separado): o cebolinho, a salsa, a cebola, o 
pimento, as azeitonas (sem caroço) e a maçã. Reserve.

Misture a maionese com as natas e reserve. 

Misture os ingredientes por esta ordem: cenoura, azeitona, 
presunto, cebola, passas de uva, maçã, pimento, salsa, 
cebolinho, milho verde, peito de frango desfiado, batata palha.

Por último, acrescente a mistura das natas com a maionese. 
Mexa a cada item acrescentado, deixando a mistura bem 
homogénea. Depois basta chamar os pequenos para a 
mesa e...bom apetite!

Nesta edição da Revista decidimos dar voz a duas Mães SOS da Aldeia SOS de Gulpilhares 

e deixamos duas sugestões de Receitas para tornar o seu Natal ainda mais saboroso!.

Sonhos em Calda de Limão e Canela
Com inspiração Brasileira: receita da Mãe Celeste
 

Ingredientes
0,5 lt  de água 
1 pitada de sal
80 g de margarina
300 g de farinha
7 ovos
Açúcar e canela para polvilhar
Óleo para fritar

Para a calda: 
2,5 lt água 
200 g de açúcar 
1 pau de canela 
1 casca de limão

Preparação
Começando pela calda, levar ao lume a água com o açúcar, 
a canela e a casca do limão. Deixar ferver durante 10 
minutos. Retirar do lume e deixar arrefecer. 

Para a preparação da massa, levar ao lume um tacho com a 
água, o sal e a margarina e deixar ferver. Juntar a farinha e 
mexer bem, sem retirar do lume, até ficar uma massa macia. 
Retirar, colocando numa tigela e deixando arrefecer um 
pouco para depois juntar os ovos, um a um, mexendo bem 
após cada adição.  

Levar ao lume um tacho com óleo abundante e deixar 
aquecer. Deitar no óleo colheradas da massa e deixar 
fritar lentamente, picando os sonhos de vez em quando até 
triplicarem o volume e ficarem duros e douradinhos. Retirar 
e escorrer, polvilhando de seguida com açúcar e canela. 
A calda poderá ser servida à parte consoante o gosto de 
cada um.

Desejamos a todos um Natal recheado de bons momentos em família!
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Morada

Localidade C. Postal Tlf | Tlm

N. Contribuinte Email

Nome

Trf.ª Bancária 
IBAN: PT50 0033 0000 50038495952 05

Se não quiser enviar este cupão, basta fazer o seu donativo e enviar-nos o comprovativo identificado com nome e NIF para portugal@aldeias-sos.org, para emissão do recibo. 

Se preferir, pode ainda optar pelo donativo online, no nosso site.

Pagamento Via Multibanco (Opção “Pagamento de Serviços”)

ENTIDADE 21098  Refª 100 314 000  VALOR à sua escolha

Sim, quero contribuir para um Natal cheio de sonhos !             €

OS SONHOS DE NATAL 
 

Existem crianças que chegam às Aldeias SOS sem nunca terem festejado o Natal. Sempre que se 
aproxima esta época festiva, o desafio é grande: garantir que não falta alegria, magia e felicidade 
e que estamos ao seu lado para concretizarem os seus sonhos! 

 
Porque todos temos sonhos, aqui fica a nossa receita para os Sonhos deste Natal: 

 
Uma tigela de esperança e vontade 

3 chávenas de abraços 

1 Kg de colo e amor 

3 colheres de sopa de tempo em família 

350 gr de beijinhos de boa noite 

1 chávena de persistência e coragem 

250 gr de “Gosto de ti” 

 
Juntar tudo num projeto de vida adequado a cada criança, manter a sua opinião no centro da 
cozinha e levar ao forno, com o calor da família, até se tornar um adulto autónomo e feliz! 

Precisamos de si para ajudar a construir um futuro feliz para as 120 crianças e jovens que 
acolhemos. Contribua para mais um Natal cheio de luz e esperança!



Notícias 
do Mundo 

‟ ...191 mil pessoas 
a necessitar de ajuda 
humanitária urgente.
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Catástrofe na Indonésia provoca 

1400 mortes

As autoridades alertam que o balanço de vítimas vai 
aumentar. Há 60 mil pessoas deslocadas e a ONU 
estima que existam 191 mil a necessitar de ajuda 
humanitária urgente.

O sismo de magnitude 7,5 graus Richter, seguido do 
tsunami, na Indonésia, já causou 1400 mortes, segundo 
a autoridade de proteção civil do país. 

A maior parte das vítimas morreram em Palu, uma cidade 
de 350 mil habitantes na ilha de Celebes que foi a mais 
atingida pela dupla catástrofe natural. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que 
existam 191 mil pessoas na Indonésia a precisar de ajuda 
humanitária urgente após o sismo e tsunami. Entre estas 
estão cerca de 46 mil crianças e 14 mil idosos, grupos 
especialmente vulneráveis. 66 mil pessoas estão sem 
habitação.

Gregor Hadi Nitihardjo, Diretor Nacional das Aldeias 
de Crianças SOS da Indonésia partilhou: “As Aldeias 
de Crianças SOS estão a preparar uma equipa de 
resposta a emergências para iniciar um programa de 
Assistência à Criança. Este é um programa de resposta 
rápida para garantir que todas as crianças afetadas pelo 
desastre, recebam proteção e cuidado. No próximo dia 
4 de outubro, uma equipa de seis a sete pessoas vão 
estar no local. 

Os principais objetivos da nossa equipa no terreno 
será dar apoio psicossocial às crianças e famílias, criando 
Espaços de Assistência à Criança, ajudar os menores 
desacompanhados, procurando juntar as famílias e 
atender as necessidades básicas das crianças e das 
famílias. Vamos trabalhar com as nossas redes sociais 
para criar um sistema abrangente de apoio às crianças, o 
que pressupõe a criação, o mais breve possível, de áreas 
de aprendizagem e recreativas. 

Vamos criar vários Espaços de Cuidados Infantis e dar às 
crianças o apoio necessário. Trabalharemos em conjunto 
com a comunidade local, dando-lhes a oportunidade de 
aprender como gerir um Espaço de Cuidados Infantis. 
Numa primeira fase, o Espaço de Cuidado Infantil será 
administrado pela população local e assistido pelas 
Aldeias de Crianças SOS.

O programa SOS mais próximo é a Aldeias SOS 
de Flores, que fica a cerca de 900 km da cidade de Palu, 
no centro de Sulawesi. Da capital Jacarta, são cerca 
de 2 horas e 45 minutos de voo até Palu. É muito difícil 
conseguir chegar à área do desastre, porque centenas 
de pessoas estão a ocupar o aeroporto tentando sair 
da cidade de Palu. As viagens por estrada também são 
quase impossíveis. Em comparação com o tsunami de 
2004, esta catástrofe não foi tão grave. No entanto, há 
uma grande necessidade de ajuda em Sulawesi. Milhares 
de pessoas estão desesperadas para sair de Palu porque 
não há alimentos.”

Michael Stern, Conselheiro de Programas de Resposta a 
Emergências: “As Aldeias de Crianças SOS International 
está comprometida com os programas de apoio às 
comunidades nos países em que estamos presentes 
durante e após uma catástrofe. Os nossos programas não 
precisam necessariamente ser afetados por desastres 
para nos envolvermos e apoiarmos os esforços nacionais 
e internacionais para aliviar o sofrimento e ajudar as 
crianças nas áreas afetadas. 

Através dos media, sabemos que esta catástrofe parece 
ser menor do que o tsunami de 2004 e mais comparável 
ao terramoto no Nepal ou ao tufão Haiyan (Filipinas 
2013). Além disso, a área afetada é de difícil acesso 
e as Aldeias de Crianças SOS da Indonésia não 
possuem instalações, programas ou colaboradores 
próximos que possam responder imediatamente às 
necessidades mais urgentes. Estamos com muitas 
dificuldades de transporte para conseguir equipamentos e 
pessoal no local para prestarem primeiros socorros, busca 
e salvamento. 

Os nossos Espaços de Cuidados Infantis são lugares 
seguros para as crianças após uma catástrofe. 
Estes programas permitem uma estratégia altamente 
adaptável, fornecendo serviços contextualizados 
conforme as necessidades”.
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Allianz: nova empresa protetora

A Allianz, um dos maiores grupos financeiros do mundo, 
colabora já com as Aldeias de Crianças SOS a nível 
mundial através da iniciativa “Allianz World Run”. Este 
ano, a iniciativa terminou em outubro e permitiu mais 
uma vez aliar o gosto da corrida a causas sociais. 

O alinhamento deste ano teve o novo posicionamento 
“Explore” da marca e um compromisso cada vez maior 
com a Responsabilidade Social. No que toca a iniciativas 
locais, a Allianz já apoiou o Programa de Fortalecimento 
Familiar de Oeiras em 2017.

Sobre o evento “Allianz World Run”, diz o CEO da Allianz, 
Oliver Bäte: “Como uma empresa que se preocupa com 
as comunidades em que estamos inseridos, temos um 
interesse sincero em promover a atividade desportiva para 
melhorar a condição física e a própria saúde.” Para este 
desafio foram formadas cinco equipas que representam 
cinco regiões do globo: África, Ásia-Pacífico, Europa, 
América do Norte e América do Sul, que correram para 
apoiar cinco Aldeias de Crianças SOS. Portugal e o 
resto da Europa tiveram como meta reunir o máximo de 
quilómetros em benefício das Aldeias SOS de Itália, com 
foco em projetos orientados para a Educação.

Com esta ação, mais de 22 mil colaboradores da Allianz 
de 55 países diferentes percorreram 2,75 milhões de 
km, durante mais de 375 mil treinos, nos últimos dois 
anos. Em 2017, com 10.234 participantes e 1.373.262 
km percorridos, a Allianz venceu pelo segundo ano 
consecutivo o recorde mundial da “corrida cumulativa 
mais longa de uma equipa em 90 dias”. 

O objetivo para 2018 foi o de superar estes números, a 
fim de ser possível apoiar um maior número de projetos 
da Aldeias de Crianças SOS. Até agora, o apoio fornecido 
tem sido uma mais valia no desenvolvimento dos projetos 
das Aldeias de Crianças SOS. 

“Fornecemos a 87 mil crianças e jovens de 135 países, um 
lugar seguro para chamar de lar e fortalecer as famílias de 
meio milhão de pessoas. Ter um parceiro global como a 
Allianz ajuda a tornar o nosso trabalho possível”, afirmou 
o CEO da associação, Norbert Meder.

Este ano conseguimos ativar novamente esta parceria, 
também a nível nacional, ao ganharmos o “Allianz Social 
Innovation Fund” entre 25 candidaturas provenientes 
de 22 países diferentes. O financiamento é internacional 
através do projeto Allianz Future Generations, alinhado 
com este posicionamento “Explore” da marca. 

É com uma enorme satisfação e agradecimento 
à equipa de Recursos Humanos da Allianz que 
comunicamos que esta empresa torna-se assim 
empresa protetora durante dois anos, ajudando 
os nossos jovens na sua inserção no mercado 
profissional e social, catalisando o que pretende ser 
o nosso novo referencial para a autonomia. 

Estão já a ser planeados em conjunto com as equipas: 
workshops, job shadowing, sessões de literacia financeira 
e ajudas em formação complementar (como sejam 
por exemplo cursos de línguas) ou em ferramentas 
de autonomia (i.e. cartas de condução). Durante o 
decorrer deste projeto pretende-se também envolver os 
colaboradores da Allianz Portugal neste objetivo global 
com as futuras gerações das Aldeias de Crianças SOS! 
Muito obrigado Allianz.
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As nossas Empresas SOS!

Estrelas que brilham para sempre
O coração gigante dos doadores de Heranças

É com enorme emoção que deixamos a nossa palavra de agradecimento e reconhecimento sinceros à Dra. Maria 
Helena Mendes Pinto e à D. Maria Alice Martins Barroco Ferreira pelos atos de tão grande generosidade na doação 
de parte da sua herança à Associação das Aldeias de Crianças SOS. Duas mulheres exemplares na relação e 
sensibilidade com causas sociais e com as Aldeias de Crianças SOS, em particular.  

A solidariedade e humanidade que representam um gesto de doação do legado devem ser partilhadas, bem como 
a homenagem ao que deixam na nossa sociedade. Duas mulheres cuja vida terminou há pouco tempo e cujo amor 
é eterno e fica para sempre nas nossas famílias e na vida das nossas crianças e jovens.  

As Aldeias de Crianças SOS apresentam às suas famílias os mais sentidos pêsames por tão importantes perdas.  

Existem estrelas que brilham para sempre e estas nossas doadores serão o melhor exemplo disso. A nossa obra 
fica eternamente agradecida pelas doações que nos deixam. O destino desta ajuda será o bem estar e a felicidade 
das nossas crianças que serviram de inspiração para esta decisão de um apoio eterno à nossa causa. 

Um agradecimento muito especial pelo enorme ato de generosidade.

O nosso compromisso será o de cuidar do seu donativo,  como 
cuidamos das nossas crianças e perpetuar a sua generosidade, 
ajudando as nossas crianças para sempre.  

 É possível doar parte da sua herança às Aldeias de Crianças 
SOS, tal como estas duas grandes mulheres fizeram. 

Se considera esta possibilidade contacte-nos para mais 
informações e esclarecimentos.

CONTACTOS: 

Departamento de Marketing - Particulares 
Aldeias de Crianças SOS Portugal 
Rua José Dias Coelho, 40 R/C 
1300-329 Lisboa 

filipa.morais@aldeias-sos.org 

Sabia que pode proteger crianças para sempre?
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Flauta mágica 
vista da lua

Casa da Música - Porto

1 dezembro - 16h

Preço: jovem < 18 anos (5,00€); adulto (7,5€)

Esta ópera de Mozart é apresentada às crianças numa outra 
perspectiva, vista da lua. Nesta história nada fica na sombra.

Morada: Av. da Boavista, 604-610, 4149-071 Porto 
Tel. Serviço Educativo: 220 120 290 

As nossas 

sugestões

Jogos em família

Domingos em família
Castelo S. Jorge
Lisboa

2 dezembro - 11h

Preço:  Maiores de 5 anos - 3,50 €

Venha com o seu filho(a) participar em vários jogos que fazem 
lembrar tempos antigos, tais como quebra bilhas, arco e flecha, arco, 
pé-atado. 

Morada: Rua de Santa Cruz, 1100-129 - Lisboa 
Tel.: 218 800 620 | Inscrição prévia: info@castelodesaojorge.pt 

Natalis

FIL - Lisboa

5 a 9 dezembro 2018

Preço: gratuito no 1ºdia

Natalis, um grande evento de Natal para as famílias, composto por 
áreas distintas mas complementares: Mercado do Pai Natal, Mercado 
da Sustentabilidade, Mercado das Brincadeiras, Mercado ChocoDoce 
e Espaço Gastronomia.  

Morada: FIL, Rua Bojador, Lisboa

Panda e os Caricas

Pavilhão Municipal
de São Miguel - Guarda

29 de dezembro, 
Sessões às 11h e às 15h

Preço:  Desde 18€ até 22,50€

Os cinco heróis irão dar a volta ao Mundo numa cápsula. Nessa viagem 
conhecerão diferentes culturas e costumes que proporcionarão 
diferentes desafios. Para que este grupo de aventureiros seja bem 
sucedido, é necessária a energia do público!

Morada: Avenida Cidade de Salamanca, 6300-538 Guarda 



Para mais informações contacte:
Rua José Dias Coelho, 40 r/c dto | 1300-329 LISBOA

T. 213 616 950 
portugal@aldeias-sos.org 

facebook.com/AldeiasCriancasSOS


