PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL | ABRIL 2017 | Nº 191 | ANO 47 | 1,00 €

E

Constrói o futuro

Mude o destino

E

Em foco

Meio centenário de acolhimento

E

Os nossos momentos

Agulha, dedal e mimos...

Índice

EM FOCO 							4
Meio centenário de acolhimento!

OS NOSSOS MOMENTOS 				

6

Musical “O Astrónomo”
Nós e os bolos!
Movimento Transformers chega a Gulpilhares
Visita Plataforma PAJE
Visita à Parfois
Agulha, dedal e mimos...

ENTRELAÇOS

				

Quem tem uma Mãe tem tudo...

10

A TUA VOZ 						12
Susana volta a viver com os filhos!
Programa Fortalecimento Familiar de Oeiras

CONSTRÓI O FUTURO 				

16

Mude o destino de crianças como a Sofia

NOTÍCIAS DO MUNDO		

			

18

Síria: 6 anos de traumas – Visita de Andreas Papp

OS NOSSOS AMIGOS					

20

Passeio Mimosa Avós e Netos
Fazer parte do Projeto Face to Face
Nova Empresa Amiga SOS: Coviran
Os nossos doadores visitaram a Aldeia SOS de Bicesse
Oriflame: Cuide de si e das nossas crianças!
Lançamento do livro de Lúcio Rapaz
Concerto solidário dos “We Buffalo”

REVISTA ALDEIAS // Edição Trimestral // Propriedade: Aldeias de Crianças SOS Portugal - R. José Dias Coelho nº40, R/C Dto 1300-329 LISBOA // Diretora: Joana Brandão // Edição, Coordenação
e Paginação: Luís Sousa // Impressão: Grafisol Artes Gráficas // Tiragem: 5700 exemplares // Depósito Legal nº3573/83 // Isento de Registo na ERC ao abrigo do Dec. Reg. 8/99 de 9/6, Artº 12º Nº1 a)

4 Em foco

MEIO CENTENÁRIO DE ACOLHIMENTO

A Aldeia SOS de Bicesse
comemora 50 anos.

Em foco
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Meio centenário de acolhimento!
É com uma enorme honra que vos anuncio que a nossa
Aldeia SOS de Bicesse comemora em outubro, 50 anos.
Os desafios que se nos apresentam hoje são de certeza
diferentes dos que tivemos em 1967, mas os princípios que
nos orientam são os mesmos: todas as crianças devem ter
uma família, estar rodeada de irmãos, numa casa, sempre
integradas na comunidade.
Amor e um lar para cada criança, é o nosso lema e a nossa
grande missão!
Parece simples, mas sem a dedicação de todos não é uma
tarefa fácil, pois os tempos são outros, as crianças e jovens
que chegam às Aldeias SOS trazem consigo outras vivências,
necessidades e a própria sociedade está mais exigente.
Hoje somos uma organização mais experiente e mais
capacitada, a muitos os níveis: construímos a nossa
notoriedade; envolvemos técnicos com formação que nos
permitem um melhor acompanhamento das necessidades
e exigências das nossas crianças e jovens, investimos na
prevenção, trabalhando a montante do problema, com as
famílias biológicas.
Assumimos um compromisso e estamos a cumpri-lo.
Mantemos a confiança no nosso projeto e a consciência

da responsabilidade que ele acarreta, mas precisamos de
todos: voluntários, amigos, sócios, técnicos, colaboradores,
madrinhas, padrinhos, tios, mães, diretores e órgãos sociais,
porque juntos vamos mais longe e protegemos mais crianças.
Os nossos grandes objetivos passam atualmente pela
sustentabilidade e compromisso dos nossos programas, e
pela boa gestão do nosso património e recursos humanos.
É tempo de comemorar, porque nos orgulhamos do que
fazemos e para quem o fazemos. Estamos em Bicesse há
50 anos a dar amor, uma casa e uma família a centenas de
crianças e jovens.
Obrigado a todos os que tornaram e tornam possível este
crescimento e não se cansam de fazer o bem. A si que já
nos apoia, muito obrigado!
Jorge Carvalho, Presidente das Aldeias de Crianças SOS.

“A minha Aldeia SOS de Bicesse” - Testemunhos de 50 anos de acolhimento!

“Fiquei marcado por inúmeros gestos de partilha, de abnegação e de compromisso, que possibilitaram a construção
conjunta de um relacionamento forte e duradouro. Todas as vezes em que me sentei à mesa da refeição familiar, sempre
que foi preciso ir mais longe na invenção do sentido das frustrações, em vivências de intensa frontalidade face à renúncia
e à ameaça, gesto a gesto consolidámos os valores com que nos defiimos ao longo dos anos.”
Manuel Salvador, Ex-Diretor da Aldeia SOS de Bicesse, atual Coordenador da Autonomia dos Jovens.
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...a criação de laços
duradouros com as crianças
e jovens...
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Musical “O Astrónomo”
Aldeia SOS de Bicesse
O Auditório Sra. da Boa Nova, no Estoril, recebeu no dia 26
de março, o Musical “O Astrónomo”, um espetáculo de dança,
canto e representação que marcou o início das comemorações
dos 50 anos da Aldeia SOS de Bicesse.
Apesar da tarde chuvosa, mais de 300 pessoas assistiram ao
musical de Tiago Sepúlveda, cujo valor da bilheteira reverteu para
as Aldeias de Crianças SOS (cerca de 2.800 euros angariados).
Crianças, jovens e adultos do Grupo de Teatro Musical
Religioso, Coro de Santo Amaro de Oeiras, Externato Eduarda
Maria da Parede e da Aldeias de Crianças SOS de Bicesse,
deram o seu melhor neste belo espetáculo solidário.

Agradecemos a todos os entusiásticos espectadores e a todas
as organizações que apoiaram a realização deste evento,
em particular e, para além dos grupos participantes atrás
mencionados, o Auditório Sra. da Boa Nova do Centro Paroquial
do Estoril e as empresas Merck e Coca Cola.

Nós e os Bolos!
Aldeia SOS de Bicesse
A convite da Mãe Odeta, tivémos na Aldeia SOS de Bicesse,
o Chef de Cozinha Renato Gonçalves, especialista em
gastronomia madeirense, que veio confecionar bolos com
as crianças.
A receita escolhida foi o Bolo do Caco e um Bolo de bolacha
com sabor a maracujá. O bolo do caco é um pão de trigo
típico da região da Madeira que pode ser encontrado tanto
na ilha da Madeira como na ilha do Porto Santo. É consumido
como entrada, acompanhamento ou como iguaria principal.
Durante a tarde, foram mais de 20 crianças a participar nesta
atividade. Um dos grandes objetivos foi reforçar a autonomia
dos participantes, ensinando-lhes ferramentas que possam

valorizá-los no futuro e sensibilizá-los para a culinária.
A par dos dois bolos, houve ainda tempo para a Mãe Odeta
mostrar como se faz a Serradura. Esta iniciativa despertou
a curiosidade das crianças para a preparação da receita.
A impaciência era muita, especialmente porque o cheirinho
era por demais agradável.
A provação foi divina, o bolo do caco quentinho com
manteiga é um lanche para repetir.
Foi uma tarde bem passada e muito útil para a aprendizagem
destas crianças nestas e outras áreas essenciais para o
futuro e autonomização das mesmas.
As Aldeias SOS agradecem ao Chef de Cozinha Renato
pela sua simpatia, atenção e disponibilidade para partilhar
estes momentos inesquecíveis com as nossas crianças.
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Movimento Transformers
chega a Gulpilhares
Aldeia SOS de Gulpilhares
O Movimento Transformers surge com o objetivo de
combater o problema da falta de envolvimento cívico e
social e estabeleceu como missão conseguir que até 2020
esta taxa suba para os 50%.
Este grupo de voluntários acredita que qualquer um de
nós possui um superpoder e que juntos podemos fazer
a diferença na vida de outras pessoas dando-lhes a
possibilidade de descobrir o seu. Assim, surgem as Escolas
de Superpoderes.
Durante os 9 meses de duração do programa cada jovem é
incentivado a descobrir e desenvolver o seu talento e para
além de terem a oportunidade de praticarem algo que os
apaixona ganham uma figura de referência.

Visita Plataforma PAJE
Aldeia SOS de Gulpilhares
No mês de fevereiro, a Aldeia SOS de Gulpilhares
organizou um encontro, que contou com a presença de
outras casas de acolhimento de Vila Nova de Gaia, com o
intuito de conhecer e dar a conhecer a PAJE - Plataforma de
Apoio a Jovens Ex-acolhidos. Esta organização propõe-se
orientar, apoiar e formar jovens e adultos com vivência de
acolhimento residencial, promovendo uma autonomização
bem-sucedida, transições favoráveis e inclusão social.

Os jovens são desafiados a tornarem-se oficialmente
transformers. Como? Usando o que mais gostam de fazer
para transformar positivamente a sociedade.
Os jovens da Aldeia SOS de Gulpilhares iniciaram em
janeiro, o processo de “germinação” do seu talento na
escrita criativa, robótica, fotografia, vídeo, ilustração e
futebol. Dada a adesão, é melhor prepararmo-nos para uma
verdadeira “invasão” de Transformers.

Estão previstas respostas para as mais diversas situações
desde as mais urgentes - fome, medicação, alojamento,
emprego; às situações de carácter pontual como ajuda
para tratar de documentação. Existem ainda situações
de necessidade de apoio continuado como a solidão,
necessidade de aconselhamento, acompanhamento, apoio
psicológico e jurídico, entre outros.
Este apoio é prestado por profissionais voluntários que
colocam os seus conhecimentos e experiência profissional
ao serviço de quem não possui retaguarda.
Infelizmente é muito comum os jovens adultos saírem dos
lares de acolhimento onde cresceram, com competências
sociais frágeis e sem rede de suporte. Congratulamo-nos
pelo facto de podermos assistir a uma realidade um pouco
diferente nas Aldeias de Crianças SOS, resultado de uma
filosofia que privilegia a fase de autonomia e a criação de
laços duradouros com as crianças e jovens que acolhe.
Para além de existir um crescente investimento no sentido
de acompanharmos os percursos dos nossos ex-residentes,
assistimos com frequência às espontâneas e calorosas
receções das mães aos seus “filhos e netos SOS”, para os
almoços de fim-de-semana em família!

Os nossos momentos

Visita à Parfois!
Aldeia SOS de Gulpilhares
A autonomia traduz-se num processo contínuo composto
por pequenas e grandes conquistas que cada um vai
realizando ao longo do seu percurso de vida. É nossa
prioridade proporcionar experiências educativas adequadas
às crianças e jovens, que estimulem competências
específicas apropriadas a cada etapa do desenvolvimento.
Nesta ótica, e perante a possibilidade de ter contacto com
novos ambientes laborais, levámos os nossos jovens a visitar
os armazéns da Parfois®, conhecida marca de acessórios
de moda, presente em todo o país e um pouco por todo
o mundo. Durante uma manhã, um grupo de crianças
puderam contar com o acompanhamento da colaboradora

Agulha, dedal e mimos…
Programa Fortalecimento Familiar da Guarda
O PFF da Guarda está sempre em busca de novas formas de
ajudar e amparar quem serve. Nesta medida, no dia 9 de janeiro,
surgiu a ideia da criação do atelier - “Agulha, dedal e mimos…”.
Às segundas-feiras, das 14h30 às 16h, juntam-se as Mães,
utentes do PFF, à volta de uma mesa redonda, para criar...
Este grupo de trabalho surgiu sob o pretexto de as Mães
criarem algo em feltro, primeiramente, “um miminho” para
os seus filhos e posteriormente muitos outros para serem
vendidos nos eventos para os quais somos cordialmente
convidados a participar.

responsável pela área logística, que proporcionou o contato
com a realidade do funcionamento deste setor, e ainda com
o departamento de recursos humanos que lhes forneceu
a perspetiva do empregador face ao recrutamento de
colaboradores.

Contudo, o objetivo de juntar num mesmo lugar as Mães,
é proporcionar-lhes um ambiente de descontração e de
partilha de experiências. Conversarem sobre o que as
aflige, sobre os problemas que surgem e na dificuldade
que sentem em lidar com a adolescência dos filhos, com as
suas doenças, com a falta de trabalho e a insegurança e/ou
de uma forma genérica sobre todos os problemas do dia a
dia, que as preocupam.
Este convívio é especial, pois muitos são os momentos
divertidos passados dentro do grupo: quando alguém se
engana num ponto, quando se diz uma piada que põe toda
a sala a rir, a partilha de uma situação difícil que aqui se
transformam em momentos de leveza e alegria. Nada foi
previamente preparado, a não ser o trabalho manual e
todas as conversas surgem espontaneamente.
Infelizmente os problemas não desaparecem com o atelier,
mas são aligeirados, pois as Mães percebem que não estão
verdadeiramente sozinhas e através da troca de sugestões
e ideias podem contribuir para uma melhoria, própria ou de
outra.
Este espaço de criação manual e artística resulta num
momento terapêutico e daqui numa relação e interação com
os filhos mais positiva e assertiva, isto é, num fortalecimento
da família!
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Quem tem uma Mãe tem tudo!

Já no Fortalecimento Familiar, potenciamos e investimos
nas competências das Mães biológicas, identificando e
intervindo corajosamente nas suas dificuldades.

Algumas sonharam ser Mães, outras vêem a maternidade
“acontecer” nas suas vidas…Umas desejam ter no colo
uma criança, outras desejariam que nunca lhes tivesse
acontecido…

Um trabalho preventivo junto de mais de 100 famílias que,
em 90% dos casos, evita a retirada das crianças do seio
familiar, e contribui para a garantia da qualidade básica do
funcionamento da família.

É por vezes numa ida assustada ao médico, que recebem
com surpresa a notícia de uma criança a caminho, que irá
mudar as suas vidas para sempre. Confundidas na sua
própria infância e no choro de um bebé que lhes custa a
acreditar que seja seu.

Todas as crianças merecem ser cuidadas e amadas de
forma especial e única. Esta é a nossa missão.

O amor ajudará a dissolver os medos, as mágoas e o susto,
as esperas e as perdas associadas, e empurra para que se
tornem força transformadora de vidas que se encontram,
tornando o momento não escolhido, no momento certo.
As Mães são todas diferentes, mas muito iguais. Umas
mais alegres e comunicativas, outras mais caladas e
observadoras, mais ou menos carinhosas, algumas
adoram brincar, outras nem tanto…mais seguras ou mais
hesitantes.
São inúmeras as diferenças entre as Mães, mas todas são
verdadeiramente únicas e, para os filhos, seguramente as
melhores!
Em comum, trazem esse dom de tornar a vida especial, e
mesmo quando não o reconhecem, marcam para sempre
a vida dos filhos, que reconhecerão o seu colo como o
lugar mais confortável em qualquer parte do mundo.
No mundo ideal, mães e filhos entrelaçam as suas vidas
para sempre, embora no mundo real, isso nem sempre
aconteça.
Sabemos, porém, que muitas vezes o importante é que
alguém esteja lá; que o lugar da mãe seja ocupado - pela
avó, pela tia, ou por outra mãe, como são as Mães SOS.
Nestes casos, o que importa é que tenha a capacidade de
entrar na vida da criança e de lá permanecer, mesmo depois
de adultos e de seguirem as suas vidas independentes.
Dizem que “quem tem uma Mãe tem tudo…” E que dizer de
quem tem duas? Nas Aldeias SOS é possível haver espaço
afetivo para tal, sem causar confusão, mas enriquecendo
o sentido de pertença.

A todas as mulheres que dedicam a sua vida a cuidar e
amar, Feliz Dia da Mãe!
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Susana volta a viver com os filhos!
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para agradecer!
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Susana volta a viver com os filhos!
Aqui contamos a história de uma das 31 famílias apoiadas
pelo Programa de Fortalecimento Familiar de Oeiras, que
intervém com famílias vulneráveis, onde a capacitação e
uma orientação técnica são requeridas pelo tribunal para
um desfecho positivo e feliz de situações de possível rutura
e separação.
Susana* tem 40 anos, nasceu em Cabo Verde e veio para
Portugal com apenas 13 anos. Aqui viveu a sua juventude,
concretizou alguns sonhos e foi Mãe.
Hoje está separada e tem 3 filhos: o Samuel, com 4 anos;
o Martim, com 7 anos e o Filipe, com 16. Com o Pai dos
seus filhos, mantém uma relação pouco próxima, embora
procure que seja regular.
Susana é uma mulher determinada, lutadora e uma
cozinheira admirada por muitos, sobretudo pelos seus três
filhos. No entanto, foram muitos os desafios que enfrentou
nos últimos anos.
Há 2 anos, a doença e a consequente morte da irmã mais
próxima, e as dificuldades em gerir o seu negócio de
restauração, marcaram o início de uma fase emocionalmente
muito difícil. Para proteger os seus filhos, Susana procurou
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
ponderando entregá-los para acolhimento, até conseguir
restabelecer a sua vida.
Depois de longos meses de indecisão e uma grande luta
interior, esta Mãe separou-se dos seus dois filhos mais
novos durante quase um ano e meio, por ordem judicial.
Seguiu-se um período de acolhimento residencial, que
Susana não esquece.
Apesar das visitas regulares e alguns períodos festivos,
onde podiam estar juntos, foram meses muito difíceis
“principalmente ao fim de semana, quando eles estavam
mais perto de mim. Comecei a sentir-me mais sozinha…”,
refere Susana. O filho mais velho, dada a idade, foi para
junto da avó materna, que se encontra a viver em França.
Em maio de 2016, por indicação do tribunal, iniciou-se a
intervenção das Aldeias de Crianças SOS.
O nosso objetivo com esta família foi a Reunificação Familiar,
uma modalidade de intervenção que visa acompanhar o
regresso das crianças em acolhimento, ao seu meio familiar.

Seguiram-se meses de acompanhamento desta família, nas
visitas regulares que Susana fazia aos filhos, bem como
através de sessões de diagnóstico e intervenção essenciais
para a decisão da reunificação, que era o grande objetivo
de todas as partes envolvidas.
Foi um período muito importante para esta Mãe, como refere
emocionada: “Fui acompanhada pelo Dr. Pedro e gostei
muito. Ele acompanhou-me a todos os sítios, deu-me sempre
apoio e não tenho palavras para agradecer!” Para Susana,
este apoio fez a diferença e “mudou muitas coisas: a maneira
de pensar, de fazer as coisas… foi muito diferente ele estar
ao pé de mim e apoiar-me.”
“No início eu achava estranho estarem pessoas a
acompanhar-me, mas depois isso acabou por ser bom.
Todos os dias aprendemos, e eu aprendi muita coisa!”
O desfecho não podia ser melhor e resultou no regresso de
Samuel e Martim a casa, no início deste ano. “Os miúdos
estão contentes. Quando eu pergunto se gostam de estar
outra vez em casa, dizem que sim… que é melhor estar
aqui. Se pudesse estaria sempre a brincar com eles, eles
adoram!”
Atualmente o filho mais velho, Filipe, continua a viver com
a avó materna, está a estudar francês e pretende trabalhar
em França, o que deixa Susana descansada. O contacto
entre todos é frequente, sobretudo nas visitas que fazem a
este país, importantes para o bem-estar de toda a família!
*Por questões legais, os nomes apresentados são ficticíos.
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Susana volta a viver com os filhos!

O Programa de Fortalecimento Familiar (PFF),
denominação das Aldeias de Crianças SOS a nível
internacional é exercido em Portugal enquanto
Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental
(CAFAP).
Esta é uma resposta vocacionada para o estudo
e prevenção de situações de risco social e para o
apoio a crianças e jovens em situação de perigo
e suas famílias, concretizado na sua comunidade,
através de equipas multidisciplinares.
O PFF de Oeiras existe desde outubro de 2015 e já
acompanhou 33 famílias, com 63 crianças.
Em todo o país, acompanhamos mais de 100 famílias
e 150 crianças através deste programa, também
presente em Rio Maior e Guarda.
Para além da modalidade de Reunificação
Familiar, existem também o Ponto de Encontro e a
Preservação Familiar que se aplicam a situações

familiares diferentes, que nos são sinalizadas pelos
tribunais, CPCJ, escolas, equipas de Rendimento
Social Único, centros de saúde, entre outras
entidades.
De todas as famílias que acompanhámos desde
2012, 90% tiveram um desfecho positivo, sendo
retirada a indicação de institucionalização.
Na foto, os dois técnicos e a estagiária do PFF Oeiras.
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...confiar e amar são
as prioridades!

“Mude o destino”
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Consigo, mudamos o destino
de crianças como a Sofia!

A Sofia tem 5 anos e tinha medo de voltar para casa.
Foi encontrada na igreja, várias horas depois de ser procurada por um
familiar… porque fugiu.
Fugiu dos maus tratos, fugiu da violência, fugiu da sua família e da sua vida.
Como tantas outras crianças, a Sofia merecia ser amada, crescer feliz, num ambiente
familiar e seguro! Esta é a nossa missão nas Aldeias de Crianças SOS, dar Amor e
um Lar a cada criança, dando-lhe um novo destino.
Um destino onde confiar e amar são as prioridades!
Crianças como a Sofia, o Nuno, a Luísa, o Sérgio e tantas outras, merecem que lhes
seja devolvida a infância que perderam. E é para isso que trabalhamos diariamente,
assumindo este compromisso e acreditando que é sempre possível reconstruir
sorrisos, abraçar, recuperar, amar e acreditar num futuro e um destino melhores!
Por isso precisamos de si.

Sabemos que esta é também a sua missão e só juntos conseguimos garantir este trabalho.
Obrigado por querer mudar o destino destas crianças, de tantas formas diferentes!

Sim, quero contribuir para mudar o destino de crianças como a
Sofia, apoiando com um donativo no valor de

€.

Nome
Morada
Localidade
N. Contribuinte

C Postal

Tlf | Tlm

Email

Pagamento Via Multibanco (Opção “Pagamento de Serviços”): Entidade 21098 Refª 100 314 777 Valor à sua escolha
Faça o seu donativo via multibanco e envie-nos o comprovativo identificado para portugal@aldeias-sos.org, para emissão do recibo.
Se preferir, opte pelo donativo online, no nosso site.
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As crianças olham para nós
com olhos vazios e tristes.
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Síria: 6 anos de traumas
Visita de Andreas Papp
Andreas Papp, Diretor do Programa de Emergência das
Aldeias de Crianças SOS Internacional, visitou em março,
os programas SOS em Damasco e Aleppo. Falou sobre o
que viu e o que pode ser feito para ajudar a geração mais
jovem da Síria.
Papp visitou um “Espaço Amigo das Crianças”, num abrigo
para famílias e uma cozinha nos subúrbios de Aleppo,
gerida em parceria com as Aldeias de Crianças SOS da
Síria, que distribui alimentos a cerca de 18.000 pessoas
diariamente. Visitou também vários pontos de distribuição
de água na parte mais devastada da cidade e algumas das
escolas mais danificadas em Aleppo.
Aleppo tem sido o grande campo de batalha da guerra civil
síria que começou em março de 2011!
SOS: Em que condições vivem as crianças que conheceu?
AP: As crianças olham para nós com olhos vazios e tristes.
Quando perguntamos o que querem ou precisam: futebol,
coisas para brincar e roupas. As mães dizem que só têm
roupas de inverno e que vão precisar de roupas para os
próximos meses de verão.
Num país devastado pela guerra, tudo faz falta. As crianças
precisam de material escolar e escolas para que possam
aprender, mas também para que os pais possam ficar
mais disponíveis para trabalhar e conseguir a subsistência
económica da família.

SOS: Quais são as necessidades mais urgentes?
AP: Muitas das crianças que acolhemos nos centros de
cuidados temporários em Damasco, têm histórias muito
chocantes. As crianças viram os pais serem mortos ou
encontraram os seus corpos debaixo de destroços. O
trauma e a saúde mental das crianças requerem apoio
psicológico e emocional com urgência. As nossas equipas
que trabalham com estas situações necessitam de formação
para que possam estar mais aptas na identificação dos
casos de trauma e respetivas terapias.
Com a intensificação dos combates, muitos médicos e
enfermeiros saíram do país, o que provocou a falta de pessoas
qualificadas, nomeadamente pediatras e ginecologistas.
É importante restabelecer a educação e planeamento familiar.
Neste momento, temos apenas dois médicos e enfermeiros
para ajudar as mulheres e as crianças num dos principais
abrigos nos subúrbios de Aleppo.
Este cenário de guerra e violência está longe de terminar,
e as Aldeias de Crianças SOS Internacional continuarão
a fazer o que estiver ao seu alcance para minimizar o seu
impacto na vida das crianças e suas famílias.
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Obrigado pela vossa amizade
e generosidade.

Os nossos Amigos
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Passeio Mimosa Avós e Netos
No passado dia 18 de março, aconteceu em Lisboa a 33ª
edição do Passeio Mimosa Avós e Netos!
Foram muitas as famílias que aceitaram caminhar e correr
nesta grande festa que voltou a reforçar o seu lado solidário.
Nesta manhã de celebração da dupla de sucesso, leite e
desporto, uma festa repleta de atividades divertidas para toda
a família, Rita Ferro Rodrigues e João Baião incentivaram
miúdos e graúdos durante os 4 Kms de Passeio à beira rio,
proporcionando momentos únicos.
No final do evento, Cristina Vasconcelos, Diretora de Marketing
da Mimosa entregou a Maria Inês Courela, das Aldeias de
Crianças SOS, 3.000 litros de leite, correspondentes a um litro
por cada um dos participantes inscritos no Passeio Mimosa
Avós e Netos.
Muito obrigado a todos os que contribuíram para que este
evento fosse possível, fazendo a diferença na nossa missão!

Fazer parte do Projeto Face to Face
Em 2016, durante 22 semanas, as equipas do Projeto Face
to Face percorreram as cidades de Lisboa e do Porto e
inscreveram 1.223 novos Amigos SOS. Como o sucesso foi
grande, recomeçámos este ano nas duas cidades e, desde o dia
14 de fevereiro, já angariámos mais de 600 novos Amigos SOS.
Com equipas motivadas e com grande recetividade nas ruas
do país, iremos continuar para outras cidades e a próxima será
ainda durante o mês de abril. Até já, Coimbra!

Uma das nossas colegas fala da sua experiência no projeto (na
foto com o novo Amigo SOS, Ricardo Carriço):
“A primeira vez que ouvi falar sobre as Aldeias de Crianças
SOS pensei “esse projeto é incrível, diferente de tudo que já
havia conhecido, preciso falar com todo mundo” e assim liguei
para o meu namorado, para a minha família no Brasil e pouco
tempo depois, a associação acabou virando assunto em todos
os meus grupos de amigos!
Não foi por acaso que entrei para a equipa do Face to Face em
Lisboa, em que nosso objetivo é falar com todo mundo sobre o
trabalho que é feito nas Aldeias de Crianças SOS e convidar as
pessoas a se tornarem Amigos SOS da nossa associação. Não
podia estar melhor! Tenho imenso orgulho em poder contribuir
para uma causa tão nobre e fazer parte da maior família do
mundo.
Fico mesmo feliz em saber que, com o nosso trabalho, temos a
oportunidade de multiplicar o número de pessoas que passam
a conhecer e a ajudar as nossas crianças e jovens! O meu
muito obrigada a todos!!”
Nathalia Moreira, Líder de Equipa, no Projeto desde setembro
de 2016
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Nova Empresa Amiga SOS: Coviran
227

Foi assinado no passado dia 28 de fevereiro, o protocolo de
Empresa Amiga SOS, com a Coviran.
A Coviran é uma cooperativa de retalhistas dedicada à
distribuição alimentar e é uma das mais importantes empresas
da economia social com 55 anos de percurso.
Desde que, em 1961, se construiu esta empresa, a sua filosofia,
enquadrada sob a fórmula de economia social, não alterou: a
plena satisfação dos seus sócios e uma orientação 100% ao
cliente, são a sua razão de ser.
Os supermercados da insígnia distinguem-se pelo trato e pela
sua aposta no comércio tradicional de proximidade, chegando
onde outros não chegam, como zonas rurais ou de menor
densidade populacional. Existem 302 lojas Coviran espalhadas
pelo nosso país e ilhas.
Estamos muito contentes em poder contar com mais um
doador empresarial regular. Uma empresa Amiga SOS é um
doador regular empresarial que constrói, connosco, o futuro
das nossas crianças.
O protocolo celebra-se pelo período de dois anos, e esta
regularidade é da máxima importância para nós na medida em
que nos ajuda por um período de tempo determinado a assumir
os compromissos que temos com as nossas crianças e jovens.
Na foto podemos ver o administrador delegado Angel Aguayo
Marín e o nosso presidente Jorge Carvalho, aquando da
assinatura deste compromisso.

Seja um negócio familiar, uma pequena ou média empresa ou
uma multinacional, a sua empresa pode mudar o destino de
crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade,
devolvendo-lhes o equilíbrio e o bem-estar físico e emocional,
para que possam viver plenamente a sua infância e o seu
futuro.
Ao envolver-se na nossa rede de solidariedade está também
a realizar os seus projetos de responsabilidade e cidadania
social, a adquirir benefícios fiscais e a melhorar a sua imagem
corporativa.
Como a Coviran, junte-se também a nós na missão de construir
famílias para crianças em risco, ajudando-as a serem parte da
construção do seu próprio futuro. A nossa sustentabilidade
financeira é fundamental para cumprirmos o compromisso
que assumimos com as nossas crianças e jovens e, para isso,
precisamos de muitas mais empresas que, como a Coviran,
decidem mudar vidas connosco.
Obrigado a toda a equipa Coviran, em nome das nossas
crianças e jovens!
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Os nossos doadores visitaram a
Aldeia SOS de Bicesse, com a família!
No passado dia 13 de fevereiro, abrimos as portas da Aldeia
SOS de Bicesse e recebemos alguns dos nossos doadores,
sócios e seus familiares.
Depois de uma breve apresentação da associação, o Diretor
da Aldeia SOS de Bicesse, Mário Baudoin falou sobre como é
o quotidiano e as rotinas na Aldeia SOS.
Houve tempo para histórias, questões e ainda uma visita pelo
local, com direito a conhecer a casa da Mãe Emília, onde
residem seis crianças e jovens, entre os quais três irmãos
biológicos.
Esta visita terminou com um chá de convívio entre funcionários
e doadores, onde o formalismo deu lugar à descontração, a
boas conversas, emoções e partilha de vivências.
Deixamos alguns testemunhos dos nossos doadores,
sobre esta visita:
“Acho um projeto excelente, super importante. O acolhimento

desta visita foi muito caloroso e esclarecedor. Reforçou a ideia
positiva que tinha das Aldeias.”
“Superou as minhas expectativas! Excelente trabalho, muito
organizado e acolhedor!”
“Sem dúvida uma experiência a repetir. Excelente trabalho!”
“Gostei muito de conhecer a Aldeia, gostei muito do acolhimento
das visitas!”
Esta foi para nós uma tarde inesquecível que queremos repetir
muitas vezes! Muito obrigado pela visita e generosidade!
Ainda este ano vamos repetir esta visita, desta vez, no norte
do país!

Oriflame: Cuide de si e das nossas crianças!227
A parceria entre as Aldeias de Crianças SOS e a Oriflame é já
de longa data e está espalhada pelo mundo.
Este ano materializa-se neste produto, que vai ao encontro
dos mais elevados critérios sociais, éticos e ambientais para
criar momentos ainda mais especiais para si e para as nossas
crianças.
É um sumptuoso óleo multiações versátil para massajar, tomar
banho e um tratamento pré-champô, para o cabelo seco.
Com Hydracare+, o antioxidante e tónico Óleo de Gengibre,
o nutritivo Óleo de Coco, Vitamina E e Óleo de Amêndoas
Doces para melhorar a textura.
Fundada há 50 anos pelos irmãos Jonas af Jochnick e Robert af
Jochnick, a Oriflame é uma empresa sueca de venda direta de
Cosméticos, presente em mais de 60 países no mundo inteiro.

Ao adquirir o Óleo Beauty Wonder Swedish Spa da
Oriflame, está a doar 1€ às Aldeias de Crianças SOS.
Compre e conheça mais produtos em https://pt.oriflame.com.

24 Os nossos Amigos

OBRIGADO!

Lançamento do Livro de Lúcio Rapaz
227

Foi apresentado na Biblioteca da Assembleia da República no
dia 29 de março, o livro “Estratégia & gestão estratégica na
Economia Social? A utopia portuguesa” um estudo pioneiro
relativo à estratégia e gestão estratégica na Economia
Social, que pretende constituir um subsídio à necessidade
de investigação do terceiro setor português, cujo universo é
composto por mais de 50 mil organizações.
Da autoria do investigador Lúcio Rapaz, o estudo integra
organizações de âmbito local, nacional e internacional e as
receitas de comercialização da obra revertem integralmente
para a Aldeias de Crianças SOS Portugal.

Na cerimónia de apresentação do livro intervieram o Dr.
Jorge Lacão, Vice-Presidente da Assembleia da República, a
Prof. Doutora Maria José Coutinho do ISCTE, o Prof. Doutor
Guilherme d’ Oliveira Martins, Administrador da Fundação
Calouste Gulbenkian e o Prof. Doutor Adriano Moreira, autores
do prólogo e prefácio do livro, o autor do livro Lúcio Rapaz e a
Dra. Maria Zita Guerra em representação do Conselho Diretivo
das Aldeias de Crianças SOS que agradeceu a cedência dos
direitos de autor da obra à nossa Associação. Foi ainda lida
uma mensagem do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom
Manuel Clemente autor do pósfacio do livro.
Aos eventuais interessados informamos que o livro de Lúcio
Rapaz, “Estratégia & gestão estratégica na Economia Social?
A utopia portuguesa” poderá ser encomendado junto da nossa
Associação mediante um donativo mínimo de 20€.

Concerto Solidário dos “We Buffalo”
227

Os “We Buffalo” lançaram no dia 17 de março, o segundo disco de nome “II” no Stairway Club - Cascais. Neste evento, a
banda mostrou o seu lado solidário e todos os participantes
contribuíram com alimentos e outros bens para a Aldeia SOS
de Bicesse!
“Para nós, mostrar a música que muito gozo nos deu a fazer
é muito importante, queremos muito ter connosco tantos
quanto os que cabem no Stairway Club a apoiar, mas muito
mais importante que isso é sem dúvida o contributo de todos,
gostem ou não da banda, sejam ou não nossos amigos (…)
para tornarem melhor o dia-a-dia destes miúdos, que vivem
com desafios que não pediram...” explicaram os membros da
banda.
Nós agradecemos muito e já somos fãs desta banda!
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As nossas

sugestões

Atividades para a família

Faz uma prenda para o
Dia da Mãe
30 abril, 15h - Porto
Preço 3,50€

(Grátis para associados do
Clube Pelicas)

Colares, brincos, anéis, pulseiras, são coisas que todas
as mães gostam. Com o dia da Mãe já tão próximo,
inscreva os mais pequenos neste workshop, para
fazerem um presente original e criativo.
Contacto: Atmosfera M - Rua Júlio Dinis, nº 160, Porto
(existe estacionamento grátis com entrada pelo nº 290)
Inscrições:
Até 29 abr. pelo 213 249 230 ou pelo gda@montepio.pt

Tapada Nacional de Mafra
Programa de Primavera
Todos os dias, 9h30-18h
A partir de 6,50€

Quer passar um dia numa verdadeira floresta,
com a sua Família?
Aproveite o novo Programa de Primavera:
passeio pedestre + ateliê de apicultura + espetáculo de
aves de rapina (preço família: 2 adultos e 2 crianças 18 €). Se quiser pode visitar também o Convento
de Mafra.
Contacto: Portão do Codeçal, 2640-602 Mafra
T: 261 814 240

Eu e a minha Mãe
01 maio, 15h-16h30m
Parede
Gratuito

Com a ajuda de peças coloridas feitas de fécula de batata,
pretende-se criar uma linda moldura, em família.
Depois, mãe e filho mostram o seu melhor sorriso numa
sessão de Photobooth. No final, levam a fotografia na
sua moldura decorada e poderão recordar para sempre
a magia deste momento!
Contacto: Espaço GERA GERA (Praceta Fernando
Pessoa nº19 Loja C, 2775-024 Parede)
T: 211 945 335 | 966 631 741
Espaço LUDICENTER em Telheiras (R. Prof. Vítor
Fontes 10E) T: 919 254 139

Portugal dos Pequenitos
Todos os dias, 10h-19h
Coimbra
Preços a partir de 5,95 €

Já imaginaram o que será para uma criança ver “uma
cidade” toda à sua dimensão? É uma maravilha! É isso
mesmo que elas acham do “Portugal dos Pequenitos”.
Situado em Coimbra, o Portugal dos Pequenitos é o
parque temático mais antigo do país.
Contacto: Rossio de Santa Clara, 3040-256 COIMBRA
T: 239 801 170/1

“Somos todos anjos de uma só asa, e só podemos voar
quando nos abraçamos uns aos outros”.
Fernando Pessoa

Obrigado por voar connosco.

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

