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As crianças desempenham 
um papel importantíssimo 
na sociedade, pela sua genui-
nidade, animação, energia e 
pelo seu jeito simples e 
inocente de ver a vida. 
É durante a infância que se 
constroem as bases do 
desenvolvimento físico, 
cognitivo e psicossocial, que 
in�uenciam diretamente as 
atitudes e escolhas quando 
adultas. O que acontece 
nesta fase se re�etirá no 
futuro e permanecerá ao 
longo dos anos.
A Monte de Amigos até 
Março de 2020 reunia 30 

crianças apoiadas. Este número ao longo destes meses de pandemia foi crescen-
do, totalizando atualmente as 98 crianças em diferentes seios familiares assisti-
das por nós. As desigualdades sociais do nosso país podem ser consideradas 
fatores prejudiciais ao desenvolvimento emocional de uma criança e até um 
obstáculo para o seu crescimento pleno. 
Em nome do seu bem-estar, procuramos auxiliar e contribuir neste processo de 
crescimento e desenvolvimento infantil, apoiando as famílias a que pertencem, 
através da nossa Loja Comunitária, do Roupeiro Amigo, da Biblioteca Infantil, da 
Internet aos Amigos, do Espaço do Emprego, e de eventos como, por exemplo, a 
Festa de Natal das crianças. 
A MA reconhece que as necessidades juvenis diferem das adultas e nesse sentido 
procura minimizar carências alimentares concebendo um cabaz destinado 
unicamente à criança. Este cabaz varia em quantidade conforme o número de 
crianças do agregado e a sua faixa etária, dele fazendo parte o leite, cereais ou 
papas e bolacha Maria.
Em dias de loja, segundas e quartas-feiras, os cabazes de crianças são cuidadosa-
mente preparados e pensados de acordo com especi�cidades, intolerâncias ou 

preferências da criança em questão, estando a nossa gerente de loja, Ruth Galindo, atenta a estes detalhes. 
Conscientes de que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã e os idosos de depois de amanhã, o seu 
crescimento saudável, bem-estar e nutrição são questões para nós de humanização, às quais aliamos a 
solidariedade, pensando e visando o desenvolvimento do homem e da comunidade.

Crianças
A alegria dos 

nossos dias
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Em maio retomamos as nossas conversas entre amigos, com 
um grupo restrito de pessoas, devido à pandemia, onde dina-
mizamos um momento de partilha, através de um jogo.
O grupo foi maioritariamente composto por pessoas que vivem 
sozinhas e demonstravam-nos o quanto se sentiam sós e isola-
das.
Esta atividade é um meio de promoção da inclusão social, da 
socialização e de melhoria da saúde mental.
O jogo consistiu em uma pessoa dar uma palavra à pessoa à sua 
esquerda, a qual teve que elaborar uma história, real ou inven-
tada, sobre essa palavra. Quando terminava, tinha que dar uma 
palavra à pessoa seguinte e assim sucessivamente.
As palavras dadas foram: água, pessoas, felicidade, �lho, 
presente, comida, amizade e saudade.
Muitas foram as histórias que se ouviram e sentiram. Se algu-
mas começaram como imaginárias, logo deram lugar à realida-
de... por vezes dura, mas sempre com um espírito de superação.
A necessidade de falarem e se fazerem ouvir era palpável. 
Todos queriam ouvir e ao mesmo tempo contribuir para cada 
história que se ia contando.
De salientar a diversidade de signi�cados que representou para 
cada um as palavras dadas. Completamente aleatórias, mas que ressonaram em todos.
Terminámos a atividade mais ricas com estas partilhas e satisfeitas com o entusiamo de todos.
Ficou a promessa de mais "histórias"!

Momentos entre Amigos

No mês passado recebemos a visita do Presi-
dente da Câmara Municipal do Funchal, Eng. 
Miguel Silva Gouveia que se fez acompanhar 
pela Vereadora, Dra. Madalena Nunes.
É sempre tão bom recebermos visitas e poder-
mos conversar sobre o nosso trabalho.
No �nal foi assinado a renovação do protocolo 
que a Monte de Amigos tem com a Câmara 
desde 2012.
Desde sempre a trabalharmos como parceiros.
Muito obrigado!

Protocolo com a CMF
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Iniciamos o mês de junho com um 
total de 121 famílias que se encon-
tram a receber o apoio da
nossa Loja Comunitária, sendo que 
266 são adultos e 98 são crianças.
O número de novos de pedidos de 
apoio diminuiu, de 29 para 16. 
Destes, 9 foram encaminhados por 
instituições públicas ou privadas e os 
restantes efetuaram o pedido por 

Números do Mês

121 266 98

Famílias Adultos Crianças

A campanha “Eu já dei! E tu?” foi lançada no ano 2015, 
tendo como objetivo a angariação de doações, de 
modo a combater as ruturas de stock. Estas doações 
eram livres, feitas pela comunidade madeirense e, 
entregues presencialmente na Monte de Amigos. 
Assim, sempre que houve necessidade de angariação 
de bens alimentares, ativou-se a campanha e no 
passado dia 21 de Maio sentimos a necessidade de 
ativá-la de novo devido ao crescente número de crian-
ças que apoiamos.
Atualmente o número de famílias apoiadas duplicou 
em relação ao período antes da pandemia, apoiamos 
agora 98 crianças, um aumento de x crianças face ao 
período anterior à Covid-19. Perante este cenário 
precisamos de todos vós na angariação de mais bens 
alimentares inerentes ao crescimento e desenvolvi-
mento infantil.
Infelizmente, estamos em risco de rutura de stock de 
cereais e papas para crianças até aos 14 anos. Nesse 
sentido apelamos à solidariedade da comunidade 
neste momento. 
Doações de papas e cereais podem ser feitas nas 
nossas instalações na Travessa no Anselmo n8 9050-
-049 Funchal, ou monetariamente através do nosso 
iban: PT50 0018 0003 3082 4502 0204 6.
Na qualidade de IPSS, Instituição Particular de Solida-
riedade Social sem �ns lucrativos apelamos à sensibili-
zação e solidariedade de todos neste movimento. 

iniciativa própria ou por indicação de familiares ou amigos.
De salientar que, no mês de maio atingimos os 100 pedidos de apoio desde o princípio do ano.
Destes pedidos, 55% dos mesmos foram por iniciativa própria da pessoa/família. No total dos pedidos alguns 
foram aprovados, outros estão em avaliação, outros foram recusados e alguns ainda não entregaram a docu-
mentação para avaliação.

“Eu já dei! E tu?”
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Família

O Dia Internacional da Família é celebrado anualmente a 15 de maio, data à qual não poderíamos �car indife-
rentes.
Existem inúmeros conceitos de família, não sendo um conceito estático e entre as várias de�nições, todas têm 
algo em comum, que tem a ver com o facto de a família ser um local onde existem laços ou relações e esta é 
vista como umsistema onde cada membro tem as suas funções.

Em 1994 a OMS apresentou 
um conceito de família no 
qual se focou no eixo 
relacional, sublinhando a 
importância de ultrapassar 
a ideia de laços biológico-
sou legais: «o conceito de 
família não pode ser limita-
do a laços de sangue, casa-
mento, parceria sexual ou 
adoção. Família é o grupo 
cujas relações sejam basea-
das na con�ança, suporte 
mútuo e um destino 
comum».
A família é uma unidade 
social que não é fácil de 
de�nir estando em perma-
nente mudança para se 
adaptar às necessidades 
dos seus membros.

Para além da família tradicional surgiram novas formas de família, tais como: monoparentais, unipessoais, 
recompostas, homossexuais e alargadas, entre outras.
Cultural e socialmente de�nimos a “nossa” família além daqueles com os 
quais temos laços de sangue e/ou legais, a família de coração.
A MA formou a sua própria família, unida na sua missão de apoiar e 
proteger todas as famílias que apoiamos, sendo um suporte para os 
tempos mais difíceis.
A família pode ser vista como o expoente máximo das relações de amor 
onde se cultiva a alegria e se estabelecem relações de con�ança e entrea-
juda. Para muitos, a família é equiparável à árvore da vida, que plantamos 
em solo fértil, com raízes fortes, que cultivamos e cuidamos constante-
mente para que �oresçam belas �ores e bons frutos.
Para muitos é um pilar, uma força para fazer face às adversidades, um 
porto seguro, o verdadeiro Norte. O signi�cado de família varia consoan-
te cada ser humano e  tende a intensi�car-se de acordo com cada vivên-
cia.
A Monte de Amigos conta  com uma família enorme que, felizmente, está 
sempre a crescer e a superar-se face à realidade atual, esta relação 
baseia-se em valores como o respeito e entreajuda. Gratas!

15 de Maio
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Vou chamar-lhe Clara, Dona Clara, era 
como a tratava.Começou a ser apoiada 
por nós pós pandemia, mulher calma, 
dócil e pontual no seu horário de recolha 
do cabaz alimentar.
Lembro-me da sua timidez inicial passar 
a uma rápida socialização, lembro-me 
dela muito magra, ombros encolhidos, 
corpo visivelmente sensível e frágil e do 
seu olhar terno. Lembro-me da primeira 
vez que a vi, dia de verão, estava a fazer 
loja comunitária entregando café moído. 
Perguntei-lhe se queria, e por aí foi a 
nossa primeira interação e conversa, 
sobre café. 
Da segunda vez que lá foi reconheci-a 
logo, sorri, gostava daquela mulher. Entre 
conversas ofereço-lhe um café, pois não 
tinha máquina para o fazer em casa e 
nem café solúvel.  Conversamos sentadas 
na nossa sala, disse-me que vivia sozinha, 
das vezes que se dirigia ao hospital pelo 
diagnóstico esquizofrénico, da solidão 
que sentia enquanto estava em casa e da 
alegria que sentia sempre que vinha até à 
Monte de Amigos, era o seu motivo para 
sair de casa na verdade. 
Uma outra vez a fazer loja comunitária, 
estávamos a entregar congelados, mas a 
Dona Clara não os levou, pois confessou-
-me que não tinha congelador. 
- E que mais lhe faz falta? Perguntei-lhe 
instintivamente. 
- Não tenho sofá, gostava de puder sentar-me confortavelmente a ver televisão, pois é a minha distração em 
casa.
Dirigi-me até à Margarida.
- Temos de arranjar uma forma de conseguir um congelador e um sofá. E assim foi, logo a MA e com a ajuda 
de alguns amigos fez estes dois bens chegar à Dona Clara.
Convidávamo-la constantemente para as nossas atividades de promoção de inclusão social, às quais era 
assídua e participativa. Numa das vezes, o grupo estava composto e muitos voluntariamente partilharam a 
sua biogra�a de vida, enquanto a Dona Clara estava visivelmente emocionada com as histórias contadas. Era 
um doce de mulher, sentia uma empatia imensa pelo outro.  Certo momento até nos rimos amigavelmente 
da forma como esta estava emocionada, sem conseguir falar até. 
Era notório e ela transparecia também o bem que lhe faziam os convívios.  A estima era mútua, era como se 
fosse nossa amiga há anos. 
De alguma forma sentimos que nos bene�ciamos mutuamente, sentimos, também, que contribuímos 
dentro do que conseguimos para o seu bem-estar psicossocial. 
A Monte de Amigos, espera de coração que esteja bem e em paz. Obrigada, Dona Clara!

Realidades
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O que os Amigos nos Escrevem

Dizer que o mundo se move a 
sentimentos é o mesmo que 
dizer que move-se com a 
Monte de Amigos. 

A primeira vez que ouvi falar da 
MA foi através de uma amiga de 
longa data: a Lupi. O carisma, a 
motivação, o carácter, o bom 
senso, o coração e alma com 
que ela falou da missão e visão 
da MA despertou-me interesse. 
No fundo eu percebi que, em 
tão pouco tempo, ela falava de 
algo que já fazia parte da sua 
própria identidade. Há muito 
que cada um de nós pensa (ou 
não) que, a ideia de identidade 

é simplesmente uma visão 
acerca da pessoa que somos, e 
sentimo-nos mal quando faze-
mos coisas que estão fora da 
linha dessa visão. Devido à 
carência e à exigência social, 
que enfrentamos nestes nossos 
tempos, muitas identidades 
acabam por ser moldadas, 
porque a “linha” foi traçada 
devido ao efeito de miopia 
sobre os valores sociais. A MA 
não te traça qualquer “linha” 
nem qualquer tipo de fronteira 
e mais importante: não são 
nada míopes! Todas as identida-
des são bem vindas. E foi esta a 
minha primeira impressão da 

MA. 
A MA reinventou o conceito de 
solidariedade ao surgir numa 
altura de crise não material; 
mas existencial e espiritual. Pois 
nós, que temos tanta tralha e 
tantas oportunidades, nem 
sabemos o que realmente 
importa. A�nal solidariedade 
não é só dar “coisas”, não é só 
compensar a carência material, 
mas dar um bocadinho do que 
somos e ajudar o outro confor-
me as suas necessidades. 
Aposto que a MA enfrenta o 
problema de não poder satisfa-
zer todas as necessidades que 
seria suposto por falta de 
meios, mas a MA dá tudo de si 

pois, resolver problemas já é difícil o su�ciente, mas tornar-
-se-ia muito mais difícil se antes decidissem que não poderia 
ser resolvido. 
Daí a minha interação com a MA ser um pouco diferente do 
esperado. Na verdade, só apoiei as crenças (muito vincadas) 
no peito de uma amiga. Mas mal sabia eu que ao ajudá-la a 
properar estava a contribuir para um bem maior. Estava a 
enfrentar a epidemia de cegueira psicológica que se instalou 
nas entranhas da sociedade. Epidemia esta que faz as pessoas 
não enxergarem que é normal as coisas darem errado de vez 
em quando. Pois podia ter dado errado connosco. 
Num mundo pós-esperança, tenho a ousadia de dizer que 
tenho esperança na MA. Tenho esperança num lugar em que 
as pessoas nunca serão tratadas meramente como meios mas 
sempre como �ns, onde nenhuma consciência será sacri�ca-
da a qualquer objetivo, onde nenhuma identidade será 
maltratada por malícia, ganância ou negligência, onde a 
capacidade para raciocinar e agir será estimada, onde isto se 
re�ita não apenas nos nossos corações mas também na nossa 
consciência. 
Rematando as minhas palavras de agradecimento e de admi-
ração pelas pessoas da MA: acredito que as coisas possam 
complicar muitas vezes para o vosso lado imaginando as 
mãos cheias de trabalho e preocupação. Mas continuem. Não 
parem. Como a esposa do Mark Mason diria “O truque é 
morder mais do que podes mastigar... e depois vais mastigan-
do.” 
Caro leitor, daqui só podes intrepretar que a Monte de 
Amigos é uma entidade que nem todos merecemos, mas de 
que todos precisamos. 
Lisa Silva
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Escritas da 
Pandemia a 

Caneta e Pincel

Trata-se de uma expressão livre, 
consciente e pessoal.
É um livro que retrata uma visão 
holística de um período vulnerá-
vel à qual a sociedade esteve 
sujeita, dado à Covid-19. Retrata 
acontecimentos e sentimentos 
em tempo de pandemia, a essên-
cia do ser humano e a sua diversi-
dade. 
Sintetiza um período no qual as 
reações e o sentimento humano, 
transversalmente, no seu pior e 
melhor, estiveram sempre à �or da 
pele.

Ao longo de 52 crónicas e 52 
ilustrações, Violante Saramago 
Matos faz-nos re�etir, chorar e 
sorrir, faz-nos experimentar as 
diversas sensações que ela 
mesmo foi vivendo durante 52 
semanas.

É com grande alegria que ao �nal de 5 meses voltamos a abrir o 
nosso Roupeiro Amigo. Este é composto por peças de vestuário de 
homem, mulher e criança para as diferentes faixas etárias. De 
salientar que o mesmo é composto inteiramente por doações 
amigas. 
Foi no passado dia 6 de Maio que reabrimos e voltamos a distribuir 
estes bens pelas pessoas que deles necessitam. Muitos chegam 

com uma vergonha visível em pedir, 
e basta um olhar carinhoso, um 
sorriso e umas palavras amigas da 
nossa parte para logo se sentirem 
mais confortáveis e predispostos a 
explorar a nossa variedade. 
Nota-se-lhes posteriormente um 
sorriso e uma cara diferente, expres-
sando emoções positivas e saindo 
mais animados.

Roupeiro Amigo
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Contactos

Monte de Amigos

montedeamigos

monteamigos@gmail.com

 291 628 399

939 743 013 

Travessa do Anselmo nº8 R/C 9050-049 Funchal

www.montedeamigos.com

Dias do dia-a-dia

Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!

Muitas vezes, conseguimos ter a certeza das pessoas certas, nas alturas erradas.
E é nos impossíveis e nas di�culdades que se cresce e amadurece. 
A�nam-se valores, critérios, apura-se uma e outra virtude e treina-se a liberdade interior. Não é um exercício 
fácil, mas é possível, e, quando menos se espera, acontecem verdadeiras surpresas e as pessoas revelam-se 
no seu melhor. 
É isso que devolve a paz, e dá força e inspiração para ir mais longe.
Por mais paradoxal que pareça, certos impossíveis enchem-nos de certezas felizes.
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