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Multiculturalidade na MA

Medo de começar do zero. É o 
sentimento dos muitos emigrantes 
ao sair do seu país.
No meu caso sou Luso Venezuela-
na, sou esposa e mãe de duas 
adolescentes, empurrada a deixar 
tudo para trás, por um contexto 
social, político e económico que 
deu origem a uma das mais graves 
crises de emigração no mund
Muitas perguntas passavam pela 
minha cabeça. Estava muito angus-
tiada, com medo e depressiva, na 
expectativa do que seria o meu 
futuro e o da minha família.
Uma colega da minha �lha falou-
-me de vários lugares onde podia 

pedir apoio e comecei então à 
procura de uma “mão amiga”. Fui 
ter à Associação Monte de Amigos. 
Deixei o meu contacto e poucos 
dias depois fui entrevistada.
Confesso que quando lá cheguei 
�quei confusa, pois desde que lá 
cheguei ouvi falar vários idiomas 
entre os utentes que lá se encon-
travam. Entre eles ao ouvir o caste-
lhano, senti-me mais à vontade!
Depois, durante a entrevista, pare-
cia que estava a ser atendida por 
uma compatriota. O seu castelha-
no não era perfeito, mas confun-
diu-me e pôs-me à vontade para 
fazer uma coisa tão difícil e que 

não estava acostumada a fazer... 
pedir ajuda!
Nos dias seguintes comecei a rece-
ber o apoio e a conhecer as pessoas 
que trabalham na associação, 
desde a presidente, à assistente 
social aos voluntários.
Comecei a participar nas atividades 
que a associação desenvolve, 
evidenciando os diferentes tipos de 
culturas que existem. Cada utente 
representa com orgulho a sua 
nacionalidade e partilha os seus 
conhecimentos e as suas tradições, 
como a gastronomia do seu país de 
origem.

A Associação promove estes encontros 
multiculturais e participar sempre me 
fez muito bem.
Nas Conversas entre Amigos, tivemos o 
privilégio de provar o pão de queijo e 
folhados de salsichas ao estilo Brasilei-
ro, também as malassadas portugue-
sas, e até as populares arepas, empan-
das, hallacas e bollos ao estilo Venezue-
lano.
Tempos depois convidaram-me a 
trabalhar como voluntária, no Roupeiro 

Amigo e mais tarde a dar apoio na 
Loja Comunitária.  
Na vida tudo é um ciclo de aprendiza-
gem e é impressionante como na 
Associação Monte de Amigos isso 
acontece. Existe o apoio para aquele 
que não fala tão bem a língua portu-
guesa como para aquela pessoa idosa 
que já não consegue se espressar tão 
bem. 
Existe o abraço para quem precisa. 
Existe o conselho para quem o pede.

Existe amizade.
Passaram-se 2 anos e desde Junho de 
2020, sou administrativa na Monte de
Amigos. Sinto que é a minha segunda 
casa, estou em família. Sinto-me prote-
gida e segura e transmito essa segu-
rança a todos os meus. A minha vida 
mudou, melhorando.
Sinto-me orgulhosa e grata de perten-
cer à família Monte de Amigos.
“A felicidade não é um destino, é a 
atitude com que se viaja pela vida.”



2

Em casa, enquanto trabalho, vou buscar à cozinha 
um café. Quando dou o primeiro golo, percebo que 
não é este o que me apetece. É um outro, tirado com 
delicadeza e servido com um sorriso entre palavras 
de amizade e simpatia. Um café assim tem outro 
sabor.
Já não estou em casa.. "voo" para aquele restauran-
tezinho/pastelaria. Estou sentada na sua salinha, 
com uma decoração leve, acolhedora, romântica, 
que me permite descontrair, por uns minutos, da 
azáfama do dia. No ar, o aroma dos bolinhos acaba-
dos de fazer começa a confundir-se com o da tosta, 
que pedi. À hora das refeições o cheiro é de sopa 
caseira e de quiche, confecionadas com todo o 
amor. E, de repente, o meu coração aperta. Se 
amanhã chego lá e estão as portas fechadas? 

Porque não conseguiram, porque lhes era impossível sobreviverem a esta crise. Quantas portas já fecharam? Quantas 
portas vão fechar ainda? O ganha-pão, a subsistência, a vida em jogo, de tantos. Quantas portas posso ajudar a que não 
se fechem? Três, quatro...? Não, sou demasiado pequena. Pequena demais para ter sonhos tão grandes. Mas não páro de 
sonhar e deixo que o sonho comande o pensamento. Uma. Talvez, ao menos uma porta consiga que não se feche...
Entre 2012 e 2018, a Monte de Amigos, todas as quintas feira confecionava uma sopa para distribuir às pessoas que 
apoiava, que por motivos logísticos teve de ser suspensa. Mas, com o recolher obrigatório do mês de Janeiro, neste 
contexto atual que vivemos e com o agravamento da situação pandémica, sentimos que era preciso reforçar o apoio 

Novas medidas Covid-19 na MA
Com a evolução da pandemia, bem como as novas medidas decretadas 
pelo governo regional, a Monte de Amigos teve necessidade de se reajus-
tar. Implementámos novas medidas internas e reforçámos outras para 
garantir o bem-estar e segurança de todos aquando da passagem pela 
MA. 
O atendimento social mantém-se não presencial, ou seja, feito por contac-
to telefónico pela nossa assistente social, e a documentação inerente ao 
processo é enviada por e-mail.
O roupeiro encontra-se fechado, sendo aberto exclusivamente mediante 
uma necessidade ou carência. De salientar, também, que pelo mesmo 

período não estamos a aceitar doações de roupa e brinquedos. 
As atividades de cariz social como as “Conversas entre Amigos” e as “Essências” encontram-se igualmente suspensas.
Ainda de acordo com as novas medidas de contingência limitamos a colaboração à atividade laboral da instituição a apenas 5 
pessoas, estando as voluntárias suspensas também. A desinfeção da área comum é feita à saída de cada utente, e ao �nal do 
dia é feita uma geral.  Continuamos a medir a temperatura à chegada de cada pessoa à MA, bem como a advertir para a perma-
nência na respetiva residência, quando na presença de sintomas, havendo um reajuste feito por nós para que cada cabaz 
chegue igualmente a cada família con�nada.
Foi um mês de muitas adaptações, mas feitas a pensar em todos. Obrigada pela compreensão!

No dia 6 de Janeiro, os “Reis” chegaram à Monte de Amigos. 
Um grupo de amigas adquiriu junto de uma editora vários livros para crianças 
e assim pudemos presentear meninos e meninas, dos 2 aos 14 anos.
Incentivar a leitura desde cedo, num mundo cada vez mais informatizado, é 
quase um desa�o. Os livros e as histórias são oportunidades para as crianças 
conhecerem novas palavras e expressões que não costumam ouvir no seu 
quotidiano. 
A importância de uma mãe ou pai lerem uma história aos seus �lhos e fazendo 
disso um hábito, cria uma atmosfera de união, cumplicidade, amor e desenvol-
vimento emocional.
A leitura, por um lado, abre horizontes e por outro, é um incentivo à imagina-
ção e um estímulo importante para que as crianças e jovens se tornem em 
adultos com um maior potencial criativo.

Livros Amigos

Medo de começar do zero. É o 
sentimento dos muitos emigrantes 
ao sair do seu país.
No meu caso sou Luso Venezuela-
na, sou esposa e mãe de duas 
adolescentes, empurrada a deixar 
tudo para trás, por um contexto 
social, político e económico que 
deu origem a uma das mais graves 
crises de emigração no mund
Muitas perguntas passavam pela 
minha cabeça. Estava muito angus-
tiada, com medo e depressiva, na 
expectativa do que seria o meu 
futuro e o da minha família.
Uma colega da minha �lha falou-
-me de vários lugares onde podia 

pedir apoio e comecei então à 
procura de uma “mão amiga”. Fui 
ter à Associação Monte de Amigos. 
Deixei o meu contacto e poucos 
dias depois fui entrevistada.
Confesso que quando lá cheguei 
�quei confusa, pois desde que lá 
cheguei ouvi falar vários idiomas 
entre os utentes que lá se encon-
travam. Entre eles ao ouvir o caste-
lhano, senti-me mais à vontade!
Depois, durante a entrevista, pare-
cia que estava a ser atendida por 
uma compatriota. O seu castelha-
no não era perfeito, mas confun-
diu-me e pôs-me à vontade para 
fazer uma coisa tão difícil e que 

não estava acostumada a fazer... 
pedir ajuda!
Nos dias seguintes comecei a rece-
ber o apoio e a conhecer as pessoas 
que trabalham na associação, 
desde a presidente, à assistente 
social aos voluntários.
Comecei a participar nas atividades 
que a associação desenvolve, 
evidenciando os diferentes tipos de 
culturas que existem. Cada utente 
representa com orgulho a sua 
nacionalidade e partilha os seus 
conhecimentos e as suas tradições, 
como a gastronomia do seu país de 
origem.

A Associação promove estes encontros 
multiculturais e participar sempre me 
fez muito bem.
Nas Conversas entre Amigos, tivemos o 
privilégio de provar o pão de queijo e 
folhados de salsichas ao estilo Brasilei-
ro, também as malassadas portugue-
sas, e até as populares arepas, empan-
das, hallacas e bollos ao estilo Venezue-
lano.
Tempos depois convidaram-me a 
trabalhar como voluntária, no Roupeiro 

Amigo e mais tarde a dar apoio na 
Loja Comunitária.  
Na vida tudo é um ciclo de aprendiza-
gem e é impressionante como na 
Associação Monte de Amigos isso 
acontece. Existe o apoio para aquele 
que não fala tão bem a língua portu-
guesa como para aquela pessoa idosa 
que já não consegue se espressar tão 
bem. 
Existe o abraço para quem precisa. 
Existe o conselho para quem o pede.

Existe amizade.
Passaram-se 2 anos e desde Junho de 
2020, sou administrativa na Monte de
Amigos. Sinto que é a minha segunda 
casa, estou em família. Sinto-me prote-
gida e segura e transmito essa segu-
rança a todos os meus. A minha vida 
mudou, melhorando.
Sinto-me orgulhosa e grata de perten-
cer à família Monte de Amigos.
“A felicidade não é um destino, é a 
atitude com que se viaja pela vida.”

que damos às famílias com uma refeição pronta a comer. Para muitas delas, uma refeição como uma sopa já confecio-
nada, representa uma poupança no orçamento familiar já de si tão parco. Para outros, fazer uma panela de sopa pode 
ajudar a equilibrar um pouco, o orçamento. 
Assim, contámos com um estabelecimento amigo, que durante as 2 últimas semanas de Janeiro confecionou sopas 
que entregámos com os cabazes. Foram sopas de legumes, todas entregues consoante os agregados familiares.
Às necessidades juntam-se, o trabalho, a boa vontade e a solidariedade. Somos a força uns dos outros.



Números do Mês

115 258 90

Famílias Adultos Crianças

Terminámos o mês de janeiro com 115 famílias, num total de 258 adultos e 90 crianças. 
Durante o mês de janeiro recebemos 26 pedidos de apoio, sendo que 8 foram encaminhados da Câmara Municipal do 
Funchal e os restantes por iniciativa própria ou por indicação de outrem. Dos 26 pedidos de apoio efetuados, 15 já 
foram contactados para veri�car a situação e solicitar a documentação necessária à avaliação social. Destes 15, aguar-
damos a entrega de documentação de 9 famílias, em avaliação estão 5 processos e uma família desistiu do pedido por 
já não necessitar do apoio. Continuamos, com muito esforço e com a ajuda das doações que recebemos, a dar respos-
ta às situações que demonstrem real necessidade de apoio. Cada vez é mais notório o impacto que os efeitos da 
pandemia está a ter naqueles que já experienciavam situações de pobreza e/ou exclusão social, bem como nas 
famílias consideradas de classe média.
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portas vão fechar ainda? O ganha-pão, a subsistência, a vida em jogo, de tantos. Quantas portas posso ajudar a que não 
se fechem? Três, quatro...? Não, sou demasiado pequena. Pequena demais para ter sonhos tão grandes. Mas não páro de 
sonhar e deixo que o sonho comande o pensamento. Uma. Talvez, ao menos uma porta consiga que não se feche...
Entre 2012 e 2018, a Monte de Amigos, todas as quintas feira confecionava uma sopa para distribuir às pessoas que 
apoiava, que por motivos logísticos teve de ser suspensa. Mas, com o recolher obrigatório do mês de Janeiro, neste 
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folhados de salsichas ao estilo Brasilei-
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das, hallacas e bollos ao estilo Venezue-
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Tempos depois convidaram-me a 
trabalhar como voluntária, no Roupeiro 

Amigo e mais tarde a dar apoio na 
Loja Comunitária.  
Na vida tudo é um ciclo de aprendiza-
gem e é impressionante como na 
Associação Monte de Amigos isso 
acontece. Existe o apoio para aquele 
que não fala tão bem a língua portu-
guesa como para aquela pessoa idosa 
que já não consegue se espressar tão 
bem. 
Existe o abraço para quem precisa. 
Existe o conselho para quem o pede.

Existe amizade.
Passaram-se 2 anos e desde Junho de 
2020, sou administrativa na Monte de
Amigos. Sinto que é a minha segunda 
casa, estou em família. Sinto-me prote-
gida e segura e transmito essa segu-
rança a todos os meus. A minha vida 
mudou, melhorando.
Sinto-me orgulhosa e grata de perten-
cer à família Monte de Amigos.
“A felicidade não é um destino, é a 
atitude com que se viaja pela vida.”

que damos às famílias com uma refeição pronta a comer. Para muitas delas, uma refeição como uma sopa já confecio-
nada, representa uma poupança no orçamento familiar já de si tão parco. Para outros, fazer uma panela de sopa pode 
ajudar a equilibrar um pouco, o orçamento. 
Assim, contámos com um estabelecimento amigo, que durante as 2 últimas semanas de Janeiro confecionou sopas 
que entregámos com os cabazes. Foram sopas de legumes, todas entregues consoante os agregados familiares.
Às necessidades juntam-se, o trabalho, a boa vontade e a solidariedade. Somos a força uns dos outros.
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portas vão fechar ainda? O ganha-pão, a subsistência, a vida em jogo, de tantos. Quantas portas posso ajudar a que não 
se fechem? Três, quatro...? Não, sou demasiado pequena. Pequena demais para ter sonhos tão grandes. Mas não páro de 
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contexto atual que vivemos e com o agravamento da situação pandémica, sentimos que era preciso reforçar o apoio 

Campanha “Papel por Alimentos”

A Campanha “Papel por Alimentos” é uma ação promovida 
pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, em 
que todo o papel recolhido é convertido em produtos 
alimentares.
Na Madeira a campanha é executada pelo Banco Alimentar 
Contra a Fome – Madeira (BA), com o apoio da Câmara 
Municipal do Funchal e do Grupo Sousa.
A “Monte de Amigos” tem participado ativamente nesta 
campanha, por um lado pela sua vertente ambiental de 
recuperação e reutilização de papel, bem como, pelo acrés-
cimo de produtos alimentares para a nossa Loja Comunitá-
ria, que são distribuídos semanalmente às famílias apoiadas.
Desde que iniciámos o nosso compromisso com a campa-
nha, logo procuramos passar a mensagem aos nossos uten-
tes, consciencializando-os da importância da mesma, 
promovendo a angariação de papel. Colocámos o desa�o e 
as nossas famílias aceitaram positivamente. Em dias de loja 
chegam com revistas, pan�etos publicitários, jornais ou até 
cadernos escolares já sem utilidade e entregam-nos, 
somando-os às restantes recolhas.
Através destas práticas criam-se sentimentos de responsa-
bilidade, empenho e dedicação por uma causa que é 
também para os utentes. 
E, em nós, desperta-nos uma grande satisfação por ver a 
colaboração de todos neste movimento. 
Em 2019 recolhemos  4439,400 kg de papel e em 2020 
conseguimos 6409,600 kg.
Estes valores são o resultado da sensibilização que fazemos 
junto da comunidade, bem como, junto dos próprios uten-

Parceiros: Pontos de Recolha:

tes, que são os principais bene�ciários desta campanha. Neste âmbito, é aceite papel, como: jornais/revistas, fotocópias, papel 
de rascunho, impressos e folhetos publicitários, envelopes, papel de fax, papéis timbrados e arquivos mortos.
Esta recolha excluí papel, como: cartão e papelão, papéis plasti�cados, papéis metalizados, papéis para�nados, papel vegetal, 
fotogra�as e �tas adesivas. Agradecemos a todas as empresas, particulares, utentes e amigos que se têm juntado a nós, ao 
longo destes anos, e contribuído para fazer crescer a quantidade de papel entregue para esta campanha. Temos recebido 
variadas doações de peso, de amigos particulares, outras de empresas que pelo renovar do ano reciclaram o seu arquivo, 
dando-lhe igualmente utilidade. De salientar esta iniciativa também pela sua pegada ecológica, fomentando  práticas de 
cuidado e consersavação do nosso planeta. Já é hábito da MA unir-se a projetos deste âmbito, pois vão de encontro à �loso�a 
e valores que a associação defende e pratica desde o seu início.
Se ainda não conhecias a campanha e queres fazer a diferença e ser solidário, junta-te a nós e entrega o teu papel nas nossas 
instalações. Com apenas papel é possível oferecer uma refeição a uma família, é uma troca simples, mas de enorme signi�cado.
Ajuda a transformar Papel em Alimentos!  
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Entre 2012 e 2018, a Monte de Amigos, todas as quintas feira confecionava uma sopa para distribuir às pessoas que 
apoiava, que por motivos logísticos teve de ser suspensa. Mas, com o recolher obrigatório do mês de Janeiro, neste 
contexto atual que vivemos e com o agravamento da situação pandémica, sentimos que era preciso reforçar o apoio 

Realidades
De cabeça baixa, queixo quase a bater no peito, foi assim que um dia, entrou 
na Monte de Amigos. Vinha pedir ajuda... Estava envergonhado... Tinha �cado 
sem nada. Não por culpa dele, pois tinha trabalhado, dignamente, toda a vida!-
Contou-nos a sua história, intermediando com pedidos de desculpa, por causa 
das lágrimas que lhe corriam pelo rosto.
Tentámos acalmá-lo e dissemos que iríamos ajudá-lo. Levantou um pouco a 

cabeça e agradeceu. Durante um ano frequentou a Monte de Amigos. De início muito discretamente, tempos depois já à vonta-
de. Conversava com todos, contava histórias, brincava, ria... e todos com ele. Nunca se ia embora, sem agradecer com um sorriso 
que nos alegrava e um forte aperto de mão. Esteve sempre presente, também, nas nossas atividades.
Nunca parou de procurar um emprego, embora não fosse fácil, com os seus 55 anos. Um dia veio ter comigo para me dizer que 
tinha arranjado trabalho.  A missão da Monte de Amigos para com aquele amigo tinha chegado ao �m. Senti-me feliz e disse-
-lho. Desejei-lhe toda a sorte do mundo ao mesmo tempo que me apertava a mão fortemente, agradecendo.
- Vá dando notícias suas...
- Darei.
Um mês depois, surpreendeu-nos ao aparecer com um saco de supermercado, cheio de bens alimentares, para a nossa Loja 
Comunitária.  Vinha de passo �rme, na minha direcção, sorrindo. Parou, olhou-me nos olhos, estendeu-me o saco... 
- Não vou aceitar... não tem que fazer isso...
- No dia em que a vossa missão para comigo chegou ao �m, começou a minha missão para convosco! Pegue no saco... há muitos 
que precisam!
Abracei-o, mas senti os olhos a arder... baixei a cabeça e soltaram-se-me umas lágrimas.
A mão dele posou no meu ombro e ouvi-o dizer:
- "Amor com amor se paga!". Agora, gostaria de ouvir uma das suas gargalhadas. Levantei a cabeça e ainda emocionada, olhei 
para ele. Estava a rir... rimos os dois!
Disse-lhe que um dia destes escreveria sobre ele, mas que por respeito e para preservar a sua identidade, iria dar-lhe outro 
nome.
- Escreva! Mas não me mude o nome. Eu sou o Joel!

que damos às famílias com uma refeição pronta a comer. Para muitas delas, uma refeição como uma sopa já confecio-
nada, representa uma poupança no orçamento familiar já de si tão parco. Para outros, fazer uma panela de sopa pode 
ajudar a equilibrar um pouco, o orçamento. 
Assim, contámos com um estabelecimento amigo, que durante as 2 últimas semanas de Janeiro confecionou sopas 
que entregámos com os cabazes. Foram sopas de legumes, todas entregues consoante os agregados familiares.
Às necessidades juntam-se, o trabalho, a boa vontade e a solidariedade. Somos a força uns dos outros.

As Conversas entre Amigos são uma das atividades da MA que visam a inclusão social 
e a partilha, através de momentos de lazer. Já feita há alguns anos, suspensas em 
Março de 2020 pela pandemia e retomadas em Setembro. Realizámos 2 sessões men-
salmente até Dezembro que foram, sem dúvida, uma mais valia.
Depois de um longo período de con�namento, sentimos, por parte das pessoas, uma 
grande necessidade de socialização. 
Cada mês um tema e com ele se iniciavam as conversas. Tivemos o nosso último 
encontro no passado dia 10 de Dezembro com o tema "Cartas ao Pai Natal". Éramos 
12, de várias idades, sentados em círculo. Cada pessoa escreveu, em formato anóni-
mo, uma carta ao Pai Natal e colocou-a numa caixa. A seguir, cada um tirou uma carta, 
aleatoriamente e leu-a ao grupo.
Os seus conteúdos oscilavam entre a gratidão pela vida e o conquistado. Pedidos de 
amparo, de proteção, esperança de um futuro melhor, o desejo de rever a família.
Coincidentemente houve, pelo menos, 3 pedidos iguais desejando uma máquina de 

Conversas entre Amigos

café e um smartphone . E como os olhares são óptimos condutores e transmissores de mensagens, logo nos apercebe-
mos da origem de muitos destes desejos. Insatisfeitos pelo término da atividade, e sem ainda vontade de deixar aquele 
círculo, colocámo-nos entre conversas a jogar. Demos asas à nossa imaginação e formulamos jogos feitos oralmente que 
envolviam a capacidade cognitiva e de memória. As pessoas aderiram muito bem, cooperaram de uma forma bonita 
com aqueles que apresentaram mais di�culdades. Superaram-se obstáculos e assim permaneceram com uma presença 
activa nestes jogos. Nestes momentos recreativos, são praticados o estímulo e as capacidades de cada um.
À despedida vários foram os que disseram "Obrigada menina. Gostei muito dos jogos. Quando será a próxima vez?" ou, 
"Menina, foi tão bom, fez-me tão bem sair de casa. Da próxima vez que tiver atividades do género, ligue-me por favor!" 
ou ainda, só um simples e sentido "Obrigado!".
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O que os Amigos nos Escrevem

Alimento para o espírito (Food for 
Thought)
Conheci a Monte de Amigos quando 
iniciei as minhas funções na Câmara 
Municipal do Funchal. Corria o ano de 
2014. Ainda estavam na freguesia do 
Monte. Um dos pelouros que tenho é 
o da área social. Trabalho, pois, num 
território muito desa�ante. Em 
equipa, conversamos e tentamos 
ajudar pessoas com histórias de vida 
absolutamente extraordinárias. 
Difíceis e únicas. Tenho conhecido 
gente que me inspira e que respeito. 
Conheço histórias de coragem, de 
amor, de vontade, de resistência, de 
liberdade e de resiliência. Na Monte 
de Amigos tenho encontrado sempre 
uma porta aberta para me ajudar a 
ajudar, sempre que preciso.
Em novembro de 2020 fui convidada 
pela Margarida Moraes para ir à Asso-

ciação conversar. “Com todo o 
gosto. Conversar sobre o quê?”, 
perguntei eu. “Depois a Lupi envia 
um email, disse-me ela”. “Ok, pensei 
eu com os meus botões. Logo se 
vê.” Dias depois recebo um email da 
Guadalupe com a indicação de que 
o tema da conversa era “O que 
trazes vestido hoje?” Uá, mãe! 
Pensei eu. Mas que tema fora da 
caixa! Só mesmo vindo da Margari-
da e da equipa!!!” Lá fui para a Asso-
ciação no dia combinado, a pensar 
com os meus botões sobre como 
se desenrolaria aquela conversa e 
quem seria aquela tal de Guadalu-
pe.
Conheci a Guadalupe. Rapariga 
jovem e com muito mundo. Com 
ela e com a Margarida, começámos 
a conversa. Foi o aquecimento. 
Posso dizer-vos que umas 10 a 12 

pessoas estiveram a conversar cerca 
de 2 horas e que só parámos porque 
havia gente que tinha mesmo de ir à 
sua vida e já era tarde. Conheci 
pessoas da Madeira, do Brasil, da 
Venezuela, do Continente. Falei com 
pessoas que já conhecia. Encontrei 
gente formada em medicina e que 
aqui está a trabalhar nas limpezas 
porque não tem equivalência nas 
suas habilitações académicas. Mas 
sorriam e falavam de como iriam 
conseguir obter o seu sonho. Conhe-
ci gente que já viajou pelo mundo e 
que agora parou por aqui e está a 
precisar de ajuda para viver um 
pouco melhor. Falámos do mundo, 
da Madeira, de viagens por vários 
continentes e pela Madeira. Falámos 
do encanto que conhecer coisas 
novas nos provoca. Conversámos 
sobre emprego e economia, em 
português com diferentes sotaques. 

Percebemos que cada uma das 
pessoas que ali estava tinha 
momentos de alegria e de tristeza. 
Comparámos estratégias para 
ajudar a voltar a olhar para o sol e 
sorrir. Bilhardámos sobre o que nos 
faz mal e o que nos faz sentir bem. 
Alguém disse “sinto-me tão bem 
quando venho aqui conversar! 
Gosto de falar convosco. Quando 
regresso ao meu quarto ele pare-

ce-me maior. Desço esta rua com 
alegria e �co a pensar na próxima 
vez”.
No �nal, despedimo-nos e eu 
pensei que na Monte de Amigos se 
constroem comunidades de pesso-
as que se sentem responsáveis 
umas pelas outras e que se entrea-
judam. Percebi muito bem que cada 
um de nós precisa de muito mais do 
que pão para a boca. O alimento 

para o espírito é fundamental para 
que nos sintamos incluídos e respei-
tados pelo que somos e não pelo 
que temos.
Parabéns à Monte de Amigos e à 
sua equipa fantástica, que sabe 
aproveitar o talento que cada 
pessoa tem, valorizando-o e fazen-
do-o brilhar! Loved it!!!

Madalena Sacramento Nunes



7

Alimento para o espírito (Food for 
Thought)
Conheci a Monte de Amigos quando 
iniciei as minhas funções na Câmara 
Municipal do Funchal. Corria o ano de 
2014. Ainda estavam na freguesia do 
Monte. Um dos pelouros que tenho é 
o da área social. Trabalho, pois, num 
território muito desa�ante. Em 
equipa, conversamos e tentamos 
ajudar pessoas com histórias de vida 
absolutamente extraordinárias. 
Difíceis e únicas. Tenho conhecido 
gente que me inspira e que respeito. 
Conheço histórias de coragem, de 
amor, de vontade, de resistência, de 
liberdade e de resiliência. Na Monte 
de Amigos tenho encontrado sempre 
uma porta aberta para me ajudar a 
ajudar, sempre que preciso.
Em novembro de 2020 fui convidada 
pela Margarida Moraes para ir à Asso-

ciação conversar. “Com todo o 
gosto. Conversar sobre o quê?”, 
perguntei eu. “Depois a Lupi envia 
um email, disse-me ela”. “Ok, pensei 
eu com os meus botões. Logo se 
vê.” Dias depois recebo um email da 
Guadalupe com a indicação de que 
o tema da conversa era “O que 
trazes vestido hoje?” Uá, mãe! 
Pensei eu. Mas que tema fora da 
caixa! Só mesmo vindo da Margari-
da e da equipa!!!” Lá fui para a Asso-
ciação no dia combinado, a pensar 
com os meus botões sobre como 
se desenrolaria aquela conversa e 
quem seria aquela tal de Guadalu-
pe.
Conheci a Guadalupe. Rapariga 
jovem e com muito mundo. Com 
ela e com a Margarida, começámos 
a conversa. Foi o aquecimento. 
Posso dizer-vos que umas 10 a 12 

pessoas estiveram a conversar cerca 
de 2 horas e que só parámos porque 
havia gente que tinha mesmo de ir à 
sua vida e já era tarde. Conheci 
pessoas da Madeira, do Brasil, da 
Venezuela, do Continente. Falei com 
pessoas que já conhecia. Encontrei 
gente formada em medicina e que 
aqui está a trabalhar nas limpezas 
porque não tem equivalência nas 
suas habilitações académicas. Mas 
sorriam e falavam de como iriam 
conseguir obter o seu sonho. Conhe-
ci gente que já viajou pelo mundo e 
que agora parou por aqui e está a 
precisar de ajuda para viver um 
pouco melhor. Falámos do mundo, 
da Madeira, de viagens por vários 
continentes e pela Madeira. Falámos 
do encanto que conhecer coisas 
novas nos provoca. Conversámos 
sobre emprego e economia, em 
português com diferentes sotaques. 

Percebemos que cada uma das 
pessoas que ali estava tinha 
momentos de alegria e de tristeza. 
Comparámos estratégias para 
ajudar a voltar a olhar para o sol e 
sorrir. Bilhardámos sobre o que nos 
faz mal e o que nos faz sentir bem. 
Alguém disse “sinto-me tão bem 
quando venho aqui conversar! 
Gosto de falar convosco. Quando 
regresso ao meu quarto ele pare-

ce-me maior. Desço esta rua com 
alegria e �co a pensar na próxima 
vez”.
No �nal, despedimo-nos e eu 
pensei que na Monte de Amigos se 
constroem comunidades de pesso-
as que se sentem responsáveis 
umas pelas outras e que se entrea-
judam. Percebi muito bem que cada 
um de nós precisa de muito mais do 
que pão para a boca. O alimento 

para o espírito é fundamental para 
que nos sintamos incluídos e respei-
tados pelo que somos e não pelo 
que temos.
Parabéns à Monte de Amigos e à 
sua equipa fantástica, que sabe 
aproveitar o talento que cada 
pessoa tem, valorizando-o e fazen-
do-o brilhar! Loved it!!!

Madalena Sacramento Nunes

Iniciativa “Ativar a Participação”

Em novembro de 2019 a Rede Europeia Anti-Pobreza 
(EAPN) – Núcleo da RAM, em parceria com a Câmara 
Municipal do Funchal, convidou as instituições sociais 
do Município a participarem na iniciativa “Ativar a 
Participação”. Esta iniciativa teve como objetivo sensi-
bilizar as instituições sociais para a participação e o 
envolvimento ativo das pessoas em situação de 
pobreza e/ou exclusão social, promovendo práticas 
participativas nas suas ações e desenvolvendo uma 
forma de trabalhar em rede. Numa primeira etapa, as 
instituições frequentaram uma ação de formação 
sobre Cidadania e Participação Social, onde foram 
abordadas diversas metodologias participativas.
Posteriormente a esta etapa, as instituições que se 
inscreveram, como a “Monte de Amigos”, desenvolve-
ram uma ação conjunta no âmbito da participação 
com os públicos com os quais trabalham, com o 
acompanhamento e monitorização da equipa da 
EAPN. Para o desenvolvimento da ação foi escolhido o 
“PhotoVoice”, uma metodologia que, através da 
fotogra�a, “dá voz aos participantes” para partilharem 

as suas experiências e vivências, receios e sonhos, di�culdades e pontos fortes. Através desta metodologia os utentes, 
três por cada instituição, responderam a três questões: Quando é que eu me senti/sinto excluído (a)?, Quando é que eu 
me senti/ sinto incluído (a)?, O que é que eu mudava para promover a inclusão?. A “Monte de Amigos” acompanhou os 
seus utentes na realização desta atividade, orientando sempre que se mostrou necessário, mantendo o foco na indivi-
dualidade e escolhas de cada um. 
No início mostraram-se retraídos, mas com o desenrolar da atividade foram se envolvendo cada vez mais, impulsiona-
dos pela responsabilidade e expressão da sua execução. 
Nas sessões de acompanhamento, onde foram selecionadas e visualizadas as fotogra�as de todos os participantes e, 
onde cada um atribuiu uma legenda a cada fotogra�a, foi bastante palpável os diversos pontos de vista sobre as ques-
tões da exclusão/inclusão. Esta iniciativa culminou com o Fórum Participativo “Das Palavras à Ação”, incluindo a exposi-
ção fotográ�ca e o lançamento do Book, “Olhares Que Falam Por Si”, no passado dia 09 de dezembro.
Sendo o mote desta iniciativa, a participação, uma das nossas utentes esteve presente no painel do Fórum, onde expôs 
a sua experiência e re�exão sobre as questões em debate. Agradecemos em nosso nome, e em nome dos utentes, à 
EAPN pela oportunidade nesta iniciativa de promoção da inclusão social.



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
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Dias do dia-a-dia

Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!

"Pó de açúcar!
É o que repito todas as manhãs ao abrir as cortinas das janelas para deixar entrar o sol.
Gosto de �car a olhar para essa luz que me deixa ver as partículas de poeira a dançarem no ar... fazem-me sempre lembrar o pó 
do açúcar. 
Nos dias cinzentos, quando não se mostram, repito 3 vezes em voz bem alta e �rme... que haja pó de açúcar, que haja pó de 
açúcar, que haja pó de açúcar!
Se alguém ouvir e perguntar o que deverá ter pó de açúcar... digo que é uma das receitas da vida... ingredientes como a espe-
rança e a vontade de tornar os dias, doces e leves... como o pó do açúcar!"


