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1. INTRODUÇÃO 

O ano de 2018 foi um ano cheio de emoções intensas. Ao longo de 12 meses, cerca de 80 

animadores, voluntários, animaram mais de 180 crianças e jovens que se encontram acolhidos 

em casas de acolhimento residencial dos distritos de Lisboa e Porto. Igualmente com o 

crescimento do projeto Amigos P’ra Vida dezenas de famílias voluntárias viveram centenas de 

encontros com os seus novos amigos. E que alegria que foi! 

A animação e os encontros decorreram durante todo o ano tendo a Candeia organizado 55 

atividades: domingadas de faíscas e fagulhas, noites nas Florinhas, Tercena e na Casa do Vale, 

reuniões do clube da lua cheia (CLC), festa de natal, 3 fins de semana culminando com os 3 

campos de férias em Agosto. Participaram nas atividades da Candeia mais de 180 crianças e 

jovens. Organizámos ainda 15 atividades destinadas à formação dos nossos voluntários, convívio, 

angariação de fundos, gestão do material e 3 assembleias gerais, duas ordinárias e uma 

extraordinária com alteração dos Estatutos da Candeia. 

Algumas das atividades contam com todos os participantes (ex. festa de natal), embora na 

maior parte delas os participantes se encontrem divididos em três faixas etárias: as faíscas (6/11 

anos), os fagulhas (12/14 anos) e os fogueiras (15/18). 

 

Segue-se o relatório detalhado sobre o estado da associação, as crianças e jovens que 

apoiamos, as atividades realizadas e os projetos que desenvolvemos tendo sempre como mote 

principal a nossa missão: proteger e integrar crianças e jovens privados do seu meio familiar, 

assim como as suas famílias, garantindo e contribuindo para a execução do seu projeto de vida 

respeitando o seu tempo e individualidade. 
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2. PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE O ASSOCIATIVISMO  

 

ASSOCIADOS 

No final de 2018 tínhamos 131 associados que, nos termos dos Estatutos da Candeia têm de ser 

voluntários: animadores ou amigos p’ra vida.  

Até à elaboração do presente relatório, 54 associados tinham as quotas do ano anterior (2018) 

em dia e apenas 20 tinham as quotas do ano em curso (2019) em dia. Acreditamos que 

podemos incentivar o associativismo através de momentos de sensibilização junto dos nossos 

voluntários para a importância de contribuir ativamente na vida da associação.  

 

Durante este ano foram convocadas duas assembleias gerais ordinárias e uma assembleia 

extraordinária de associados: 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE MARÇO 

Realizou-se no dia 8 de Março de 2018, no Seminário dos Olivais, em Lisboa, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Informações de caráter geral;  

2. Aprovação do relatório e contas de exercício de 2017 e do parecer do Conselho Fiscal; 

3. Outros assuntos não agendados.  

A assembleia decorreu com a regular normalidade e sem nenhum incidente digno de registo 

de evidência. 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE JULHO 

Realizou-se no dia 20 de Julho de 2018, no Lar Maria Droste, em Lisboa, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

1. Informações sobre processo de averiguações à Candeia pelo Núcleo de Fiscalização de 

Equipamentos Sociais/Departamento de Fiscalização/ Unidade de Fiscalização de Lisboa 

e Vale do Tejo/Instituto da Segurança Social, I.P. e respetivas conclusões 

2. O futuro da Candeia – o acolhimento residencial como nova linha de atuação 

3. Apreciação do convite da Direção do Lar Maria Droste (Fundação, IPSS) para a Candeia 

assumir a gestão da Casa Maria Droste, Casa de Acolhimento 

4. Alteração dos Estatutos da Candeia 

5. Outros assuntos não agendados. 
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A Direção da Candeia apresentou aos Associados informação sobre o processo de 

averiguações à Candeia pelo Núcleo de Fiscalização de Equipamentos Sociais/Departamento 

de Fiscalização/ Unidade de Fiscalização de Lisboa e Vale do Tejo/Instituto da Segurança Social, 

I.P. e respetivas conclusões, motivado pela intervenção do projeto amigos p’ra vida, a pedido 

de um Tribunal, no âmbito de um determinado processo de promoção e proteção. A Casa de 

Acolhimento questionou junto da Segurança Social a legitimidade de atuação do projeto, o que 

deu azo ao processo de averiguações acima referido.  

A Candeia foi notificada das conclusões do processo de averiguações no final de maio de 

2018, considerando o Instituto da Segurança Social que a Candeia, com o seu projeto Amigos 

p’ra Vida “ultrapassa a esfera do que são os seus próprios objetivos/atividades estatutárias – a 

aproximação a crianças/jovens acolhidos em casas de acolhimento, para criação, fomento de 

relações (relação de amizade, resposta afetiva) não se enquadra nos seus objetivos”, com o que 

a Candeia discorda em absoluto. 

Reiterámos o entendimento de que cabe no objeto e no escopo da Candeia a aproximação 

a crianças e jovens que vivam ou que tenham já vivido em casas de acolhimento residencial, 

fomentando relações de amizade e uma resposta afetiva, sublinhando que todas as atividades 

que a Candeia tem vindo a desenvolver desde 1991 têm esse objetivo, não acreditando na 

animação/ação sem relação. A diferença é que através do projeto Amigos p’ra Vida os 

voluntários são essencialmente famílias e promovem-se relações duradouras mais 

individualizadas e não em grupo, o que deveria ser incentivado e não questionado. 

O objeto da Candeia é um e único e, todas as atividades e projeto destinam-se unicamente a 

realizar a mesma e única missão: o estabelecimento de relações de amizade, promotoras do 

desenvolvimento integral da criança e jovem. 

No entanto, e porque a relação de amizade e resposta afetiva é o objetivo subjacente a toda 

a atividade da Candeia, sendo inclusivamente o lema da Candeia – da relação nasce a luz – 

propusemos a alteração aos Estatutos da Candeia, de modo a que esta missão (e este projeto) 

fique expressa e claramente prevista nos Estatutos da Candeia. 

A Direção da Candeia apresentou ainda aos Associados o convite da Direção da Fundação 

Lar Maria Droste (LMD) para a Candeia assumir a gestão da Casa Maria Droste, Casa de 

Acolhimento com lotação para 30 jovens do sexo feminino. Para apreciação deste convite, era 

necessário discutir antes demais se os Associados mantinham o desejo (sonho antigo) de a 

Candeia vir a ter uma Casa de Acolhimento, o que foi confirmado e expresso nessa Assembleia 

Geral. 
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No entanto, para que a Candeia pudesse aceitar este convite do LMD, ou outros que se 

venham a colocar no futuro, a Candeia precisava de ter nos seus Estatutos esta valência de 

acolhimento residencial, porta que se abriu através da alteração dos Estatutos nesta Assembleia 

Geral Extraordinária. 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE NOVEMBRO 

Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2018, no Lar Maria Droste, em Lisboa, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Informações de carácter geral; 

2. Ponto de situação sobre o convite da Direção do Lar Maria Droste (Fundação, IPSS) para a 

Candeia assumir a gestão da Casa Maria Droste;  

3. Apreciação e votação do orçamento e o plano de ação para o período compreendido 

entre 1/9/2018 e 31/12/2018, mediante parecer do Conselho Fiscal; 

4. Apreciação e votação do orçamento e o plano de ação para o período compreendido 

entre 1/1/2019 e 31/12/2019, mediante parecer do Conselho Fiscal; 

5. Outros assuntos não agendados. 

 

A assembleia decorreu com a regular normalidade e sem nenhum incidente digno de registo 

de evidência. 
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A Direção expôs que a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, 

entidade que criou e administra a fundação Lar Maria Droste (IPSS), convidou formalmente a 

Candeia a integrar uma solução que passasse por, no futuro, ser a Candeia a gerir a Casa Maria 

Droste. No entanto, a Congregação considerou quase afastada a possibilidade de poder haver 

uma passagem “direta” da Casa de Acolhimento da Fundação Lar Maria Droste para a 

Candeia por receio que o Acordo de Cedência do edificado pudesse ser posto em causa pelo 

Ministério das Finanças e que a Segurança Social não transferisse o Acordo, exindo a celebração 

de novo acordo.   

A Congregação e a Direção da Candeia consultaram o Patriarcado procurando uma 

solução alternativa. Esta solução passaria pela Congregação ceder o seu lugar de 

administração da Fundação a outra entidade, no caso a Candeia. Analisados os Estatutos do 

Lar Maria Droste com o Patriarcado, verificámos que a Candeia apenas poderia ocupar o papel 

da Congregação caso se transformasse numa entidade jurídica canónica. 

Assim, e dando tempo e espaço para que, na Candeia, se venha a amadurecer esta 

possibilidade, tema que foi apresentado mas não foi apreciado nem sujeito a votação na 

Assembleia Geral de novembro de 2018, a Congregação concordou em ficar por mais 3 anos, 

pedindo a nossa colaboração não só na “gestão” atual da fundação através de pessoas 

ligadas à Candeia, mas na construção de um caminho que permita a saída da Congregação 

da administração da fundação, passando a Candeia a assumir a gestão da Casa Maria Droste 

e dos demais projetos previstos nos Estatutos do LMD. 

Em outubro de 2018, por sugestão conjunta apresentada pela equipa técnica da Casa de 

Acolhimento, pela (então) Presidente da Direção Irmã Antonieta Sousa e pela Direção da 

Candeia, foi proposto à Provincial que a Direção da Fundação integre a Sofia Marques como 

vogal, fazendo a ponte com a Candeia, e o Vicente Mendes Godinho, vet e associado 

Candeia, como Presidente do Conselho Fiscal.  

Demos o nosso acordo a que a Presidente da Direção do LMD fosse a Marisa Martins, atual 

Diretora Técnica, e que a Irmã Antonieta se mantivesse presente fazendo a ponte entre a 

Congregação e a Fundação, na qualidade de membro do Conselho Fiscal. 

Os órgãos sociais (Direção e Conselho Fiscal) foram aprovados por parte do Patriarcado, 

tendo os órgãos tomado posse no dia 5/12/2018. 
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Como sinal forte da presença da Candeia na Casa, sugerimos que a Joana Simões Correia, 

uma das fundadoras da Candeia e psicóloga com largos anos de experiência no acolhimento 

residencial, integrasse a direção técnica da Casa de Acolhimento, em substituição da Marisa, 

lugar de grande responsabilidade técnica, o que foi aceite pela Congregação e pela Direção 

em funções.  

A Joana Simões Correia iniciou funções em 2/1/2019.  

 

3. A QUEM DAMOS O NOSSO APOIO 

A Associação Protetora das Florinhas da Rua – É a “Casa-Mãe” da Candeia. Foi a primeira 

associação onde os animadores fizeram atividades. Além das crianças que acolhem, a APFR 

apoia também as suas famílias, procurando reintegrá-las. 

A Associação Crescer Ser – Desta Associação fazem parte a Casa da Encosta, em 

Carcavelos, a Casa do Infantado em Loures, a Casa do Parque em Carnaxide, a Casa das 

Ameixoeira em Lisboa, a Casa do Vale e a Casa da Cedofeita no Porto. Acolhem crianças 

provenientes de ambientes familiares de risco, vítimas de violência, abuso, abandono ou outras 

situações de risco. 

A Associação de Lares Familiares para Crianças e Jovens – Novo Futuro – É uma associação 

em crescimento, que inclui a Casa Lilás na Graça, a Casa Verde e a Casa Amarela no Areeiro, a 

Casa Azul no Estoril, a Casa Branca no Algueirão, a casa Laranja em Mira-Sintra, a casa Laminga 

em cascais e a Casa do Pinheiro no Porto. Em cada uma delas vivem oito crianças “como irmãs” 

e dois educadores, obedecendo a um projeto que visa criar uma estrutura familiar que as 

acompanha até se tornarem autónomas. 

A Casa dos Rapazes – É uma instituição com longa história na cidade de Lisboa. Acolhe 

rapazes de todas as idades. 

O Centro de Alojamento Temporário de Tercena – O CAT Tercena juntou-se às casas apoiadas 

pela Candeia em 2004. Acolhem cerca de 50 crianças e jovens de todas as idades. No ano de 

2007 iniciámos com as crianças do CAT Tercena uma atividade regular semelhante à realizada 

com as Florinhas, com periodicidade quinzenal. As atividades regulares no CAT Tercena 

terminaram no Verão de 2018, por decisão conjunta da Candeia e da Direção da Casa, 

continuando as crianças e jovens a participar nas restantes atividades. . quinzenal. As atividades 

regulares no CAT Tercena terminaram no Verão de 2018, por decisão conjunta da Candeia e da 

Direção da Casa, continuando as crianças e jovens a participar nas restantes atividades. 

O Centro de Promoção Juvenil – É uma instituição particular de solidariedade social, regida 

pelos seus estatutos e corpos gerentes. Tem a seu cargo 45 meninas provenientes de famílias 
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destruturadas, com carências e problemas que para aqui são encaminhadas por diversas 

entidades de apoio à Infância. 

O Lar António Luís de Oliveira – É uma instituição particular de solidariedade social, regida 

pelos seus estatutos e corpos gerentes. Tem a seu cargo cerca de 27 crianças, apoiando apenas 

irmãos. O contacto com a Candeia iniciou-se nos campos de férias de 2008 com faíscas. 

Em 2015 começámos a apoiar a Fundação O Século - Uma instituição com várias casas de 

acolhimento. Neste momento a Candeia dá apoio à CCasa das CConchas e à CCasa do MMar 

que acolhem 25 e 12 crianças e jovens, respetivamente.   

Já em 2017, a Candeia passou também a animar nas suas atividades as jovens do Lar Maria 

Droste – Uma instituição que acolhe raparigas em situação de risco, desde os 6 anos até 

atingirem a sua autonomia. Tem 3 casas e dividem as cerca de 30 raparigas de acordo com a 

sua maturidade emocional e fase de vida. 

Através do projeto Amigos p’ra Vida, outras crianças de outras casas de acolhimento 

começaram a participar em atividades da Candeia (Associação Mimar, Lar São Francisco de 

Assis, Colégio Eduardo Claparede), assim como crianças já reintegradas junto da família 

biológica. 

 

4. ATIVIDADES COM PARTICIPANTES 

Na Candeia somos todos voluntários e fazemos parte de uma grande família. A Candeia 

aposta numa relação muito pessoal com cada criança e com cada jovem, compreendendo e 

aceitando as especificidades de cada um, apostando na simplicidade em tudo o que faz e 

utilizando a imaginação para tudo isto. Acreditamos que da relação nasce a luz e o nosso mote 

é com pouco fazer muito. Felizmente não é só nos campos de férias que somos Candeia, 

durante todo o ano dinamizamos atividades para garantir que damos maior suporte e apoio a 

todas as crianças e jovens que por nós passam, pois acreditamos que assim fazemos a diferença 

nas suas vidas. É um reboliço de emoções capaz de revolucionar as vidas de participantes e 

animadores sendo que ninguém fica indiferente a esta luz. 
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NOITES NAS FLORINHAS 

 

As noites nas Florinhas tiveram como responsáveis até ao Verão, a Inês Dias e o António 

Villaverde, e depois do Verão, a pasta foi passada para a Patrícia Valente e para a Catarina 

Amorim Marques. 

Durante uma hora o grupo aborda um 

tema, previamente preparado, que junta a 

componente pedagógica à componente 

lúdica. 

Em junho, para comemorar o fim do ano 

letivo, é organizado um Arraial, "barraquinhas" 

temáticas e muita animação. 

Manteve-se a mesma estrutura que tinha 

desde o final de 2010, ou seja, um grupo de 

animadores, apoiado pelos dois responsáveis, 

que visita as Florinhas quinzenalmente. 

 

 

TERCENA, “ENA QUE CENA” 

 

Pelo décimo primeiro ano consecutivo fizemos atividades regulares no Centro de Acolhimento 

Temporário de Tercena. 

Até ao Verão os responsáveis pela atividade, que aconteceu mensalmente, foram Maria 

Duarte Silva e a Mónica Bettencourt Ramalhal.  

Contudo, a partir de Setembro, em conjunto com a direção da casa, decidimos suspender a 

atividade pelo facto desta última estar a viver um momento de grande mudança organizacional 

não reunido as condições para que a Candeia pudesse continuar a animar os 50 participantes 

que ali habitam. 

Assim, entre Setembro e Dezembro de 2018 não animámos atividades no CAT de Tercena, não 

obstante os participantes daquela casa terem continuado a participar em todas as outras 

atividades que a Candeia dinamizou em 2018. 
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CASA DO VALE – A ATIVIDADE ENCANTADA 

 

A partir de dezembro de 2017 e durante todo o ano de 2018 a Candeia iniciou um grande 

desafio há muito tempo desejado: começou a dinamizar atividades no Porto. Este desafio foi 

liderado pela animadora Bárbara Moreira que juntou um grupo de outros animadores que 

começaram a animar os 10 jovens que vivem na Casa do Vale. 

Durante a tarde de domingo, um grupo 

organizado de animadores junta-se aos participantes 

que estiverem na casa para abordar um tema, 

previamente preparado, que junta a componente 

pedagógica à componente lúdica. 

Esta atividade tem por enquanto um nome 

provisório. Os participantes abriram um concurso 

para em conjunto decidirem o nome que vai ser 

dado a este sonho que agora se tornou realidade. 

 

 

 

 

 

DOMINGADAS 

 

As domingadas estão divididas em duas atividades: as faíscas e as de fagulhas. 

As domingadas de faíscas tiveram até 

ao Verão como responsáveis, a Filipa Jales 

Moreiras e o Gonçalo Pais, que depois 

deram lugar ao Miguel Simões Correia e à 

Leonor Soares Cardoso.  Já as domingadas 

de fagulhas foram até ao verão 

asseguradas pela Luísa Burigo e Jorge 

Sabino e depois, foram assumidas pela 

Joana Ló de Almeida e pelo António 

Villaverde. 
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Cada domingada de faíscas e de fagulhas acontece uma vez por mês, preferencialmente 

ao Domingo e, têm como objetivo juntar as crianças das várias casas e proporcionar-lhes uma 

manhã, uma tarde ou mesmo um dia inteiro diferentes.  

 

CLUBE DA LUA CHEIA – CLC 

 

O Clube da Lua Cheia teve como responsáveis até julho a Mafalda Lencastre e o Rui Rebelo 

de Andrade. E. Em outubro aceitaram o desafio de preparar mais um ano letivo de CLC a Maria 

do Mar Félix da Costa e o Ricardo Lobo. 

O formato adotado para esta atividade mantém-se semelhante desde 2015. Percebemos 

junto das casas que durante a semana os fogueiras tinham bastantes atividades extra 

curriculares que não lhes permitiam ir a atividades da Candeia, e assim decidiu-se fazer esta 

atividade ao fim de semana.  

As atividades preparadas tiveram em conta o grupo de participantes no conjunto das suas 

características, aconteceram com componentes lúdicos e de convívio, bem como momentos 

mais sérios, de partilha e de discussão de temas de interesse dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

FINS DE SEMANA 

Durante o ano uma das atividades que preparamos para os nossos participantes são os fins de 

semanas, em que o principal objetivo é reviver os momentos dos campos de férias anteriores, 
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rever aqueles com quem partilhámos momentos inesquecíveis em campo e também preparar o 

próximo campo de férias.  

 

FIM DE SEMANA DE FOGUEIRAS 

Começamos o ano com o fim de semana de fogueiras em que a equipa escolhida teve 

como Diretor o Gonçalo Pais, a Addjunta Luísa Burigo e a Mamã Mafalda Lencastre.  

 

“Vim para este fim de semana cheia de medo. Era a primeira vez com fogueiras e a primeira 

vez como adjunta. Lembro-me de me terem dito que pouco ia ser como planeado, mas que isso 

podia significar magia. E foi mesmo mágico. De facto, pouco correu como planeado porque os 

fogueiras surpreendem-nos de uma forma que não estamos à espera. Os fogueiras surpreendem-

nos muito. Com fogueiras há muita coisa que lhes fala ao coração através de uma conversa. É a 

idade onde eles se preparam para a vida adulta e poder participar disso é simplesmente 

maravilhoso. Já os vamos conhecendo e testemunhar a transformação  que neles operou e a 

forma como vão crescendo vale por tudo. Por muita preparação que haja, são os fogueiras que 

fazem valer a pena, por mais que isso signifique passar para o plano z.” 

   Luísa Burigo  

Adjunta do FDS Fogueiras 

 

 
FIM DE SEMANA DE FAGULHAS 

Em Março tivemos o fim de semana de fagulhas com uma equipa liderada pelo Diretor Paulo 

Sabino, o Adjunto Afonso Pais de Ataíde e a Mamã Maria Cunha Silva. 
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“No mês de Março de 2018, El rei convocou a Ordem Fagulha para uma missão da máxima 

importância: encontrar a princesa do reino, sua filha, que havia sido raptada. Os mais bravos 

fagulhas responderam ao pedido chegando dos quatro cantos do reino a Colares. Durante o 

fim-de-semana os fagulhas tiveram de provar a sua qualidade, superando desafios e 

conseguindo acudir o rei na busca da sua filha. Foi um fim de semana muito bem passado com 

muitos sorrisos e espírito candeia.” 

   Afonso Pais de Ataíde  

Adjunto do FDS de fagulhas 

 

FIM DE SEMANA DE FAÍSCAS  

Em Abril chegou o fim de semana de Faíscas em que a Diretora Rita Sousa Machado, o 

Adjunto António Villaverde e a Mamã Madalena Oliveira fizeram os impossíveis para tornar este 

fim de semana inesquecível para os nossos participantes. 

 

 

 

 

 

“Animar Faíscas é sempre uma alegria, têm muita energia e transmitem-nos muito isso! 

O fim de semana de Faíscas foi um bocadinho puxado porque quando a energia dos Faíscas 

é demasiada, perde-se o controlo. Eles gostam de correr e saltar, e as melhores atividades são 
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por exemplo procurar a “pedra da alegria” que eles tão rapidamente encontraram no fim de 

semana. 

Mesmo quando nos levam ao limite, 

enchem o nosso coração com a 

quantidade de abraços e beijinhos que nos 

dão, e aí, o que correu menos bem é 

afogado.” 

   Joana Ló de Almeida 

Animadora de equipa do FDS fagulhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
CAMPOS DE FÉRIAS 

Agosto traz-nos sempre o melhor da vida, aquilo por que passamos meses a trabalhar, o que 

nos faz correr… Os campos de férias! E 2018 não foi exceção. Em Agosto voltaram a acontecer 

três campos de férias. Este ano regressámos a Quinta da Ortiga em Santiago do Cacém, 
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gentilmente cedida pela família Lobo de Vasconcelos, a quem temos de deixar o nosso muito 

obrigada pelo mês inesquecível que a sua generosidade proporcionou a mais de 120 Faíscas, 

Fagulhas e Fogueiras. 

 

Campo Data Diretor Adjunto Mamã 

Faíscas 

(6 aos 11 anos) 

9 a 15 Agosto José Miguel ZO Rita Sousa 

Machado 

Sara Menezes 

Fagulhas 

(12 aos 14 

anos) 

17 a 24 Agosto Gonçalo Pais Mafalda 

Lencastre 

Mónica 

Ramalhal 

Fogueiras 

(15 aos 18 

anos) 

31 de Julho a 7 

de Agosto 

Afonso Paes de 

Ataíde 

Luísa Burigo Filipa Mota 

 

TEMA DE CAMPO 

Foi, como sempre, parte essencial dos campos da Candeia! Permitiu que dentro de cada 

atividade e depois entre cada campo, se encontrasse uma sintonia espiritual, que nos fez viver 

aqueles dias tão intensos não só por fora, mas também no nosso íntimo. Uma vez mais fica 

comprovada a eficácia de um imaginário construído à volta de um tema. 
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Depois de em 2017 conseguirmos pôr em prática o que de melhor há em nós, seguindo o 

lema que serviu de mote para o campo e para as atividades com o tema vai e faz o mesmo em 

2018 decidimos que era tempo de agradecer e assim vivemos a “ALEGRIA DE ACREDITAR”. Ao 

longo de todo o mês de Agosto, animadores e faíscas, fagulhas e Fogueiras aprenderam que a 

esperança é a maior fonte de alegria que podemos partilhar entre cada um de nós, e que só de 

poder esperar isso de quem está ao nosso lado, já nos podemos alegrar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE FAÍSCAS 

“Estes textos nunca são fáceis de começar, e nisso são parecidos com a aventura que foi este 

campo de Faíscas. Apesar de já conhecer a Candeia, e de ter feito outros campos de férias, 

não foi fácil sair da zona de conforto, e só decidi vir já muito perto do campo. 
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Ao contrário dos outros animadores, não tinha sonhado tanto o campo, e não sabia o que 

esperar. Apercebi-me, depois, que nunca sabemos o que esperar destes miúdos, e que somos 

sempre surpreendidos. 

 

Além do fator “faísca” que obriga sempre a alguma flexibilidade e adaptabilidade, uma 

simpática virose fez-nos recalcular todo o caminho que iríamos percorrer, naquela semana. 

Assim, entre medidas higiénicas que visavam atingir um clima de total assepsia, conseguimos 

encher os dias de banhos nas Cataratas do Iguaçu, petiscos da Bruta Gruta di Kantina di 

Bikimama e Bikititis e jogos que envolviam bolas, rolhas, paletes, cordas e tudo aquilo que os livres 

iam encontrando na nossa Tiki Tenda Em Cima Em Cima Em Cima. Escusado será dizer que foram 

incansáveis o Mambotor Zezé, a Bikidjun Tuxa e a Bikimama Sara. 

Tudo não estaria completo se não tivéssemos tido os nossos momentos de BDS e Missa, em que 

o nosso grande Mambocapi nos falava desta alegria que já todos sentíamos: a alegria de 

acreditar. 

Depois de tudo isto, foi difícil acabar o campo (mais uma semelhança com este texto), e 

mandar um autocarro cheio de Faíscas de volta a Lisboa, mas ficou a Alegria, a Amizade e a 

certeza que esta semana foi Luz para os Faíscas, mas sobretudo para os animadores.” 

Miguel Simões Correia  

Animador de equipa do campo de faíscas  
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CAMPO DE FAGULHAS 

 

“Pediram me para dar o meu testemunho deste campo de fagulhas de 2018. Bem o que dizer, 

foi um campo muito diferente e especial para mim porque fui mamã pela primeira vez. Foi o meu 

quinto campo mas com uma perspetiva muito diferente dos outros, o que fez com que parece-

se quase o primeiro, mas no essencial tão mágico como todos os outros. Foi o meu terceiro 

campo de fagulhas e por isso um grupo etário a que já estava habituada, é um grupo muito 

bom mas muito desafiante. Foi um campo incrível mesmo tendo em conta todas a peripécias ao 

longo do campo… mas também não seria um verdadeiro campo da candeia se não tivesse 

acontecido e é nesses momentos que a magia acontece! Uma coisa que ainda me surpreende 

mesmo após 5 campos é a capacidade de interajuda que se cria entre um grupo que se 

acabou de conhecer e isso para mim sim é a magia da candeia. Neste campo em particular, 

essa magia aconteceu muito de início. Um grupo fantástico com muitos animadores a fazer 

candeia pela primeira vez. Uma equipa de direção com quem adorei trabalhar, com uma 

adjunta revelação, que é foi máquina. E claro que nada disto poderia ter sido para mim assim, se 

não tivesse tido duas tias maravilhosas e incansáveis, mesmo. Bem agora que venham muitos 

mais campos e que essa magia tão própria da candeia continue sempre. 

Uma grande Burra!” 

Mónica Ramalhal 

Mamã do campo de fagulhas  
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CAMPO DE FOGUEIRAS 

“Fiz no verão de 2018 o meu primeiro campo, confesso que estava bastante nervosa e 

receosa porque era o primeiro (já tinha feito muitas colónias de férias enquanto era criança mas 

nenhuma enquanto animadora) e porque era o campo de Fogueiras. Pelos testemunhos que 

ouvia de Fogueiras diziam sempre que era super desafiante pois conseguíamos chegar de uma 

maneira diferente e mais adulta do que comparado com os outros. Fui com algum medo de não 

conseguir chegar a esses miúdos mas assim que me entreguei de corpo e alma e valeu mais que 

a pena. Claro que o primeiro dia é mais complicado pois são muitos nomes para decorar 

(confesso que tenho alguma dificuldade nisso) e há muitas músicas com muitas letras para 

decorar mas num instante aprende-se isso tudo e entra-se num mundo mágico com esses 

Fogueiras. Ser animadora de equipa fez com que pudesse conhece-los muito melhor e de 

perceber a sua história, alegrias e feitios e eles a mim. Uma das coisas que permitiu que este 

campo fosse tão incrível, cheio e inesquecível foi sem dúvida a equipa de animadores. Tenho a 

certeza que sem eles o campo não teria sido tao maravilhoso, pois sem essa base era impossível, 

conseguimos criar logo desde o inicio uma ligação mesmo especial e ficarmos mesmo amigos e 

essa união passou para os Fogueiras que ao verem essa ligação permitiu que se formasse um 

grupo de animadores e miúdos mesmo incrível. Essa ligação viu-se em cada boa noite (e que 

boa noite todas as noites!!!), em cada jogo que puxavam uns pelos outros, em cada confidência 

e abraço. Um campo tão bom e sem sombra de dúvidas milhões de vezes melhor do que estava 

à espera, quem nunca fez um campo de Fogueiras não sabe o que perde!” 

Inês Olaio 

Animadora de equipa do campo de fogueiras  
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FESTA DE NATAL 

Como já é tradição, o nosso ano 2018 também terminou com a nossa festa de natal, um 

grande momento do ano em que reunimos todos os participantes de todas as casas que 

apoiamos e fazemos magia acontecer numa tarde cheia de jogos e desafios bem ao estilo 

Candeia. Este ano a Festa de Natal ficou a cargo dos responsáveis Tomás Curveira Santos, Paulo 

Sabino, Francisca Afonso e Cunha e Rodrigo Vaz. 

 

 

”Como primeira experiência e sem nunca ter ido a uma festa de Natal, foi complicado de 

início perceber como seria organizada a festa, que programas costumam fazer e tradições deste 
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dia. Tudo ficou mais fácil com a ajuda do Duarte que não deixou de acompanhar a equipa 

principal com repetidas dicas e check ups durante e até ao fim do evento.  

A equipa funcionou bem, estávamos bastante em sintonia e tentámos criar uma história à 

volta da personagem Nheco ( penso que o miúdos gostaram da ideia ). A ideia podia ter sido 

um bocadinho mais desenvolvida, mas houve escassez de tempo pelos obstáculos iniciais 

quando a equipa ainda não estava completamente definida.” 

    Rodrigo Vaz 

Responsável da Festa de Natal 2018 

 

 

5. ATIVIDADES COM ANIMADORES 

O recurso mais importante e precioso da Candeia é composto, sem qualquer dúvida, pelos 

animadores e voluntários. A animação da Candeia exige um grupo muito comprometido, 

dedicado, unido, amigo e muito bem formado tendo em conta aquela que é a nossa 

missão: animar, criar relação, ser rede na vida dos nossos participantes. Assim todos os anos 

apostamos na formação de todos os nossos voluntários e fomentamos a união de grupo e as 

relações de amizade entre animadores. 

Estas atividades destinadas exclusivamente aos voluntários são fundamentais para que 

possamos animar mais crianças e jovens, sempre na certeza de que os princípios e valores da 

Candeia são refletidos nas atividades e nas relações que criamos com os participantes e entre 

voluntários. 

 

CIFA 

O CIFA (Curso Intensivo de Formação de Animadores) pretende ser o ponto alto da formação 

anual dos animadores da Candeia. O grande objetivo é que este fim-de-semana seja não só um 

espaço de formação para novos animadores, mas acima de tudo um espaço de partilha e 

aprendizagem que nos enriquece a todos e que nos inspira a fazer mais e melhor para cada 

faísca, fagulha e fogueira com quem nos cruzamos. Em 2018, o CIFA teve de ser adaptado às 

disponibilidades dos animadores tendo sido em vez de um fim-de-semana um dia de formação 

intensiva no Lar Maria Droste.  

O CIFA foi preparado pela direção da Candeia tendo se focado nas dinâmicas próprias do 

campo, com momentos de partilha e de reflexão. 
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ALVORADA 

 
Em Setembro de 2018, foi dinamizado um momento de formação e de preparação do novo 

ano, permitindo aos animadores presentes inscreverem-se nas atividades que iniciariam muito 

em breve. Houve lanche em conjunto com os Amigos p’ra Vida presentes em Encontro de ApV, 

tendo o dia terminado com MISSA celebrada no Lar Maria Droste. 

Começado o novo ano letivo Candeia, o tema “A alegria de acreditar” deu lugar a um novo 

tema do ano, tema que também servirá de inspiração ao projeto Amigos p’ra Vida: 
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JANTAR DE REIS 

Em 2018 cumprimos uma tradição antiga da Candeia e juntos celebramos o dia de Reis. Este 

Jantar é um convívio entre os animadores da Candeia e incentiva a partilhar na época festiva 

do Natal.  

O Jantar foi partilhado, sendo então composto pelas pequenas coisas que cada um pôde 

levar, tornando assim o que é pouco em muito, tal como, juntos, fazemos na Candeia. 

Foi um convívio muito agradável, em que se junta a magia do Natal à magia da Candeia e à 

alegria destes animadores em partilharem juntos este pequeno mundo que é a Candeia. 

Queremos agradecer a todos pela sua presença, com um especial agradecimento à família 

Castelo Branco por nos receberem na sua casa e por todo o apoio logístico à realização deste 

momento. 

 

FIM DE SEMANA DE ANIMADORES 

Este fim-de-semana decorreu durante o mês de Novembro e ficou a cargo do Diretor António 

Villaverde, do Adjunto Eurico Neves e da Mamã Leonor Soares Cardoso. 

Houve momentos de partilha que visaram preparar os animadores para o tema do ano que é 

“SOU TEU AMIGO, SIM!”, bem como para juntos olharmos para o que a Candeia faz e como a 

podemos melhorar. Ao mesmo tempo, através dos jogos e dinâmicas preparadas pela equipa, 

houve momentos de team-building e convívios que visaram promover a boa disposição, os laços 

entre animadores. Como sempre é também um momento em que se recebem os novos 

animadores, sendo uma oportunidade de os introduzir nas dinâmicas próprias da Candeia. 

“ Quando recebi o convite fiquei assustada. Não sabia quantidades, tempos, ou qual era 

suposto ser o meu papel com os animadores enquanto Mamã, como fazer o equilibro entre estar 

presente sem deixar ninguém sem almoço até as quatro da tarde. Apesar disto, na altura tudo 

foi acontecendo (quase) como devia, tive 

ajudas ótimas, aprendi imenso com o que não 

correu tão bem e com o que me foram 

ensinando, e adorei a experiência tanto como 

membro de uma equipa de direção e toda a 

preparação do fim de semana, como a 

equipa de cozinha!” 

Leonor Soares Cardoso 

Mamã do fim de semana de animadores 

2018 
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NOITE DE FADOS 

A Noite de Fados é o maior evento de Angariação de Fundos no ano Candeia, nela 

conseguimos angariar grande parte do dinheiro que nos permite realizar os campos de férias. 

Todos os anos convidamos três animadores que se responsabilizam de organizar a noite de fados, 

garantindo o sucesso deste evento e assim também, de mais um ano de campos de férias. Este 

ano as responsáveis foram a Inês Dias, a Luíísa Burigo e o Bernardo Alvim, a quem agradecemos 

todo o empenho e dedicação.  

 

“Queres organizar A Noite de Fados da Candeia?" 

Foi assim que começou aquilo que viria a ser um dos desafios maiores que experienciei na 

Candeia. Desde o momento de escolher a data deste grande evento, o local, os músicos, o 

pormenor das mesas, o vaso como lembrança para todos os que iam estar presentes (ainda 

tenho o meu em casa!), aos inúmeros telefonemas, às reuniões, às noites mal dormidas, às 

viagens para carregar os pratos, os talheres, as mesas, as cadeiras.... até o palito dos croquetes... 

nada podia faltar! E nada faltou!  

O dia chegou e de uma forma ou outra relembro esta noite como uma das mais gratificantes, 

que me deixaram de coração cheio e com a sensação de missão cumprida. 

Quando nós nos juntamos com a humildade, força, dedicação e Humanidade para fazer 

acontecer, nada é impossível! 

Nada na Candeia é impossível, basta Acreditar em Nós e nos Outros que nos rodeiam!” 

Maria Cunha e Silva 

Responsável da Noite de Fados 2018 
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CONSIGO TEM AINDA MAIS GRAÇA 

 

No dia 23 de novembro aconteceu o primeiro Espetáculo Solidário de Stand-Up Comedy da 

Candeia no Auditório do Colégio São João de Brito às 21h30.  

Foi um momento de humor muito bom. 

O empenho da associada e animadora Filipa Mota assumindo toda a organização do evento 

foi notável, mas os resultados esperados ficaram aquém do esperado. Não conseguimos encher 

o Auditório do Colégio apesar do esforço de comunicação da Candeia com o total apoio da 

Addmore. 

 

 

NOITE DE ORAÇÃO CANDEIA 

 

Desde Outubro de 2016 que a Candeia organiza NOC’s – Noites de Oração Candeia. 

Caracterizam-se por serem noites especiais, inspiradas no diálogo constante que a Candeia tem 

com Ele: “Noc-noc! Quem é? Sou Eu, Jesus!”. E assim decorreu mais um ano de formação, de 

partilha e de encontro connosco e com Ele.  

Em 2018 foi realizada duas NOC’s, uma no Seminário dos Olivais, no início do ano letivo, em 

Setembro, para o lançamento das atividades e outra em Novembro no Lar Maria Droste. 

A Candeia participou também na NNoite de Todos os CCampos promovida pela Rede CFC. 

 

Pedimos a Deus a graça de acreditar n’Ele, nos outros e em nós próprios. n’Ele, nos outros e 

em nós mesmo. Inspirámo-nos na história de relação entre o Principezinho e a raposa e fizemos o 

compromisso perante Deus de sermos luz que ilumina aqueles que nos rodeiam, celebrando a 

alegria de acreditar!  
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“ – Anda brincar comigo – pediu-lhe o principezinho. – Estou triste… 

– Não posso ir brincar contigo – disse a raposa. – Ainda ninguém me cativou… 

– Ah! Então, desculpa! – disse o principezinho. 

Mas pôs-se a pensar, a pensar, e acabou por perguntar. 

– “Cativar” quer dizer o quê? 

– Vê-se logo que não és de cá – disse a raposa. – De que andas tu à procura? 

– Ando à procura dos homens – disse o principezinho. – “Cativar” quer dizer o quê? 

– Os homens têm espingardas e passam o tempo a caçar – disse a raposa. – É um grande 

inconveniente! E também fazem criação de galinhas. Aliás, na minha opinião, é o único interesse 

deles. Andas à procura de galinhas? 

– Não – disse o principezinho. – Ando à procura de amigos. “Cativar” quer dizer o quê? 

– É uma coisa de que toda a gente se esqueceu – disse a raposa. – Quer dizer “criar laços”… 

– Criar laços? 

– Sim, laços – disse a raposa. – Ora vê: por enquanto tu não és para mim senão um rapazinho 

perfeitamente igual a cem mil outros rapazinhos. E eu não preciso de ti. E tu também não 

precisas de mim. Por enquanto eu não sou para ti senão uma raposa igual a cem mil outras 

raposas. Mas, se tu me cativares, passamos a precisar um do outro. Passas a ser único no mundo 

para mim. E eu também passo a ser única no mundo para ti… “ 
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6. AMIGOS P’RA VIDA 

Ao longo do ano de 2018 angariámos, selecionámos, formámos e acompanhámos famílias 

voluntárias com o objetivo de promover relações de amizade significativas com crianças e 

jovens com medida de promoção e proteção, em especial medida de acolhimento residencial, 

sinalizadas ao projeto por Tribunal, CPCJ ou casas de acolhimento.  

O foco do projeto continuam a ser as necessidades das crianças e dos jovens. É para eles que se 

pretende encontrar a família com a disponibilidade e o perfil adequado para lhes dar apoio ou 

acolher. 

Desta disponibilidade do projeto para procurar resposta para TODAS as necessidades que nos 

sejam identificadas por qualquer entidade envolvida em matéria de promoção dos direitos e de 

proteção das crianças e jovens em perigo, tem surgido pedidos, incluindo pedidos judiciais, para 

situações muito difíceis, seja pela necessidade da criança/projeto de vida, seja pelas 

características das crianças/jovens a apoiar ou acolher. Propusemos em variados casos o apoio, 

de imediato, por parte da Candeia, integrando essas crianças/jovens nas atividades, mais 

lúdicas, enquanto aguardam por família com o perfil indicado a dar-lhes apoio, o que revelou 

ser uma grande mais-valia para essas crianças/jovens. Assim, desta forma, integrámos em 2018 

nas atividades da Candeia crianças e jovens das seguintes casas de acolhimento: Lar São 

Francisco de Assis (SCML) e Colégio Eduardo Claparede. 

 

É objetivo angariar, selecionar e formar famílias voluntárias que pretendam apoiar 40 crianças e 

jovens com medida de promoção e proteção por ano.  

 

Ao longo de 2018 estabelecemos 23 novas relações/apoios, sendo um deles um apoio financeiro 

a uma jovem numa fase de autonomização. 

Ao longo do primeiro semestre de 2018 sentimos um decréscimo de atividade, traduzido num 

menor número de famílias voluntárias, e num menor número de sinalizações de crianças e jovens, 

com a consequente redução de relações estabelecidas, o que se deveu essencialmente à 

necessidade de manter o acompanhamento às relações estabelecidas anteriormente (até 

31/12/2017 as primeiras 23 relações/apoio); ao processo de averiguações levado a cabo pelo 

Instituto da Segurança Social a partir de março de 2018 que fez com que nos tivéssemos de 

ocupar com a apresentação e afirmação do projeto e que motivou alguma redução dos 

pedidos de apoio por parte de equipas de assessoria ao tribunal (EMAT) e de algumas casas de 

acolhimento; e à especial complexidade de algumas relações de amizade que exigiu um 

acompanhamento diário. 
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O quadro que se segue resume a atividade do projeto, em números, ao longo do ano de 2018: 

Mês 

Novas 

sinalizaçõ

es 

Novos 

voluntários 
EI 

Candidatu

ra 
Entrevista VD 

Novas 

relações 

Janeiro 9 6 4 3 1 4 2 

Fevereiro 0 8 8 4 3 3 2 

Março 1 2 2 2 1 0 1 

Abril 1 7 1 0 1 1 3 

Maio 1 4 2 0 0 0 3 

Junho 1 5 3 1 1 1 2 

Julho 3 2 2 0 0 0 1 

Agosto 0 2 0 1 0 0 0 

Setembro 5 12 13 3 3 4 4 

Outubro 1 1 2 2 2 1 3 

Novembro 1 5 7 3 1 1 1 

Dezembro 2 2 3 2 2 2 1 

TOTAL  25 56 47 21 15 17 23 

 

A atividade do projeto está relacionada com os seus objetivos, a saber: 

1. Promover a solidariedade de voluntários (famílias ou pessoas individuais) com vista ao 

estabelecimento de uma relação de amizade com criança ou jovem em perigo. 

PARA ISSO, propusemo-nos divulgar, sensibilizar e informar voluntários sobre as necessidades das 

crianças e jovens com medida de promoção e proteção e as possíveis respostas existentes. 

A divulgação do projeto ao longo dos primeiros 6 meses do ano foi feita de uma forma mais 

informal, tendo o projeto recebido candidaturas espontâneas essencialmente através de outras 

famílias voluntárias e de técnicos de casas de acolhimento e de outras entidades com quem 

articulamos e menos através de campanhas específicas. 

 

Apenas em julho e agosto de 2018 promovemos a divulgação do projeto junto de 

estabelecimentos de ensino particular da área da grande Lisboa, o que não teve grande 
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acolhimento. Apenas o Colégio São João de Brito escolheu a Candeia para apoio por parte de 

alunos do 8.º ano ao longo do ano letivo de 2018/2019, que resultará em apoio financeiro para 

pagar os transportes para os campos de 2019, assim como recolha de bens alimentares e outros.  

Ao longo do mês de agosto, aproveitando o período de férias das famílias, em família, com o 

apoio da ADDMORE, lançámos uma campanha procurando FAMÍLIAS ESPECIAIS para crianças 

especiais (através da página do facebook do projeto) e para quem temos maior dificuldade de 

resposta, seja por serem mais velhos, seja por serem irmãos ou crianças de outra raça que não 

caucasiana, seja por serem fratrias (irmãos). 
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Por último, no final de agosto de 2018 a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas 

divulgou o projeto, tendo o projeto sentido os efeitos desta campanha s ao longo de todo o mês 

de setembro de 2018. 

ASSIM, recebemos em 2018 um total de 56 famílias voluntárias, tendo realizado 47 encontros 

informativos com o objetivo de informar as famílias interessadas sobre o enquadramento legal e 

social, nomeadamente sobre o sistema de promoção e proteção; a tipologia de necessidades 

das crianças e jovens acolhidos, consoante o seu projeto de vida; os direitos e deveres dos 

amigos p’ra vida e importância da ação como projeto familiar; as fases do processo de seleção, 

estabelecimento de relação, formação e acompanhamento. 

PARA O MESMO OBJETIVO, propusemo-nos ainda selecionar, formar e acompanhar os 

voluntários com vista à concretização de uma relação duradoura com uma criança ou jovem.  

Recebemos, ao longo do ano, 21 candidaturas. Estas candidaturas representam o início do 

processo de seleção, composto por entrevista e visita domiciliária, com o objetivo conhecer mais 

aprofundadamente o candidato e os elementos do respetivo agregado familiar. 

Foram realizadas 15 entrevistas de seleção e de 17 visitas domiciliárias. 

Para além destes momentos que integram a fase de seleção, a equipa reúne com as famílias 

voluntárias candidatas o número de vezes necessárias até conseguir apurar a motivação da 

família, perfil e disponibilidade efetivas para apoio a criança ou jovem. 

Finda a fase de seleção, a equipa técnica emite parecer sobre a capacidade dos candidatos 

para o apoio a que se propõem. 
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2. Apoiar as instituições na procura de uma resposta afetiva adequada às necessidades de 

cada criança. 

PARA ISSO, o projeto pretende colaborar com as instituições de acolhimento parceiras na 

construção de uma rede de voluntários que acompanhem individualmente cada criança ou 

jovem. 

O projeto tem sido procurado por Casas de Acolhimento e por Tribunais sempre que, na falta 

de resposta por parte do sistema de promoção e proteção, é necessária outra resposta e há 

esperança de que esta esteja na sociedade civil, ou seja, nas famílias portuguesas. 

No último ano, foram sinalizadas ao projeto crianças e jovens por parte das seguintes 

entidades: 

- Tribunal de Família e Menores de Lisboa 

- Associação Mimar 

- Casa Maria Droste (Lar Maria Droste) 

- Casa das Conchas (Fundação O Século) 

- Casa do Mar (Fundação O Século) 

- Casa do Parque (Crescer Ser) 

- Casa da Encosta (Crescer Ser) 

- Casa do Infantado (Crescer Ser) 

- Equipa de Apoio à Família (SCML) 

- Lar Novo Rumo (SCML) 

- Lar São Francisco de Assis (SCML)  

- Lar de Santa Teresinha (SCML) 

- Lar Jorbalan 
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O projeto pretende ser uma resposta global e efetiva na procura dos amigos p’ra vida com o 

perfil adequado às necessidades de cada criança ou jovem, tendo recebido no último ano a 

sinalização de 25 crianças e jovens. 

Em 31/12/2018 tínhamos pedidos de apoio para 14 crianças e jovens, para os quais ainda não 

conseguimos encontrar a família adequada e disponível para dar resposta. 

PARA O MESMO OBJETIVO, propusemo-nos a conciliar o perfil e a disponibilidades dos 

voluntários com as necessidades das crianças. 

Nos últimos 12 meses estabeleceram-se 23 novas relações. 

Das crianças em relação, o projeto de vida predominante é de autonomização (12 crianças e 

jovens), passando a relação por uma amizade e apoio em fins de semana e férias, seguido do 

projeto de apadrinhamento civil, seguido do projeto de apadrinhamento civil ou outra medida 

tutelar cível (8 crianças), relação que será a resposta para determinada criança ou jovem que 

integrará o agregado familiar da família ApV, seus futuros padrinhos, seguido do projeto de 

“reintegração familiar” (2 crianças). Um dos acolhimentos é temporário (1 criança), até adoção 

da criança por parte de família candidata à adoção.  

Ao longo do último ano tivemos apoio financeiro por parte de 2 famílias voluntárias: um caso 

de apoio no pagamento de colégio particular para que uma criança proveniente de um meio 

socioeconómico frágil tenha uma escolaridade mais acompanhada e apoiada; um caso de 

apoio com bens materiais numa autonomização de jovem adulta que saiu de casa de 

acolhimento para viver sozinha, em autonomia. Este último apoio foi pontual e já consideramos 

como “concluído”. 

 

3. Acompanhar as relações estabelecidas entre os voluntários e as crianças e jovens. 

Pretendemos constituir um suporte efetivo para os amigos p’ra vida ao longo de toda a 

relação, através do aconselhamento e esclarecimento de dúvidas, do apoio na gestão das 

relações e através da criação de momentos de formação. 

Numa fase inicial, os momentos de formação visam sistematizar conhecimentos sobre a 

resposta de apoio, gerir expectativas, reforçar a motivação e criar dinâmica de suporte.  
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Após o início de relação, pretende-se que a formação contribua para dotar os amigos p’ra 

vida de competências especializadas, promover a manutenção da motivação e alimentar a 

dinâmica de suporte. Para isso, organizamos Encontros de Famílias ApV que permitem um 

espaço de aprendizagem através da partilha por parte das famílias que se encontram nas 

diferentes fases de relação com criança/jovem. 

Ao longo do último ano fizemos III ENCONTROS de famílias de amigos p’ra vida: 

- II Encontro APV, subordinado ao tema “As famílias das crianças e jovens em acolhimento 

residencial”, numa dupla perspetiva: (1) quem são estas famílias; e (2) o que representam para 

os seus filhos. 

13 de janeiro de 2018 – com a duração de 5 horas. 

Foi nosso objetivo com este encontro apresentar as características destas famílias, distinguindo 

os mitos da realidade e partilhar dúvidas, receios e a experiência dos voluntários que, na relação 

estabelecida com a criança/jovem, também interagem e articulam com as suas famílias de 

origem.  Estiveram presentes 22 voluntários. 

- III Encontro APV, subordinado ao tema “Os Processos de Mudança no Sistema Familiar” 

12 de maio de 2018 - com a duração de 7 horas. 

Foi objetivo deste encontro dar a conhecer os processos de mudança familiar que ocorrem 

com a entrada de um novo membro na família, mesmo tratando-se de um apoio de fins de 

semana e férias. É sempre necessária uma reorganização familiar que envolve todos os 

membros, crianças e adultos. Trata-se de um processo de transição onde cada um terá que 

reencontrar o seu lugar e papel no seio da família. Após uma primeira fase, caracterizada 

essencialmente pela alegria, o “enamoramento”, surgem dúvidas, receios e até alguma 

resistência face a este processo de mudança. Terão que se adequar rotinas, comunicação, 

estratégias e definição de regras e limites. 

Perante a complexidade de um sistema familiar, é natural que os seus membros tenham 

diferentes formas de se readaptar existindo também, maior ou menor resistência à mudança 

inerente. Desta forma, é necessário existir flexibilidade e ajudar todos os membros do agregado a 

encontrar o seu espaço. Estiveram presentes neste Encontro 25 voluntários. 
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- IV Encontro ApV subordinado ao tema “A Alegria de Acreditar”. 

22 de setembro de 2018 – com a duração de 3 horas 

Foi objetivo deste encontro convidar novas famílias candidatas a virem conhecer o projeto 

através dos testemunhos famílias das famílias de Amigos p´ra Vida já em relação com 

criança/jovem. Estiveram presentes neste Encontro 22 voluntários. 

PARA O MESMO OBJETIVO, propusemo-nos a disponibilizar apoio especializado (apoio jurídico, 

psicológico ou outro) aos voluntários; 

O projeto continua a dar, diariamente, apoio técnico às relações estabelecidas. 

Criámos um plano de acompanhamento com a regularidade adequada a cada tipo de 

relação, tendo sido realizadas no último ano mais de reuniões de acompanhamento às relações 

em curso, seja só com a família voluntária, seja juntamente com as casas de acolhimento. 

A proximidade com as famílias voluntárias é facilitada pela disponibilidade da equipa técnica 

para ser contactada a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, recorrendo a momentos 

de reunião presencial, mas também (e sobretudo) ao contacto telefónico, por mensagem e 

através de grupos de whatsapp criados com as famílias e os técnicos das casas de acolhimento.  

Temos registo de um conjunto de diversos contactos presenciais (310), por email (295) e 

contactos telefónicos (238), sobretudo com voluntários e entidades sinalizadoras. 

Pedimos aos voluntários que registem os convívios com as crianças e jovens e ao longo de 

2018 registámos cerca de 300 convívios entre famílias ApV e crianças e jovens apoiados, 

sobretudo durante os fins de semana e férias. Entende-se por convívio qualquer saída da 

instituição ou de casa da família biológica, consoante os casos, independentemente da 

duração. Este número está totalmente aquém do número de convícios realizados, uma vez que 

as famílias têm muita dificuldade em conseguir cumprir este compromisso de registo dos 

convívios, o que temos procurado suprir através de registos feitos pela equipa com base na troca 

de mensagens entre as famílias e a equipa, sobretudo através do whatsapp. No entanto, o 

número de convívios registados ficará sempre muito aquém dos convívios realizados. 
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PARA O MESMO OBJETIVO, propusemos ainda a avaliar as ações ao longo do projeto, junto 

das crianças e jovens, instituições parceiras e voluntários, o que ainda não conseguimos 

concretizar. 

Graças ao Prémio BPI Solidário, o projeto contou ao longo de todo o ano de 2018 com uma 

pequena equipa técnica dedicada ao projeto com o objetivo de selecionar mais famílias que 

possam constituir uma relação, para a vida, com um maior número de crianças e jovens, 

fazendo a diferença nas suas vidas. Conseguimos, com este apoio, custear – de forma simbólica 

– os serviços de contabilidade e os serviços associados à utilização do espaço da sede da 

Candeia e do projeto. 

A coordenadora do projeto continua a ser a Ana Sofia Marques. Em outubro de 2018 a 

Psicóloga Mafalda Gonçalves saiu do projeto por motivos de ordem profissional (conclusão de 

concurso e ingresso na Polícia Judiciária), contando desde essa data, em sua substituição, com a 

psicóloga Sofia Pombo e Costa. A Sofia é diretora técnica de uma casa de acolhimento parceira 

deste projeto desde a sua génese e tem colaborado desde o início na formação das famílias 

voluntárias. O projeto conta com a sua colaboração especializada sobretudo na fase de 

seleção (entrevista e visita domiciliária), no acompanhamento das relações estabelecidas e na 

formação das famílias. 

Assim, apesar de sentirmos muita falta da Mafalda, pela sua disponibilidade, dedicação e 

profissionalismo, reconhecemos que o envolvimento profissional da Sofia no projeto, dada a sua 

ampla experiência técnica, constitui uma grande mais-valia para as crianças e jovens apoiadas 

e famílias de amigos p’ra vida. 

Acreditamos que as relações estabelecidas foram e são de grande impacto para a vida das 

crianças e jovens, para as famílias voluntárias e até para as famílias biológicas destas crianças. 
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7. AGRADECIMENTOS 

A Candeia e todo o trabalho que fazemos só é possível graças à generosidade de algumas 

pessoas, empresas e entidades que acreditam em nós e que das mais variadas maneiras nos 

ajudam a realizar a nossa missão.  

A todas elas agradecemos com especial carinho a confiança que depositam em nós e no 

nosso trabalho. 

- A todos os amigos da Candeia que continuamente se lembram de nós e nos apoiam sempre 

que necessitamos; 

- À família Seabra Gomes em especial à Joana que tem sido incansável em todo o apoio 

logístico sempre que precisamos. Também por ceder a morada do seu escritório para ser a sede 

oficial da Candeia e o escritório dos Amigos Pra Vida; 

- À família Lobo de Vasconcellos, que nos cedem a Quinta da Ortiga onde realizamos os 

nossos campos de férias, com todo o trabalho prévio que isso inclui e também por nos 

emprestam um espaço para guardar todo o material de campo. Agradecemos especialmente 

ao Sr. António Lobo que nos apoia em todos os detalhes logísticos e em todo o processo, antes, 

durante e depois dos campos. Sem vocês não seria possível; 

- À família Castelo Branco e ao Horto do Campo Grande por nunca nos dizerem que não. 

Obrigada por cada sim. Sem ele a nossa missão ficava muito mais difícil; 

- À família Oliveira e Costa, por acreditarem no projeto da Candeia desde o primeiro 

momento em que nos conheceram e pelo seu constante sim e entrega total. 

- A todos os nossos amigos e familiares que nos ajudaram ao longo do ano com donativos; 

- À Premium Minds, pela ajuda na vida on-line da Candeia, pelo site que construiu e por todo 

o apoio na atualização dos conteúdos. Graças a vocês chegamos mais longe. Obrigado; 

- À Addmore pela enorme generosidade com o nosso projeto. Que tem sido incansável no seu 

apoio à Candeia, no processo de modernização da imagem, como em todos os detalhes de 

design e de uniformização da imagem exterior. Pela elaboração de um novo site e pela ajuda e 

aprendizagem que temos tido convosco sobre a melhor forma de comunicar a Candeia. Sem 

vocês nada disto tinha sido possível; 

- Ao Centro Universitário Padre António Vieira, ao Centro Social e Paroquial de Belém, ao 

Seminário dos Olivais e ao Lar Maria Droste, à Paróquia da Ajuda pela disponibilização de 

espaços para a realização de atividades; 

- A todos os apoios dados às nossas domingadas ao longo deste ano, nomeadamente: Lar 

Maria Droste, Centro Social e Paroquial de Belém, Fundação Gulbenkian, Igreja de Santa Isabel e 

ao MATT; 
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- Ao Colégio Planalto, por mais uma vez nos ter disponibilizado o espaço para a Festa de 

Natal. Este ano um agradecimento ainda maior por se ter disponibilizado a acolher a nossa Noite 

de Fados; 

- À Vaqueiro, à Unilever, ao Chef Carlos Madeira e à sua equipa que mais uma vez nos 

presentearam com um fantástico jantar para a Noite de fados e à Fundação O Século pela 

cedência de espaço, 

- Aos fadistas Francisco Rebelo de Andrade, Maria Silva e  e aos músicos, bem como aos 

restantes apoios que tornaram a Noite de Fados num momento mágico; 

- A todas as empresas que tornaram a nossa Noite de Fados uma noite mágica e que nos 

possibilitou sonhar com mais um ano de Campos de Férias, particularmente a Sumol/Compal, 

Iced Tea, Unicer, Unilever, Monte da Ravasqueira, Ginásio Clube Português, Restaurante a 

Gôndola, JF vinhos, Central de cervejas, Noori, Gelito, Delta, Jerónimo Martins, El Corte Inglés  

entre outros; 

- A todas as empresas e pessoas que nos ajudaram com bens alimentares nos nossos campos, 

com a ajuda deles foi possível realizar 1019 pequenos-almoços, 1179 almoços, 1019 lanches e 

1019 jantares. A todas estas empresas o nosso muito obrigado;  

- A todos os que contribuíram com generosos donativos para a Candeia. 

- Ao Banco Alimentar Contra a Fome e à ReFood que nos ajuda ao longo de todo o ano; 

- Obrigada à nossa contabilista Patrícia Henriques; 

- Às Psicólogas que acompanham os amigos pra vida Mafalda Gonçalves e Sofia Pombo e 

Costa;  

- À direção e ao Esquadrão, que se comprometeu a dar todos os dias o seu melhor pelo futuro 

da Candeia: obrigado pelo esforço e dedicação; 

- E um obrigado especial aos VETs e outros amigos da Candeia a que recorremos tantas vezes, 

sabendo que continuam a ser Candeia e sempre disponíveis.  

- A todos os diretores, mamãs e adjuntos, organizadores de eventos, responsáveis de 

atividades e animadores, sem vocês a CANDEIA não existe, só vocês conseguem aquecer os 

corações de cada participante, só por vocês é que o nosso Sonho da CANDEIA continua a ser 

possível. 
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8. CONCLUSÃO 

 
A Candeia mudou, alterou-se, cresceu e modernizou-se, mas não perdeu a sua chama nem 

por um segundo, e este relatório é o espelho disso mesmo. É o reflexo de toda a entrega, da 

vida, de toda a alegria e de todo o amor que se vive em cada atividade, em todos os campos, 

em todas as reuniões e em todos os dias da Candeia. 

O ano de 2018 acabou mas tudo o que vivemos vai ficar guardado nos nossos corações. Foi 

um ano rico e cheio de Candeia. Foi um ano onde pudemos ensinar e aprender a amar, a 

cuidar, a estimar, a respeitar e a valorizar os outros, a afeiçoar-nos e a cativar os outros. 

Continuaremos certamente a faze-lo cumprindo aquilo a que nos comprometemos ao ser 

Candeia, encher de bondade, carinho e amor os corações dos participantes que connosco 

seguem neste barco e que nos confiam o leme. Levaremos a Candeia para a frente com a 

promessa de continuar a trabalhar e de nos entregarmos com o coração. 

Juntos trabalhamos, para que a Candeia se mantenha na sua essência a ser uma grande 

família que partilha o seu caminho e a sua caminhada na conquista de um sonho. O sonho de 

cada Faísca, Fagulha e Fogueira.  

 

 

Pela Direção da CANDEIA, 

 

 

_____________________________ 

Madalena Zenóglio de 

Oliveira 
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SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA  

Em 2018 a Candeia apresentou um resultado positivo de 20.072,06 euros (vinte mil, setenta e 

dois euros e seis cêntimos). No ano de 2017 a Candeia tinha apresentado um resultado 

positivo de 22.684,74 euros (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e setenta e 

quatro cêntimos), um resultado bastante semelhante e que espelha o esforço que a 

Candeia tem procurado fazer para atingir a estabilidade financeira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Evolução dos resultados de 2015 a 2018 

 

Os custos do exercício foram de 36.218,12 euros (trinta e seis mil, duzentos e dezoito euros e 

doze cêntimos), refletindo um aumento de cerca de 40% relativamente ao ano anterior. Este 

aumento esta diretamente relacionado com o aumento dos custos relacionados com os 

Campos de Férias, sobretudo a nível da alimentação, mas também com o projeto Amigos 

p’ra Vida que funcionou durante todo o ano civil (e cujos custos são totalmente suportados 

por financiamento próprio).  
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De um modo geral, e excluindo o projeto Amigos p’ra Vida, os custos da Candeia resultam 

da organização das atividades (como por exemplo a organização de campos de férias e 

fins-de-semana), e da realização de eventos de angariação de fundos. Na tabela é possível 

observar a distribuição dos custos incorridos pela Candeia em 2018 – excluindo o projeto 

Amigos p’ra Vida.  

Despesas 
Festa Natal 111,49 € 

Fins de semana 605,06 € 

Animadores 925,34 € 

Campos de Férias 7.690,32 € 

Material 3.260,10 € 

Transporte 1.722,00 € 

Atividades 278,18 € 

Noite de Fados 310,91 € 

Merchandising 1.817,33 € 

Direção 330,31 € 

Seguros  424,29 € 

Outros 722,00 € 

TOTAL 18.197,33 € 
 

 Tabela 1 – Detalhe das despesas em 2018 – excluindo APV 

Os Campos são a atividade que mais fundos consomem. Nesta parcela foram considerados 

os custos com alimentação, bens higiénicos, bens farmacêuticos, entre outros. Os gastos 

com transporte e seguros são considerados numa rúbrica específica. De salientar que o 

custo médio de campo (e excluindo os gastos com material) foi de 1.922,73 euros. Os gastos 

com material (não só para os Campos) corresponderam a cerca de 15% da totalidade das 

despesas anuais da Candeia.  

Os custos com as atividades periódicas da Candeia são reduzidos graças aos apoios 

conseguidos pelas equipas responsáveis e pela Angariação de Fundos.  

Na rubrica Animadores estão contempladas as despesas dos encontros de Formação (CIFA 

e Alvorada) e, ainda, os Fins de semana de preparação de Campo e o Fim de semana de 

Animadores. Consideramos que o investimento na formação, motivação e crescimento dos 

animadores é essencial pois são eles o motor da Candeia.  
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Os custos imputados ao projeto Amigos p’ra Vida são de 18.020,19 euros (dezoito mil e vinte 

euros e dezanove cêntimos) – ocupando a maior parcela das despesas. Estes são 

totalmente cobertos pelo donativo relativo ao prémio BPI Solidário atribuído ao projeto e 

que tornou possível a atribuição de verba para o pagamento de recursos humanos 

dedicados ao mesmo.  
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No que diz respeito às receitas, no ano de 2018, foram de 56.290,18 euros (cinquenta e seis 

mil, duzentos e noventa euros e dezoito cêntimos) representando um aumento de perto de 

10.000 euros relativos ao ano anterior.  

Gráfico 2 – Detalhe das receitas em 2018 

O aumento substancial do nível de receitas ficou a dever-se, essencialmente: 

- a donativo específico recebido pelo projeto Amigos p’ra vida em contexto do Prémio BPI 

solidário no valor de 19.320 euros,  

- ao benefício da consignação de 0,5% do Imposto sobre o Rendimento Singular 

correspondendo a 16.802,93 euros. 

A Noite de Fados mantém-se como atividade mais importante de angariação de fundos, 

tendo obtido 5.235 euros de saldo positivo. 

Igualmente positivo o saldo com donativos de benfeitores em nome pessoal e de empresas 

como a Helping Hands cujo apoio em 2018 somou 2.300 euros.  

Ainda a referir, na rúbrica Outros, o espetáculo de Stand Up Comedy que teve lugar no final 

de 2018 e que, ainda que tenha ficado longe das expectativas em termos monetários (com 

um saldo positivo de cerca de 150 euros), mostrou audácia da parte da Angariação de 

Fundos da Candeia e ofereceu sorrisos a todos os presentes.  

O esforço de sensibilização aos associados para o pagamento das quotas continua a ter um 

efeito pouco significativo nas receitas, embora sejam eles o motor para a sua existência.  
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O valor existente em caixa e depósitos bancários era, a 31 de dezembro de 2018:  

� Caixa: 351,26 € 

� Depósitos Bancários: 51.580,98 € (17.472,13€ no BPI e 34.108,85€ na CGD) 

� Total: 51.932,24 € 

 

Tendo em conta os dados apresentados, conclui-se que o resultado líquido do exercício do 

ano de 2017 foi positivo, assumindo o valor de 20.072,06 euros (vinte mil, setenta e dois euros 

seis cêntimos). 

Resumidamente, este resultado positivo fica a dever-se, em grande parte, ao significativo 

aumento das receitas, permitindo contrabalançar o aumento nas despesas. De referir que a 

atividade da Candeia não coincide com o ano civil, e essa situação tem impacto a nível 

dos resultados, e da avaliação da atividade da Associação, bem como na elaboração do 

orçamento e da sua concretização. 

Todos os gastos e receitas em que incorre são para a realização dos fins a que se propôs nos 

seus estatutos não realizando atividades acessórias. 

Os resultados positivos alcançados nestes últimos anos contribuem para o crescimento da 

Candeia enquanto instituição e tornam igualmente mais exigente o seu caminho. 

Consideramos estar em condições de refletir sobre a possibilidade de afetação de um 

recurso humano, ainda que a meio tempo, à coordenação e gestão dos projetos da 

Candeia, para que o crescimento da Candeia seja acompanhado de mais tempo de 

dedicação a este grande projeto que é a Candeia. 

 


