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1. INTRODUÇÃO
O ano de 2019 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, Porto e Évora. 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 60
atividades. Algumas das atividades contaram com todos os participantes, como a Festa de Natal
e a Mega domingada de junho, embora na maior parte delas os participantes se encontrem
divididos em quatro faixas etárias: os pinhas (3/5 anos), os faíscas (6/11 anos), os fagulhas (12/14
anos) e os fogueiras (15/18). Realizamos também dezenas de momentos de formação, angariação
de fundos e momentos de convívio entre animadores.
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 que se encontram em situação de
privação 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.

Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
Instituição Particular de Solidariedade Social – 507 029 585
Travessa da Luz nr. 2, 1600-499 Lisboa
www.candeia.org

4

2. PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE O ASSOCIATIVISMO
ASSOCIADOS
No final de 2019 tínhamos 69 associados que, nos termos dos estatutos da Candeia têm de ser
voluntários: animadores ou amigos p’ra vida. No final do ano de 2019, quer por terem demonstrado
vontade, quer por inerência de ausência de pagamento de quotas (como previsto nos estatutos)
53 associados encontravam-se em situação de exoneração – a ser aprovada em Assembleia Geral
a realizar em 2020.
Acreditamos que podemos incentivar o associativismo através de momentos de sensibilização
junto dos animadores, amigos p’ra vida e associados da Candeia para a importância de contribuir
ativamente na vida da associação.
Durante este ano foram convocadas duas assembleias gerais ordinárias de associados:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE MARÇO
Realizou-se no dia 29 de março de 2018, no Lar Maria Droste, em Lisboa, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1. Informações gerais;
2. Apreciação e votação do relatório e contas de gerência de 2018, mediante parecer do
Conselho Fiscal;
3. Apreciação e votação de proposta da Direção de requerer ao Patriarcado de Lisboa que
a Candeia assuma a natureza de entidade jurídica canónica;
4. Exclusão de associados com quotas em atraso;
5. Outros assuntos não agendados.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE NOVEMBRO
Realizou-se no dia 21 de novembro de 2019, no Lar Maria Droste, em Lisboa, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Informações gerais;
2. Apreciação e votação do plano de ação e orçamento para 2020, mediante parecer do
Conselho Fiscal;
3. Alteração dos estatutos;
4. Substituição de membro da direção;
5. Resposta às questões dos associados:
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6. Outros assuntos não agendados.
Deixamos expresso neste relatório de atividades voto de louvor ao trabalho desenvolvido pela
Ana Sofia Marques na direção da Candeia e damos as boas vindas ao novo vogal José Zenóglio
de Oliveira que desde novembro de 2019 assume o pelouro na direção da Candeia.
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 reintegrar as crianças e jovens junto das suas famílias
de origem.
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 e jovens 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 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 40 crianças e jovens de todas as idades. Entre 2007 e
2018 tivemos no CATT uma atividade regular semelhante à realizada com as Florinhas, com
periodicidade quinzenal que deixamos de promover por entendimento com a casa, continuando
os jovens que ali vivem a participar nas restantes atividades da Candeia.
O Centro de Promoção Juvenil (Casa da Estrela) é uma instituição particular de solidariedade
social, regida pelos seus estatutos e corpos gerentes. Tem a seu cargo 45 meninas provenientes de
famílias multidesafiadas.
O Lar António Luís de Oliveira – Tem a seu cargo cerca de 27 crianças, apoiando apenas irmãos.
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Em 2015 começámos a apoiar a Fundação O Século - Uma instituição com duas casas de
acolhimento: a Casa das Conchas e a Casa do Mar 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 casa de acolhimento que acolhe raparigas em situação de risco, desde os 6 anos
até atingirem a sua autonomia. Tem 3 casas e dividem as 30 raparigas de acordo com a sua
maturidade emocional e fase de vida.
Em 2019, jovens da Fundação Asilo do Perpétuo Socorro, em Veiros (Évora) participaram pela
primeira vez nas atividades e nos Campos de Férias de Verão.
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,
Lar de Santa Teresinha, Colégio Eduardo Claparède), 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 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.
NOITES NAS FLORINHAS
As noites nas Florinhas tiveram como responsáveis até ao Verão, a Patrícia Valente e a Catarina
Amorim Marques, e depois do Verão, a Sofia Pascoal e a Patrícia Valente.
Durante uma hora o grupo aborda um tema, previamente preparado, que junta a componente
pedagógica à componente lúdica.
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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.
Participaram em cada atividade, em média, 10 crianças
e jovens, e entre 6 a 8 animadores.
HÁ PINHAS NO INFANTADO
A partir de dezembro de 2019 a Candeia iniciou um grande desafio que nos foi lançado pelas
instituições que acompanhamos: começamos a animar crianças entre os 3 e os 5 anos que estão
na casa do Infantado. A atividade está marcada para o primeiro sábado de cada mês e está a
cargo de um grupo de 6 animadores da Candeia coordenado pela Leonor Soares Cardoso. Em
2019 houve apenas uma atividade de Pinhas onde participaram cerca de 8 crianças e 3
animadores.
CASA DO VALE – A ATIVIDADE ENCANTADA
Desde dezembro de 2017 que a Candeia iniciou um grande desafio há muito tempo desejado:
começou a dinamizar atividades no Porto. Este desafio tem sido 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.
Em 2019 houve cerca de 8 atividades e participaram, em
cada atividade, em média, 6 crianças e jovens, e entre 3 a
4 animadores

DOMINGADAS
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As domingadas estão divididas em duas atividades: as faíscas e as de fagulhas.
As domingadas de faíscas tiveram até ao Verão como responsáveis, a Leonor Soares Cardoso
e o Miguel Simões Correia, sendo que depois do verão a Leonor manteve-se responsável com o
Tomás Líbano Monteiro. Já as domingadas de fagulhas foram até ao verão asseguradas pela
Joana Ló de Almeida e pelo António Villaverde e depois, foram assumidas pela Francisca Afonso
e Cunha e o Miguel Simões Correia.
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.

Em 2019 tiveram lugar:
- 8 domingadas de faíscas tendo participado em média 14
faíscas e 10 animadores;
- 9 domingadas de fagulhas tendo participado em média 16 fagulhas e 9 animadores.

CLUBE DA LUA CHEIA – CLC
O Clube da Lua Cheia teve como responsáveis até julho a
Maria do Mar Félix da Costa e o Ricardo Lobo. A partir de
setembro aceitaram o desafio de preparar mais um ano letivo
de CLC a Inês Brito de Araújo e o João Cunha e Silva.
O formato adotado para esta atividade manteve-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
decidimos 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 lúdicas e de convívio, bem como momentos
mais sérios, de partilha e de discussão de temas de interesse dos participantes.
Em 2019 tiveram lugar 8 CLC’s tendo participado, em média, 25 fogueiras e 8 animadores.
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FINS DE SEMANA
Durante o ano de 2019 uma das atividades que preparamos
para os nossos participantes foram os fins de semanas, em que o
principal objetivo é reviver os momentos dos campos de férias
anteriores, rever aqueles com quem partilhámos momentos
inesquecíveis em campo e também preparar o próximo campo de
férias.

Fim de Semana

Faíscas
(6 aos 11 anos)

Data

Diretor
Miguel

3 a 5 maio

Simões
Correia

Fagulhas

22 a 24

António

(12 aos 14 anos)

março

Vilaverde

Fogueiras

22 a 24

(15 aos 18 anos)

fevereiro

José ZO

Adjunto

Mamã

Afonso Paes

Madalena

de Ataíde

ZO

Luísa Burigo

Pilar Oliveira

Mafalda

Sara

Lencastre

Menezes

Participantes

Animadores

32

12

25

13

47

15

Fim de Semana de Fogueiras
“Tive a oportunidade de fazer parte da equipa de animação do fim‑de‑semana de fogueiras como
animadora de equipa. Foi um fim‑de‑semana incrível! Entramos num imaginário de reality show, onde os
animadores encarnaram variadas personagens, entre elas, a mamã Guilherme, a Luísa Goucha, a Cristuxa
Ferreira e o magnífico Roni (que ninguém conhecia bem, mas foi a personagem sensação). Fiquei muito feliz
por termos tido um grupo de fogueiras com tanta vontade de participar nas atividades, tanto nas mais
lúdicas como também nas de reflexão. O momento alto do fim‑de‑semana foi o lip sink battle, onde cada
equipa preparou uma coreografia para apresentar aos restantes. Todos participaram com muita energia e
acabou por ser um momento muito divertido para todos!
A equipa de animação também se portou muito bem! Houve um espírito de entreajuda muito forte e é
incrível sentir que temos o apoio dos outros em tudo o que fazemos (por maior que seja a palhaçada que
fazemos no meio da roda).
O último boa noite foi o meu momento preferido de todo o fim‑de‑semana. Talvez tenha sido um pouco
ajudado pela acústica da sala, mas foi o melhor boa noite que já presenciei e guardo esse momento no
coração.
Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
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Sinto-me privilegiada por fazer parte disto que é a candeia e poder viver estes momentos únicos com
estes jovens tão especiais.”
Catarina Amorim Marques - Animadora do FDS Fogueiras

Fim de Semana de Fagulhas
“Há dois anos que acompanho os Fagulhas – entre campos, atividades, festas,
o meu papel sempre foi o mesmo: fazê-los rir ao fazer de mim própria um deles.
Neste sentido, desempenhar o papel de Tia foi um enorme desafio, não só por toda
a logística pré-campo que, enquanto animadores de equipa, nos passa um
bocado ao lado, mas essencialmente pelo medo de não corresponder ao
exemplo que carrega a figura de Tia.
A minha experiência na Candeia é a grande culpada da minha forma de
pensar. Sempre animei ao lado de “Tias” que resolviam os problemas. Num
momento mais stressante ou na hora em que a roda mais precisava de animação,
aparecia sempre uma Tia para, subtilmente, resolver os problemas. Admirava a calma e a ponderação, e
tinha a certeza de que, enquanto animadora palhaça, enérgica e sempre a última a acordar, o meu papel
não passaria por ali.
Acontece que, o que verdadeiramente falhou, foi a forma de eu interpretar o campo. O que retirei da
experiência como Tia não foi a organização dos horários de cozinha ou a facilidade em acordar cedo e
cumprir horários – até porque claro, consegui adormecer ainda assim. O que este fim-de-semana me fez
perceber foi que, na Candeia, existe uma equipa e não papéis. Estes variam, claro, e são por vezes mais
físicos, mais interativos ou carregam mais responsabilidade, mas, no fundo, cada um leva uma parte de
outro. Existem tarefas a ser cumpridas, claro, e cada um deve fazê-lo de forma a que o dia vá para a frente.
No entanto, é pelo amor aos nossos fagulhas e pela presença de Deus que tudo flui. Se lavar a loiça durante
uma hora é um programa giro para fazer hoje em casa? Não, mas a magia de campo e o sentido de equipa
(nosso e deles) faz com que seja tão divertido fazê-lo como brincar no rio e fazer croquetes de terra.”

Joana Gonçalves - Tia do FDS de Fagulhas

Fim de Semana de Faíscas
“Este fim de semana foi muito sonhado pela nossa maravilhosa
Direção, e tivemos a grande sorte de poder sonhá-lo com eles,
depois de um jantar em casa do Diretor. Fui então para o fim de
semana com muita energia, com muita vontade, com o coração
aos pulos por ir ter com os Faíscas!
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Ser tia? Tem sempre o senão de não poder mandar um Zakaza, ou de não acompanhar o terceiro Levado
da Breca já três tons a baixo porque já está tudo sem voz, mas a maravilha de sentir a energia que vem da
roda ou do campo de jogos! Ser Tia é não participar sempre na fotografia, mas estar sempre a vê-la. Muitas
vezes estamos a ver o campo de fora, como quem vê um filme. Ouvimos a alegria dos Faíscas a cantar, a
dançar, a saltar, mesmo quando não estamos a cantar, a dançar e a saltar com eles. Podemos não estar
sempre lá a viver o campo com eles, mas tudo o que eles recebem acaba por nos chegar. Durante o fim
de semana, abria a janela e ouvia Deus na voz de cada Faísca, espreitava lá para fora e via-O a dançar
com cada um deles. Cada atividade que passava, vi chegar um sorriso maior do que aquele que foi. A
verdade é que os (menos) momentos que temos com eles, são sempre tão cheios que nem sei para que
lado me virar. É como se cada animador fosse uma esponja, que vai deixando cair água, tendo de a gerir.
Mas as tias sabem que o tempo com os miúdos é mais curto, e, portanto, quando estamos, é para dar
tudo, para espremer a esponja até não poder mais. É para dar todo o amor, todo o carinho, toda a
paciência, toda a energia. Como dizia uma Faísca que veio à Candeia pela primeira vez, a Mamã e as Tias
fazem a comida e dão carinho. E que bem que o disse! Ser Tia, mais do que ser equipa de cozinha, é ser
equipa dos miminhos! E este carinho especial que somos chamadas a dar, enche o coração de uma
maneira inexplicável! Os cientistas ainda não descobriram, mas quem é Candeia sabe bem que o coração
é o músculo mais elástico do corpo, e este fim de semana foi uma prova disto: a cada vez que sentia que
um Faísca me tinha enchido o coração com um abraço, uma partilha ou mesmo umas palavras trocadas,
e parecia que não havia espaço para mais, vinha outro Faísca e mostrava que estava errada. Este fim de
semana foi especial, houve uma entrega especial dos Faíscas, e acho que perceberam que quando se
portam bem e confiam nos Animadores, tudo se torna mais divertido! E para mim, acabou por ser mais fácil
deixar-me tocar por esta magia que é a Candeia, por se tornar tão visível a importância que tem nas vidas
destes Faíscas, o bocadinho de Jesus que cada um trás, e o amor e alegria que têm para partilhar uns com
os outros e connosco!
Deste fim de semana, viemos todos de mochila cheia, sem dúvida! Mochila cheia de Amizade, Deus, Luz.
Mochila cheia de essencial!”
Leonor Soares Cardoso - Tia do FDS Faíscas

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 2019 não foi exceção. Em agosto voltaram a acontecer
três campos de férias. Este ano fomos até Abrantes, para a herdade gentilmente cedida pela
família do Senhor Joaquim Pais, a quem deixamos uma vez mais o nosso muito obrigado pelo mês
inesquecível que vivemos em Candeia e pela sua infindável generosidade em tudo o que
precisamos. Juntos conseguimos proporcionar a mais de 120 Faíscas, Fagulhas e Fogueiras três
campos de férias do melhor que há.
Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
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Campo
Faíscas
(6 aos 11 anos)

Fagulhas
(12 aos 14
anos)

Fogueiras
(15 aos 18
anos)

Data
6 a 12
agosto

Diretor
Miguel
Simões
Correia

Adjunto

Mamã

Capelão

Mafalda

Sara

Pe. Marcos

Lencastre

Menezes

Martins

23 a 30

Afonso Paes

Paulo

agosto

de Ataíde

Sabino

14 a 21 de

José Miguel

agosto

ZO

Luísa Burigo

Maria Silva

Pe. João
Moita

Madalena

Pe. Miguel

ZO

Rodrigues

Participantes

Animadores

43

24

42

19

46

18

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.
Depois de em 2018 termos vivido a Alegria de Acreditar o
desafio para 2019 era muito simples: “SOU TEU AMIGO SIM!”. Ao
longo de todo o mês de agosto, animadores, faíscas, fagulhas
e fogueiras aprenderam que a amizade comanda a vida e
que sem amigos não somos nada. Assim, vivemos um mês
inteiro onde o mote foi a amizade.
Campo de Faíscas
“Por mais um ano pude viver esta semana incrível de campo com os faíscas. Dias de diversão, de amor e
de muita correria. Com dias de chuva e de imprevistos (como sempre na Candeia, afinal sem eles os campos
não seriam tão especiais) o campo aconteceu ao ritmo dos faíscas, com um imaginário de Contos
tradicionais que foi vivido por todos os faíscas de manhã à noite. Com uma semana de histórias e histórias
para contar, fico a contar as horas até ao próximo campo.”
Francisca Afonso e Cunha - animadora livre do Campo de Faíscas
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Campo de Fagulhas
“Pela primeira vez em cinco anos fiz um campo de férias com fagulhas.
Crianças em idade de traquinices e disparates, que valorizam conversas de –
quase – adulto e se derretem com abraços e beijinhos de boa noite.
Foi um campo muito cheio e nem os quase 40 graus que se sentiram nos
fizeram parar.
Sinto que podemos fazer as atividades mais elaboradas de todas, criar os
disfarces mais incríveis, mas são as coisas mais simples que valorizam mais. O
banho de rio é uma felicidade indescritível: e é só terra e água. Adoram dividirse entre conversas à beira rio e mergulhos. Corridas e apanhadas. As fagulhas trocam de roupa umas com
as outras, eles jogam futebol com bocados de cartão de cereais. Divertem-se a tirar as bolachas do lanche
uns dos outros e entusiasmam-se por atravessar o rio de barco a remo.
Vir à Candeia relembra-me de conceitos clichês que aqui se tornam provas vivas. Ou pelo menos para
mim: levar Jesus ao coração simples destes miúdos, proporcionar-lhes experiências de amor vale sempre a
pena, porque mesmo quem não o tem consegue reconhecê-lo.”
Filipa Mota - Tia do Campo de Fagulhas

Campo de Fogueiras
“O Campo de Fogueiras de 2019 foi um regressar a onde fui feliz. Depois de cinco anos fora, reencontrei
amigos, conheci novos animadores e tivemos um grupo de fogueiras que nos encheu as medidas. Depois
de tanto tempo fora, foi incrível viver de novo um campo de férias em que muita coisa mudou: músicas
novas, pessoas diferentes, tendas com blackout (que luxo!) e até café Nespresso pela manhã (sabia pela
vida!). Foi reconfortante saber que no essencial os campos da Candeia continuam iguais: a ser lugares
mágicos de muito maranço, muita cantoria, muita partilha e criatividade preservando sempre a ligação
com a natureza e espiritualidade.
Depois de algumas semanas de preparação e muito resumidamente, a temática do campo foi criada
em torno de dois anciões da aldeia de cowboys de El Bucho em que uma peça da fonte da amizade tinha
desaparecido. Nesta sequência no dia da gala tivemos a chegada de barco dos anciões (os padrinhos do
campo) que tiveram uma receção em euforia. Acabaram por ser preciosas ajudas nas atividades do dia e
puderam provar as iguarias dignas de várias estrelas Michelin da mamã e das tias na gala.
Em termos de dinâmica do campo tivemos alguns desafios, como é natural, sobretudo porque alguns
dias tivemos bastante calor o que obrigou a adaptar atividades e a algum reforço de hidratação adicional.
Salientava ainda a diferença de idades entre os animadores, que foi tema de conversa ao longo da
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semana, e que poderia à partida ser uma dificuldade e acabou por ser benéfica para a coesão do grupo
e para criarmos o campo que idealizámos.

Por fim não podia deixar de dar o merecido destaque a Lígia Pureza que foi a nossa estrela da novela
que tinha uma família e várias amigas muito falsas entre elas uma chinesa milanesa que era um pouco
atrevida. Um thriller excitante, de tal forma que teve de ser criado um final em que tudo acabou bem já
dentro do autocarro de regresso a Lisboa. Como não podia deixar de ser, foi memorável.”
Tito, Nuno Ribeiro - animador livre do Campo de Fogueiras

FESTA DE NATAL
Como já é tradição, o nosso ano 2019 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 Jorge
Sabino, Ricardo Lobo, Mariana Rosendo e Joana Fernandes.
A Festa de Natal teve lugar no dia 15 de dezembro tendo participado 85
crianças e jovens e cerca de 30 animadores.
5. ATIVIDADES COM ANIMADORES
O recurso mais importante e precioso da Candeia é composto, sem
qualquer dúvida, pelos 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 participantes. Assim todos os
anos apostamos na formação de todos os 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
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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 2019,
o CIFA teve lugar entre 5 e 7 de abril e foi preparado por uma
direção de luxo, a Diretora Luísa Burigo, o Adjuntão Tiago Antão e
a Mamã Madalena Oliveira. Foram dois dias intensos de formação e o Cadaval nunca mais foi o
mesmo!

ALVORADA
Em setembro de 2019, foi dinamizado um momento de formação
e de preparação do novo ano, permitindo aos animadores presentes
inscreverem-se nas atividades que se iniciariam em Outubro.

Começado o novo ano letivo Candeia, o tema “Sou teu amigo sim” deu lugar a um novo tema
do ano, tema que também servirá de inspiração ao projeto Amigos p’ra Vida:

JANTAR DE REIS
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Em 2019 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
Simões Correia por nos receberem na sua casa e por todo o apoio logístico à realização deste
momento.
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 uma equipa de 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. Em 2019 os responsáveis foram o Eurico Neves, a Inês Olaio, e a Mafalda Lencastre, a
quem agradecemos todo o empenho e dedicação. O evento decorreu a 25 de maio no Espaço
NOW Beato. O saldo foi positivo em cerca de 5000€, encontrando-se a informação mais detalhada
nas Contas 2019.
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 2019 foram realizadas duas NOC’s, ambas no Lar Maria Droste em Março, e outra no início
do ano letivo, em setembro, para o lançamento das atividades 2019/2020.
A Candeia participou também na Noite de Todos os Campos promovida pela Rede CFC e
durante o ano de 2019 participou e dinamizou missas quinzenais no Lar Maria Droste.
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APOIO AO ESTUDO NO LAR MARIA DROSTE

Durante o ano de 2019 três animadores iniciaram, de forma regular e semanal, apoio
ao estudo a cinco jovens do Lar Maria Droste – quer sob a forma de apoio ao estudo, quer
sob a forma de explicações de disciplina específica.
PROTOCOLO CANDEIA E FCUL – VOLUNTARIADO UNIVERSITÁRIO

Á semelhança do ano anterior em 2019 a Candeia aceitou receber alunos da FCUL no
âmbito da frequência da disciplina de voluntariado curricular. Recebemos no total 5
alunos, dois no primeiro semestre do ano e 3 no segundo.
6. AMIGOS P’RA VIDA
O presente capítulo pretende apresentar a atividade desenvolvida pelo projeto Amigos p’ra
Vida ao longo de 2019.
O foco do projeto continua a ser as necessidades das crianças e dos jovens. É para estes que se
pretende encontrar a família com a disponibilidade e o perfil adequado para lhes dar apoio.
É objetivo geral do projeto promover e acompanhar, em 3 anos, o estabelecimento de
relação/apoio entre 72 crianças e jovens e famílias de amigos pra vida. Ou seja, de 24
relações/apoios por ano.
A construção de relações resulta de um conjunto de ações que nos permitem por um lado
conhecer as necessidades (sinalizações) e por outro a disponibilidade das famílias voluntárias
(candidaturas), colocando desta forma a sociedade civil ao serviço destas crianças.
Nos últimos 12 meses, recebemos 18 novos pedidos de apoio a crianças/jovens por parte de
Tribunais e Casas de Acolhimento e estabeleceram-se 19 novas relações/apoios, conforme
quadro 1:
Quadro 1 - CRIANÇAS / RELAÇÃO
Mês
Jan-Dez

Novas

Novas

Apoios/relações em

sinalizações

relações/apoios

acompanhamento

18

19

40

“Desinstitucionalização”
3

As 18 novas sinalizações pretendem procurar resposta para as seguintes necessidades:
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Quadro 2 – Sinalizações
Crianças/Jovens

Necessidade

9

Criação de relação com vista a um futuro vínculo de
apadrinhamento civil
Apoio em fins de semana e férias – “família amiga” de jovem
com projeto de autonomização

9
18

As 19 novas relações correspondem às seguintes necessidades:
Quadro 3 – Novas relações
Crianças/Jovens

Necessidade

2

Apoio financeiro a criança/família

11

Criação de relação com vista a um futuro vínculo de
apadrinhamento civil
Apoio em fins de semana e férias – “família amiga” de jovem
com projeto de autonomização

6
19

Neste período acompanhámos 42 relações/apoios, das quais duas terminaram ainda em 2019
(uma delas era, desde logo, um apoio temporário) pelo que estamos a acompanhar 40 relações
ativas, correspondente aos seguintes projetos de vida/necessidades:
Quadro 4 - Em relação/em apoio – 31/12/2019
Crianças/jovens

Projeto de vida / necessidade

15

Apadrinhamento Civil ou outra medida

14

Criança/jovem em autonomização

3

Autonomização caso se frustre Apadrinhamento Civil

2

Apoio financeiro

2

Acolhimento temporário

2

Apoio a criança com projeto de reintegração familiar

2

Apoio a criança no seu meio natural de vida

40

Por último, durante o período em apreço, foram desinstitucionalizadas 3 crianças, duas delas com
necessidade de família que se disponibilizasse para virem a constituir-se como padrinhos civis ou
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outro vínculo que garanta o cuidado diário das crianças em família mantendo a relação com a
família biológica. Embora com a desinstitucionalização haja a integração da criança em contexto
familiar, o trabalho de acompanhamento continua. A terceira criança, com projeto de vida de
adoção, esteve ao longo de 2019 a ser cuidada por uma família ApV, evitando-se que o primeiro
ano de vida fosse vivido em contexto de acolhimento residencial.
Em 31/12/2019 tínhamos 18 pedidos de apoio para os quais ainda não conseguimos encontrar a
família adequada e disponível para dar resposta.
Por outro lado, recebemos ao longo de 2019 o contacto de 68 novas famílias voluntários, das quais
apenas 15 avançaram com a candidatura a amigos p’ra vida, conforme quadro 5:
Quadro 5 - FAMÍLIAS / SELEÇÃO
Mês

Contactos iniciais

Jan a Dez

68

Encontros
informativos

Candidatura

VD/Entrevista

15

24

42

Recebidos os pedidos de contacto para mais informações, contactamos de imediato todos os
voluntários e propomos a realização de um Encontro Informativo. Só após este encontro, caso a
família apresente uma “candidatura”, damos início ao processo de seleção.
É objetivo do projeto 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.
No último ano, foram sinalizadas ao projeto crianças e jovens por parte das seguintes entidades:
- Lar Maria Droste - 3
- Casa do Infantado - 5
- Casas de Acolhimento da SCML - 4
- Casa das Cores (MSV) – 2
- CPCJ – 1
- Fundação Asilo Nossa Senhora Perpétuo Socorro - 3
O projeto propôs-se dar formação contínua aos voluntários.
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Pretende-se que a formação contribua para dotar os amigos p’ra vida de competências,
promover a manutenção da motivação e alimentar a dinâmica de suporte. Esta formação é
realizada através de encontros de Famílias ApV onde se promove um espaço de aprendizagem e
partilha por parte das famílias que se encontram nas diferentes fases de relação com
criança/jovem.
Em 2019 fizemos 4 Encontros de famílias APV com o objetivo de acompanhar as relações
estabelecidas entre os voluntários e as crianças e jovens e de dar formação contínua aos
voluntários.
Os Encontros de Famílias ApV permitem um espaço de aprendizagem através da partilha por parte
das famílias que se encontram nas diferentes fases de relação com criança/jovem.
- V Encontro APV, subordinado ao tema: Sou tem amigo, sim!
12 janeiro 2019 – 3h
Neste encontro refletimos sobre o momento em que a criança que apoiamos/acolhemos
nos diz “Não quero ir” e a nossa interpretação e reação a esta atitude que pode ser sentida
como uma “rejeição”.
Estiveram presentes 24 voluntários.
- VI Encontro APV, subordinado ao tema: o filme “Família Instantânea”
13 abril 2019 – 7h
Partindo do filma “Família Instantânea”, abordámos as relações ApV, passando do filme à
realidade.
Estiveram presentes 21 voluntários.
- VII Encontro APV, subordinado ao tema: Da relação nasce a luz!
24 novembro 2019 – 3h
Foi um encontro de partilha entre as famílias ApV em fases diferentes de relação com as
crianças e jovens que apoiam/acolhem. Estiveram presentes famílias que estão em fase de
seleção, ainda antes do início da relação ApV.
Estiveram presentes 20 voluntários.
- VIII Encontro APV, subordinado ao tema: Está tudo doido! A perspetiva dos filhos.
18 dezembro 2019 – 3h
O objetivo deste encontro foi dar voz aos filhos dos Amigos p’ra Vida, conhecendo como
foi o processo de mudança familiar com a entrada do(s) seu(s) amigo(s) pra vida na sua
família. Estiveram presentes 6 crianças/jovens, de 3 famílias ApV.
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Graças ao Prémio BPI Solidário, o projeto contou ao longo de todo o ano de 2019 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. Durante o ano de 2019 o projeto
contou com a colaboração especializada da psicóloga Sofia Pombo e Costa sobretudo na fase
de seleção (entrevista e visita domiciliária), no acompanhamento das relações estabelecidas e
na formação das famílias, tendo a Sofia deixado de colaborar formalmente com o projeto no final
de 2019.
No último ano de funcionamento do projeto com o apoio do prémio BPI solidário (de setembro de
2019 a agosto de 2020) é desafio do projeto AVALIAR O IMPACTO dos últimos 3 anos de projeto e,
com base nessa avaliação, procurar o MODO CERTO de afirmação do papel das famílias
portuguesas nos projetos de vida das crianças e jovens que passam pelo acolhimento residencial
e a FORMA CERTA de articulação com os Tribunais, CPCJ, Casas de Acolhimento, mas também
com o Instituto da Segurança Social e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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,
pelo que procuraremos continuar a fazer, cada diz, mais e melhor, em nome de um Bem maior.
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;
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- À família Lobo de Vasconcellos, que nos cedem na Quinta da Ortiga um espaço para guardar
todo o material de campo. Agradecemos especialmente ao Sr. António Lobo que nos apoia em
todos os detalhes logísticos. Sem vocês não seria possível;
- À família Pais, que nos cedeu o local onde vivemos em Candeia durante um longo mês de
Agosto, onde fizemos os nossos três campos de férias, uma montagem e uma desmontagem.
Agradecemos especialmente ao Sr. Joaquim Pais e ao filho Joaquim que nos receberam de
braços abertos e nos deram todo o apoio logístico que precisamos sem nunca sequer hesitarem,
Muito obrigada!;
- 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,
tempo e disponibilidade. Vocês são incansáveis;
- À Premium Minds, pela ajuda na vida on-line da Candeia, por todo o apoio na manutenção
do nosso domínio e email. 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 Social e Paroquial de Belém, ao Seminário dos Olivais e ao Lar Maria Droste, à
Paróquia da Ajuda, à Estufa Fria, à CESPA – Centro Social e Paroquial da Abóboda, ao Pavilhão do
Conhecimento, ao Planetário e ao Lions Clube Tejo Lisboa 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, à Estufa Fria e à Igreja de Santa Isabel;
- Ao Colégio Planalto, por mais uma vez nos ter disponibilizado o espaço para a Festa de Natal;
- 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 ao Espaço NOW BEATO pela
cedência de espaço, às Oficinas de São José - Salesianos de Lisboa e à Paróquia de S. João de
Deus por todo o material que nos emprestaram;
- Aos fadistas Maria Silva e à Sara Duarte e aos músicos, bem como aos restantes apoios que
tornaram a Noite de Fados num momento mágico;
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- 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 à Sumol/Compal,
Iced Tea, Unicer, Recheio, Unilever, Guerreiro e Azevedo Lda., Ginásio Clube Português, Central
de cervejas, Noori, Gelito Pingo Doce SA, El Corte Inglés, Restaurante Chef Comida Pronta entre
outros;
- A todas as empresas e pessoas que nos ajudaram com bens alimentares nos nossos campos,
nomeadamanete à Pescanova, Auchan Jumbo de Setúbal, Cruz Vermelha Portuguesa, Deloitte
&amp; Associados SROC, SA., El Corte Inglés, Delta Cafés, Grandes Armazéns SA, 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;
- À REMAX, na pessoa da Catarina Félix, por ter dinamizado uma campanha de angariação de
bens alimentares para os nossos campos de férias,
- A todos os que contribuíram com generosos donativos para a Candeia, à Decathlon que nos
ajudou com material para Campo.
- Ao Banco Alimentar Contra a Fome e à ReFood da Estrela, Telheiras, Carnide e de Nossa
Senhora de Fátima que nos ajuda ao longo de todo o ano;
- Obrigada à nossa contabilista Patrícia Henriques;
- Às Psicólogas que acompanham os amigos p’ra vida Mafalda Gonçalves e Sofia Pombo e
Costa e Mariana Burnay;
- Ao Paulo Jesus, Manuel Dantas, à, António Cadilha, à Joana Fernandes pela sua ajuda. A
todos aqueles que fazem donativos monetários.
- À direção e ao Esquadrão, que se comprometeram a dar todos os dias o seu melhor pelo
futuro da Candeia: obrigado pelo esforço e dedicação de cada um de vocês;
- 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,
animadores e amigos pra vida, 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 2019 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 fazê-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 uma grande família que
partilha o seu caminho e a sua caminhada na conquista de um sonho. O sonho de cada Pinha,
Faísca, Fagulha e Fogueira.

Pela Direção da CANDEIA,
_____________________________
Madalena Zenóglio de Oliveira
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