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I.

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 foi sem dúvida um ano intenso, cheio de emoções, e que pôs à
prova a capacidade de adaptação tão característica da Candeia.
De mochila às costas, botas calçadas, começámos o ano de atividades com
grande expectativa. No entanto, em março de 2020 começaria um período alargado de
confinamento devido ao surgimento de uma pandemia à escala mundial, provocada
pelo vírus SARS-COV-2. A pandemia de COVID-19 trouxe consigo variadas limitações às
atividades da Candeia, que têm por base a relação, o contacto, a partilha, a proximidade,
e tantos outros aspetos que por questões de higiene e saúde pública se tornaram difíceis
de manter. Contudo, fizemo-nos ao largo, e procurámos formas de nos adaptar,
encontrado novos meios de promover e cuidar das nossas relações.
A animação e os encontros decorreram durante todo o ano: entre janeiro e
março, e depois entre julho e dezembro, fizemos atividades presenciais; durante o
período de confinamento, adotámos modelos variados de atividades telemáticas, mais
direcionados a cada Casa de Acolhimento que acompanhamos. Em 2020, somando
atividades presenciais e encontros telemáticos, a Candeia organizou mais de 130
atividades que contaram com os nossos queridos Pinhas, Faíscas, Fagulhas e Fogueiras.
Realizámos também dezenas de momentos para acompanhamento de animadores:
formação, angariação de fundos, lives, take-overs nas redes sociais, NOC’s, entre outros
momentos, e em conjunto, as histórias vividas revelam que a Candeia se mantém uma
luz bem acesa nas nossas vidas e nas daqueles que acompanhamos, mesmo quando o
caminho parece mais escuro.
Por último, 2020 foi também o último ano em funções da Direção da Candeia
para o mandato 2016-2020, e o início de um mandato de uma nova direção, que começa
agora a sua missão com muito entusiasmo e muitos sonhos para levar a Candeia mais
além!
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Segue-se o relatório detalhado sobre o estado da associação, as crianças e jovens
que apoiamos, as atividades realizadas (e a adaptação das mesmas à pandemia de
COVID-19), e demais projetos que desenvolvemos, recordando sempre o mote principal
da 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.
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II.

PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE O ASSOCIATIVISMO
A) ASSOCIADOS

No ano de 2020 foram exonerados a pedido dos próprios 12 associados e por
ausência de pagamento de quotas desde 2016 (como previsto nos estatutos) 40
associados. Assim, no final do ano, a Candeia tinha 90 associados, voluntários
animadores ou Amigos P’ra Vida.
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 o ano realizaram-se duas assembleias gerais ordinárias de associados,
ambas via plataforma zoom, atendendo às contingências impostas pela Pandemia de
COVID-19.

B) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE JUNHO
Realizou-se no dia 15 de junho de 2020 com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações gerais;
2. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2019,
mediante parecer do Conselho Fiscal;
3. Balanço das atividades da Candeia em contexto da Pandemia COVID-19 e
discussão sobre plano de atividades de verão em 2020;
4. Exoneração de Associados;
5. Outros assuntos não agendados.
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C) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE NOVEMBRO
Realizou-se no dia 3 de novembro de 2020 com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações gerais;
2. Ponto de situação do Projeto Amigos p’ra Vida;
3. Eleição, por votação secreta, dos membros da Mesa da Assembleia Geral, da
Direção e do Conselho Fiscal da CANDEIA - Associação para a Animação de
Crianças e Jovens para o mandato 2020-2024;
4. Apreciação e votação do plano de ação e orçamento para 2021, mediante
parecer do conselho fiscal e por votação secreta;
5. Resposta às questões dos associados.
6. Outros assuntos não agendados.
Deixamos expresso neste relatório de atividades voto de louvor ao trabalho
desenvolvido pela Direção e membros da Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal
que cessaram funções no final de 2020.
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III.

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, 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
São Domingos de Rana, a Casa do Infantado em Loures, a Casa do Parque em Carnaxide,
a Casa da Ameixoeira em Lisboa (que encerrou no decorrer do ano), 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 em Algueirão, a Casa Laranja em Mira-Sintra, a Casa
Laminga em Alcabideche e a Casa do Pinheiro no Porto. Em cada uma delas vivem cerca
de oito crianças, obedecendo a um projeto que visa criar uma estrutura familiar que as
acompanha até se tornarem autónomas.
A Casa dos Rapazes – É uma instituição centenária com valência de lar de infância
e juventude, atualmente localizada na Parede. Acolhe rapazes dos 6 aos 18 anos de
idade.
O Centro de Alojamento Temporário de Tercena – Acolhe cerca de 40 crianças e
jovens de todas as idades.
O Centro de Promoção Juvenil (Casa da Estrela) tem a seu cargo 32 educandas
provenientes que, por alguma razão, foram retiradas às suas famílias de origem.
O Lar António Luís de Oliveira tem a seu cuidado perto de 27 crianças, acolhendo
grupos de irmãos dos 6 aos 18 anos
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A Fundação “O Século” - Tem duas casas de acolhimento: a Casa das Conchas e
a Casa do Mar que acolhem 25 e 12 crianças e jovens, respetivamente.
O 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 onde são acolhidas
cerca de 30 raparigas, divididas de acordo com a sua maturidade emocional e fase de
vida. Acolhe, atualmente, a sede e o armazém da Candeia.
A Fundação “A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Fundação de Veiros”, em
Veiros (Évora) acolhe 12 raparigas com idades entre os 6 e os 18 anos.
Em 2020 o Centro de Acolhimento Temporário - Casa Rainha Santa Isabel juntouse ao grupo de instituições parceiras. Acolhe cerca de 15 crianças dos 0 aos 18 anos de
idade.
Através do projeto Amigos p’ra Vida, crianças de outras casas de acolhimento
participam em atividades da Candeia (Associação Mimar, Lar São Francisco de Assis, Lar
de Santa Teresinha, Colégio Eduardo Claparède) sempre que considerado importante
pelas equipas técnicas das Casas e pela Direção da Candeia.
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IV.

ATIVIDADES COM PARTICIPANTES

Em 2020, começámos o ano em grande: Domingadas, CLC, Florinhas, Fins-deSemana, tudo em ordem para mais um ano de memórias incríveis nas atividades!
Contudo, devido à pandemia, o mundo viu-se forçado ao confinamento, e a partir de
casa, reinventar o seu dia-a-dia, reservando as saídas ao exterior para motivos
verdadeiramente essenciais.
É por isso que neste ano, algumas das atividades que aqui partilhamos podem
parecer familiares, outras ligeiramente diferentes do habitual! Foi o resultado do
esforço incansável dos animadores para nos reinventarmos e cuidarmos das nossas
relações, mesmo à distância, e a eles deixamos uma palavra de agradecimento pelo
sentido de entrega e pelo esforço conjunto de não ficarem parados e manter a Candeia
acesa!

A) O TEMA DO ANO
Em 2020 fomos acompanhados pelo tema “Da Relação Nasce a Luz”, o mote que
melhor resume a missão da Candeia. Este tema permitiu-nos não só focar o essencial na
Candeia – a Relação – como também se mostrou particularmente importante e
adequado no contexto das dificuldades causadas pela pandemia. Por acharmos que este
lema é central, que resume aquilo que é nosso foco, e por sentirmos que tanto mais
havia para trabalhar nele, a Candeia escolheu em setembro, para o ano 2020-2021,
manter este mesmo tema como tema do ano:

9

CANDEIA - ASSOCIAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

CANDEIA – ASSOCIAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

B) PINHAS
No ano de 2020 houve apenas uma atividade presencial de Pinhas, na Casa do
Infantado, para a qual as animadoras contaram com a presença de todas as crianças da
Casa, para jogos e brincadeiras.
A seguir a isso, os Pinhas que a Candeia acompanha já só viriam a ser
acompanhados em algumas atividades telemáticas, das quais falaremos mais adiante.

C) DOMINGADAS E CLC
Em 2020, antes das circunstâncias da pandemia surgirem, já estavam a decorrer
desde o início do ano letivo as Domingadas para os Faíscas e os Fagulhas, e o CLC para
os Fogueiras. Os responsáveis de Faíscas foram a Leonor Soares Cardoso e o Tomás
Líbano Monteiro; já para os Fagulhas, os responsáveis foram o Miguel Simões Correia
e a Francisca Afonso e Cunha; por último, os responsáveis do CLC foram a Inês Brito de
Araújo e o João Cunha e Silva.
Os Faíscas tiveram 3 domingadas em 2020, e os fagulhas outras 2, de Janeiro a
Março. Já o Clube de Lua Cheia só se reuniu uma vez antes da pandemia, em janeiro,
dado que viriam a ter o Fim-de-Semana de Fogueiras em fevereiro.
As atividades foram muito divertidas, já que apostámos em Jogos Candeia,
tendencialmente em jardins ou em espaços amplos, e houve muita brincadeira nestas.
Por isso mesmo, estas atividades viriam a deixar muitas saudades quando nos vimos
confinados, o que tornou as memórias nelas criadas ainda mais especiais.

D) FLORINHAS DA RUA
À semelhança das Domingadas e do CLC, as atividades nas Florinhas da Rua
também se mantiveram no início do ano de 2020, como manda a tradição! A atividade
de Florinhas manteve-se quinzenal, a decorrer às 3ª-feiras, sendo que ao final do dia,
um grupo de animadores deslocava-se às Florinhas da Rua para trazer alegria e muito
maranço em dose saudável antes de deitar!
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Em 2020, aconteceram 5 atividades em Florinhas, todas elas organizadas por um
grupo de animadores pequeno, mas consistente, que teve como responsáveis a Sofia
Pascoal e a Patrícia Valente.
“Talvez por ter começado desta forma tão bonita vivemos as únicas cinco
atividades com muita alegria, boa-disposição e empenho. No fundo, levámos sempre
esta luz da primeira atividade connosco. Depois do “boa noite”, partilhávamos
palavras de agradecimento, de felicidade, e de amizade que nos faziam a todos sair de
coração cheio e a desejar que as duas semanas até à próxima atividade passassem
rápido…” **
Sofia Pascoal
**Nota: os testemunhos podem ser lidos na íntegra nos anexos deste documento.

E) FDS FOGUEIRAS
No fim de semana de 28 de fevereiro a 1 de março realizou-se o primeiro e único
fim-de-semana de 2020! O Diretor foi o João Cunha e Silva, a Adjunta foi a Mafalda
Lencastre e a Mamã foi a Filipa Mota (Picas).
Abrigados pela associação Casa Mãe do Gradil no concelho de Mafra, tivemos a
oportunidade de proporcionar dias de pura diversão a 42 fogueiras (rapazes e raparigas
dos 15 aos 18 anos), acompanhados por 13 animadores.
“No
semana,

decorrer
muitas

acontecendo:
freguesia

e

do
coisas

entre
a

fim

de

foram

jogos

pela

oportunidade

de

conhecer a população; momentos de
sorna

e

brincadeira

livre

entre

fogueiras e animadores; noites de
espetáculos

e

“talent

shows”,

cantorias e danças, muitas refeições preparadas pela nossa equipa de cozinha (mamã
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e tias), também muitos e muitos momentos de partilha em grupo e não esquecendo a
ida ao lar do Gradil, que lhes ficou marcado como um momento muito feliz e único.
Foram dois dias cheios de emoção e muita alegria, que esperamos voltar a
experienciar brevemente.
Assim, tive espaço para estar atento ao que os outros animadores faziam, para
reagir aos outros animadores e para estar com a minha equipa e perceber como podia
fazer com que cada um deles experimentasse aquilo que eu tanto amo na Candeia:
Dar TUDO!”
Jorge Sabino

F) APOIO AO ESTUDO LMD
Durante o ano de 2020 o apoio ao estudo no Lar Maria Droste teve continuidade.
Chegou a contar com a presença de 5 explicadores, 3 deles animadores da Candeia
(coordenados pelo Jorge Sabino e pela Inês Araújo), que trabalharam com um total de
12 estudantes. Em março de 2020, as explicações foram suspensas, como consequência
das contingências provocadas pela Pandemia da COVID-19.
Em setembro de 2020, a coordenação do projeto foi alterada, bem como o grupo
de animadores e participantes. O grupo contou com 7 animadores e cerca de 10
estudantes divididos em pequenos grupos. Deixamos um agradecimento e
reconhecimento aos animadores Jorge Sabino, Inês Araújo e João Silva pela iniciativa e
persistência neste projeto.
Queremos também agradecer aos explicadores que acompanharam as
estudantes ao longo do 4º trimestre de 2020: Joana Ló de Almeida, Leonor Barreto,
Leonor Soares Cardoso, Luísa Ló de Almeida, Mariana Rosendo e Miguel Rosendo.
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G) Comissão de Acompanhamento às Atividades durante o CoronA
A Comissão de Acompanhamento das Atividades durante o CoronA procurou
encontrar alternativas que permitissem uma manutenção do contacto com os
participantes.
Criada no dia 24 de março de 2020, a
Comissão contactou todas as Casas que
a Candeia acompanha, de maneira a
fazer o levantamento, por um lado, das
necessidades das Casa, e por outro, das
condições com que poderíamos contar.
De seguida, desenvolveu medidas que,
depois de aprovadas pela Direção e
Esquadrão, foram apresentadas aos Animadores, Vets, ApV e, claro, Faíscas, Fagulhas e
Fogueiras.
Vídeo
O vídeo teve uma excelente
adesão por parte dos Animadores:
cerca de 35 Animadores participaram
na realização do vídeo, que foi muito
apreciado pelos Faíscas, Fagulhas e
Fogueiras. Escreveu-se um guião que
contava a ida dos animadores para um
outro planeta, Namek, iniciando assim a aventura que foi o tempo em confinamento e
à distância. Num segundo vídeo, revisitámos algumas das atividades que tínhamos feito
por zoom, marcando o final das atividades digitais, retomando-se um período de
atividade presencial.
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Cartas
Durante o período de confinamento, a Candeia decidiu recorrer à ajuda de todos
os animadores para enviar uma carta a cada Faísca, Fagulha e Fogueira. O número de
participantes que ficaram em Casa durante o confinamento era elevado, e foi difícil
atribuir um Animador a cada Faísca, Fagulha e Fogueira: no total, foram enviadas 139
cartas. Mas quando levado a cabo, este foi mais um projeto que nos permitiu
aproximarmo-nos dos nossos participantes durante o confinamento.
Newsletter
A newsletter consistia numa
série de propostas de atividades
Candeia enviadas semanalmente às
casas, tentando trazer a Candeia ao
dia a dia dos participantes. Para
algumas

casas,

estas

atividades

provaram-se lúdicas e úteis, e para
outras um pouco mais difíceis de pôr
em prática. Porém, rapidamente percebemos que as Casas não só não tinham
necessidade de uma newsletter com tanta frequência, como isso consistiria mesmo num
excesso de material. Assim, passámos a lançar a newsletter apenas quinzenalmente. No
total, foram enviadas 6 newsletters.
Computadores
Ao longo do período do confinamento, foi decretada a frequência de aulas
através do ensino à distância. Nesse sentido, foram várias as casas de acolhimento que
fizeram chegar à Candeia pedidos de apoio para que se pudessem equipar neste período
de confinamento, sobretudo atendendo à necessidade de computadores para a
realização de trabalhos e videoconferências com os professores dos Faíscas, Fagulhas e
Fogueiras.
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No total, foram entregues pela Candeia 22 computadores a 5 instituições. Estes
computadores foram-nos doados por vários privados, alguns através da animadora
Patrícia Valente, pela RFF Advogados, e sobretudo pelo Banco Atlântico. Deixamos o
nosso profundo agradecimento pelos donativos que nos permitiram apoiar os nossos
Faíscas, Fagulhas e Fogueiras neste momento de tamanha adaptação ao estudo.
Acompanhamento dos Padrinhos
A tarefa de cada padrinho consistia em acompanhar um pequeno número de
casas, para monitorização de necessidades e acompanhamento com atividades à
distância. Este acompanhamento ganhou grande relevância, porque permitiu um
contacto mais próximo com os Faíscas, Fagulhas e Fogueiras. Começámos com uma
equipa de sete Padrinhos, que depois de algumas alterações, passou a contar com nove.
O acompanhamento consistiu em videochamadas com os Faíscas, Fagulhas e
Fogueiras de cada Casa, combinadas e coordenadas pelos Padrinhos, que acabavam
quase sempre por participar, também eles, nas mesmas.

A primeira videochamada foi feita no dia 4 de abril, tendo havido, desde esse dia até
ao dia 21 de junho, 93 chamadas, com 16 Casas de Acolhimento. Contámos com 40
animadores, no total, tendo cada Animador participado, em média, em 8,4
videochamadas, e tendo cada videochamada contado, em média, com 3,6 animadores.
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“Foi desafiante encontrar cada um dos nossos miúdos à distância, mas creio que
tenhamos conseguido mostrar-lhes aquilo que este ano tanto cantámos: “Tens de
acreditar que tu vais encontrar tudo aquilo que tens sonhado e nós vamos lá estar.”
Miguel Simões Correia

H) CAMPOS DE FÉRIAS
Devido às circunstâncias da Pandemia, também os nossos campos de férias tiveram
de sofrer algumas adaptações, dadas as dificuldades em juntar crianças de casas de
acolhimento diferentes mantendo a segurança para todos os participantes e
animadores.
Um primeiro campo, em moldes diferentes do habitual, estava planeado para a
Páscoa. Seria um campo de serviço para o qual seriam convidados alguns Fogueiras,
dedicados ao serviço durante uma semana à comunidade de São Gião de diferentes
formas. Porém, rapidamente, percebemos que esse campo não seria possível, face à
evolução da pandemia.
Com o aproximar do Verão e apercebendo-nos que teríamos de conviver com a
pandemia durante mais tempo do que o esperado, começámos a delinear um plano que
nos permitisse adequar os nossos campos às restrições impostas.
Nesse sentido, e apesar de existir uma proposta base, fomos ao encontro das
necessidades de cada Casa de Acolhimento, tendo isso resultado em propostas bastante
diversificadas, todas com o objetivo de proporcionar momentos Candeia com o menor
risco sanitário.
Assim, tivemos um primeiro campo com a
Fundação “O Século”, num espaço da própria
Fundação na Ericeira, contando com 25 crianças
e jovens. Seguiu-se um campo num modelo
semelhante: 5 animadores passaram 5 dias no Lar
Maria Droste, proporcionando atividades ao
longo do dia a 12 jovens do Lar.
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Na terceira semana de agosto, o modelo foi
outro: a Casa da Laminga, a Casa Amarela e a Casa
dos Rapazes foram animadas num mesmo campo,
mas em dois locais diferentes: juntaram-se às
duas Casas da Novo Futuro, ficando a Casa dos
Rapazes com atividades semelhantes, mas
exclusivas. Neste modelo os 20 participantes
regressavam às suas casas ao final do dia onde pernoitavam.
Na última semana, uma solução semelhante foi encontrada
para as 3 Casas da Crescer Ser (Parque, Infantado, Encosta), 3
outras da Novo Futuro (Laranja, Branca, Azul) e o Lar de São
Francisco de Assis. Um campo correu, assim, em paralelo em 7
Casas de Acolhimento, animando 38 participantes,e mantendo
uma unidade no Plano de Campo, obviamente adaptada a cada
Casa de Acolhimento.

“Eles trouxeram com eles uma energia e uma alegria que nos deixaram rendidos.
Graças a eles, aquilo que nos rodeava, desapareceu. E o resto é história. Foram 7 dias
de pura diversão, reflexão e relação como quem diz, 7 dias de pura Candeia.”
Manuel Simões Correia, sobre o Campo n’O Século.
Para as casas de acolhimento com as quais não foi possível fazer campos de
férias, optámos por uma modalidade alternativa: os arraiais Candeia! Foram tardes de
diversão típica de campo, cheia de maranço, jogos, macacadas e muita amizade! Em
setembro foram feitos 4 arraiais, com a Fundação António Luís Oliveira, com o Lar de
Sta. Teresinha, com o colégio Claparède, e com as Florinhas da Rua.
Por isso, pegámos nos miúdos que puderam e levámo-los para Monsanto, que fica
a uma curta caminhada da casa! Foi uma tarde Candeia com tudo a que há direito:
uma futebolada espontânea com miúdos e animadores misturados; um jogo de
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apresentação que deu para nos conhecermos e ao mesmo tempo competir uns com os
outros para ver quem tinha decorado; um jogo de telefone estragado com desenhos
que proporcionou umas belas gargalhadas; e um lanche cheio de coisas boas e músicas
da Candeia!
Francisco Ribeiro Ferreira (Tito)

I) ATIVIDADES EM BLOCOS
Em setembro, também o modelo das atividades foi adaptado, como consequência
das contingências provocadas pela pandemia.
Dividimos as 21 casas de acolhimento em 6 blocos de atividades, com dois modelos
distintos de periodicidade das atividades: mensais (A) ou bimestrais (B). Estes blocos de
atividades foram coordenados por uma equipa de 12 responsáveis, organizados por
parelhas.
ATIVIDADE
ATIVIDADES
BLOCO I
ATIVIDADES
BLOCO II
ATIVIDADES
BLOCO III

CASAS DE
ACOLHIMENTO
CAT Tercena (A)
Casa dos Rapazes (A)
Casa Lilás (B)
Casa Azul (B)
Florinhas de Rua (A)
Casa da Encosta (B)
Casa de Santa
Teresinha (B)
Centro Promoção
Juvenil (A)
Casa Laranja (B)
Casa do Infantado (B)

ATIVIDADES
BLOCO IV

Mimar (A)
Casa Amarela (B)
Casa Verde (B)

ATIVIDADES
BLOCO V

Lar António Luís de
Oliveira (A)
Casa Branca (B)
Casa do Parque (B)
Lar Maria Droste (A)
Fundação Século (A)
Lar S. Francisco de
Assis (B)
Casa da Laminga (B)

ATIVIDADES
BLOCO VI

REGULARIDADE
- Mensal ou
bimestral
- Setembro a
dezembro 2020
- Mensal ou
bimestral
- Setembro a
dezembro 2020
- Mensal ou
bimestral
- Setembro a
dezembro 2020
- Mensal ou
bimestral
- Setembro a
dezembro 2020
- Mensal ou
bimestral
- Setembro a
dezembro 2020
- Mensal ou
bimestral
- Setembro a
dezembro 2020

DIA
Ao fim de
semana

Ao fim de
semana

Ao fim de
semana

RESPONSÁVEIS
- Joana Ló de
Almeida
- Miguel Simões
Correia
- Teresa Lobato
Guimarães
- Tomás Líbano
Monteiro
- Teresa Castelo
Branco
- Manuel Ressano
Garcia

Ao fim de
semana

- Leonor Barreto
- Sara Menezes

Ao fim de
semana

- Madalena
Sampaio
- Francisco Ribeiro
Ferreira

Ao fim de
semana

- Francisca Afonso e
Cunha
- Manuel Simões
Correia
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A partir de novembro, com o aumento das restrições, as atividades foram
novamente adaptadas para as vias telemáticas. Entre setembro e dezembro de 2020
tivemos 12 atividades, 11 em modelo presencial e 1 telemática.
“…E assim foi, antes de as medidas
se

agravarem

oportunidade

ainda
de

ir

tive
a

a

uma

atividade, no Lar Maria Droste. (...)
mal haja oportunidade, queremos
voltar para junto dos nossos
miúdos, para podermos fazer a luz
da Candeia continuar a crescer e a
chegar a mais miúdos…”
Francisca Afonso e Cunha (Kika AKA Alzira).

J) FESTA DE NATAL
No ano de 2020, não sendo possível realizar a habitual Festa de Natal que todos os
anos junta Faíscas, Fagulhas, Fogueiras e Animadores, optámos por organizar chamadas
via Zoom tentando juntar as crianças e jovens de Casas diferentes. Estas foram
organizadas pelos responsáveis de Atividades e contaram com os animadores dos
respetivos blocos. No total houve 8 atividades via zoom num mesmo fim-de-semana que
contaram com a participação de crianças e jovens de 19 Casas de Acolhimento.
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Paralelamente, foi filmada uma “novela” (via Zoom), na qual seis amigos
descobriram o verdadeiro sentido do Natal.
Finalmente, fizemos cabazes de Natal para entregar às Casas, de modo a que cada
criança e jovem recebesse um presente da Candeia. Estes cabazes incluíram guloseimas,
uma carta da Candeia, um “fio de campo” de FIMO e uma t-shirt da Candeia.
“Preparámos um “grupo especializado de atores principiantes” para planear uma
Novela que se tornou num autêntico filme de Natal, daqueles dignos de irem parar à
Netflix. Com animação, criatividade e muito improviso à mistura, enredou-se um
teatro gravado por Zoom que foi posto para as crianças assistirem em partes enquanto
andavam em chamada de vídeo com os animadores e o feedback foi unânime: as
crianças deliraram!”
Isabelle Carvalho (Belle)
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V.

ATIVIDADES COM ANIMADORES
A) JANTAR DE REIS

Em 2020, conseguimos mais uma vez manter uma tradição que já vinha longa, e em
janeiro, tivemos o nosso Jantar de Reis, entre Animadores e VET’s. Este jantar acabou
por ser das poucas ocasiões para um verdadeiro convívio de animadores Candeia em
registo presencial, dadas as circunstâncias que se avizinhavam.
Agradecemos a presença de tantos animadores que se juntaram a nós, bem como a
hospitalidade da Maria Gaivão e do Miguel Sepúlveda (Pulga) que nos receberam de
portas abertas a todos na sua casa.

B) NOC’S E VIA SACRA VIA ZOOM
Em 2020, no que a espiritualidade toca, procurámos desenvolver momentos de
oração e partilha como já tem sido hábito: as Noites de Oração Candeia. No dia 2 de
março houve uma NOC de Quaresma para animadores na Capela do Lar Maria Droste.
Contámos com a presença de cerca de 10 animadores.

No dia 10 de abril, Sexta Feira Santa, teve lugar mais uma Noite de Oração dedicada
a rezar a Via Sacra. Juntaram-se cerca de 30 animadores, via plataforma zoom, refletindo
sobre a peregrinação de final de vida de Jesus sob a orientação do Pe. Marcos Martins.
Um momento de partilha muito especial.
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A 8 de Dezembro, juntámo-nos para mais
uma NOC, desta vez já no Advento, e que
devido à pandemia, foi realizada por Zoom.
Contámos com a presença de 12 animadores.

C) LIVES / INSTAGRAM
Com o início da quarentena e toda esta nova realidade, vimo-nos também obrigados
a repensar as nossas relações, o nosso dia-a-dia com os nossos animadores.
Rapidamente tornou claro que não podíamos, nem queríamos, simplesmente ‘tirar
umas férias” uns dos outros.
Assim sendo surgiu a ideia de darmos voz aos
animadores e assim nasceram os “Take-Overs
Candeia” e o “A Mamã fez café”. Dois programas
inteiramente feitos a partir da nossa página do
Instagram (com partilha no Facebook).
Os Take-Overs consistiam em entregar a conta
de Instagram da Candeia a um animador, onde este
partilhava a sua rotina do dia, mas essencialmente
histórias e memórias do seu tempo na Candeia e
dos campos. Este evento tinha a duração de um dia,
dia esse que acabava com o live “A Mamã fez café”.
Neste live participava sempre o animador do dia e
o que ia tomar posse para o próximo Take-Overs.
Nos lives falava-se de tudo, histórias engraçadas,
partilhas de momentos mais especiais, cantavam-se músicas e chegou-se até a criar uma
novela, no fim acabávamos sempre a cantar o nosso “Boa Noite”.
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Para além de este ter sido um evento importante para os animadores e amigos da
Candeia, foi também uma oportunidade enorme para chegarmos mais longe, de
chamarmos quem já estava mais afastado (nomeadamente antigos participantes), como
também a de darmos a conhecer o projeto e quem está por trás dele ao resto do país,
pois tudo isto foi feito na nossa página pública do Instagram, onde tivemos um
crescimento de seguidores e pessoas interessadas no projeto considerável, e isso
deixou-nos muito felizes.
Foram momentos muito especiais e importantes para manter vivo o espírito Candeia
e nos ajudar a superar toda a realidade a que fomos confrontados.
No total, foram feitos 20 Take-Overs, mais de 24 lives do a “A Mamã Fez Café”, e
mais de uma dezena de transmissões espontâneas.

“Tenho vários momentos que me ficaram gravados no coração: uma novela de
uma noite, músicas que para muitos eram mitos, mas um dos mais especiais, foi
assistir em direto a uma conversa entre uma animadora, agora mãe, e uma exparticipante, também mãe e a viver em Itália. Nunca se esqueceram, mantiveram
contato e emocionaram muitos dos que acompanhavam aquele momento, com as
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suas histórias, as suas lágrimas e as saudades que eram delas, mas que todos sentimos
naquele momento, dos nossos participantes, amigos animadores, dos abraços, das
rodas e sobretudo, da enorme família Candeia. “
Rita Sousa Machado

D) PROTOCOLO FCUL
Em 2020, a Candeia manteve a sua
parceria com a FCUL – Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, que
consiste no acolhimento de alunos como
voluntários no âmbito da cadeira de
Voluntariado Curricular. Esta relação tem
dado frutos tanto para a Candeia, que pode através desta contar com a ajuda de mais
voluntários, tanto como para a FCUL, que tem podido apresentar aos seus alunos uma
valência diferenciada, que vai para além do âmbito estritamente académico, e assim
promover a responsabilidade social entre os seus alunos. Em 2020, contámos com a
participação ativa de 3 voluntárias no 2º semestre do ano letivo de 2019-2020, e com 4
voluntárias no 1º semestre do ano letivo de 2020-2021.

E) SEDE DA CANDEIA
No final de 2019, a sede da Candeia foi alterada para o espaço do Lar Maria Droste,
tendo o último cedido (em adição ao espaço do armazém) uma sala para o efeito. No
final de 2020 (com atraso provocado pelas limitações da Pandemia) demos início a uma
nova empreitada, que começou pela reparação e pintura de uma das paredes da sala,
seguindo-se a concretização de várias ideias que, no final do ano, se encontravam ainda
em execução.
Gostaríamos de agradecer à equipa que está a coordenar os trabalhos, Miguel
Simões Correia, Rita Sousa Machado, Francisca Afonso e Cunha, Leonor Soares Cardoso,
Bernardo Carvalho e Tomás Líbano Monteiro; mas também a todos animadores e
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voluntários a dispor também do seu tempo para isto: Luís Líbano Monteiro, Tomás
Tristany, Guilherme Líbano Monteiro, Luís Pereira Coutinho, Tito Ribeiro Ferreira,
Manuel Simões Correia.
Finalmente, e mais uma vez, agradecemos ao Lar Maria Droste, não só pela cedência
do espaço, mas pelo acolhimento e atenção constante para com a Candeia.
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VI.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Em 2020, a Angariação de Fundos da Candeia também se confrontou com alguns
entraves: fazer eventos de angariação de fundos como a Noite de Fados, ou até mesmo
um evento mais curto como um simples cocktail, tornou-se impossível devido às
circunstâncias da Pandemia.
Adicionalmente, a Candeia procurou também reencaminhar aqueles que quisessem
dar algum tipo de apoio diretamente para as casas de acolhimento, para colmatar
algumas das dificuldades que surgiram para as mesmas no contexto do confinamento e
da crise sanitária. Dado que a atividade presencial da Candeia se viu também suspensa,
importava ajudar as Casas de Acolhimento, sendo desnecessário angariar fundos para
as atividades da Candeia, e foi nesse contexto que surgiu a ideia da campanha de Natal

A) CAMPANHA DE NATAL
Face à situação pandémica, decidiu-se que a Campanha de Natal deste ano seria
destinada a ajudar às instituições que acompanhamos, servindo a Candeia de ponte
entre as instituições e o público em geral. Assim, foi realizado o levantamento das
necessidades prioritárias de cada Casa (mercearia, enlatados, produtos de higiene,
outros bens essenciais, etc.…) que foram posteriormente divulgadas, juntamente com
as moradas, de modo a permitir que donativos particulares pudessem ser diretamente
entregues às Casas de Acolhimento.
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Paralelamente, fomos contactados pelo responsável da Ação Social do CDUL –
Centro Desportivo Universitário de Lisboa, com o intuito de associar a campanha de
Natal do CDUL à Candeia. Assim, decidimos que a melhor maneira de pôr em prática
esta iniciativa seria de fazer uma recolha de bens e de donativos divulgada junto dos
pais e jogadores do CDUL. Por outro lado, contámos com donativos das empresas
parceiras do CDUL: Izidoro, Croffee (Delta Cafés), Yoco (Nestlé), Go Chill e Tetley, entre
outros. No total, foram doadas mais de 3 toneladas de bens essenciais. Ao CDUL e ao
Diogo Alves, aos parceiros sociais e aos demais particulares que aderiram a esta
campanha, deixamos um agradecimento expresso pela gentileza e apoio prestado.
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VII.

AMIGOS P’RA VIDA

O presente capítulo pretende apresentar não só a atividade ao longo do ano de
2020, mas também o trabalho do projeto Amigos p’ra Vida (ApV) ao longo dos últimos
três anos refletindo o período de apoio por parte do BPI La Caixa (prémio BPI Solidário
2017), cujo financiamento terminou em setembro de 2020. Juntamos em anexo o
documento de avaliação final do apoio BPI La Caixa.
Apresentamos também a estratégia aplicada para o projeto a partir de setembro de
2020.

A) RESULTADOS DO PROJETO
Ao longo de todo o projeto procurámos sempre dar resposta às necessidades que
nos foram identificadas por parte das casas de acolhimento, identificando a família com
a disponibilidade e o perfil adequado para dar resposta a essa necessidade.
Foi 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.
A construção de relações resultou de um conjunto de ações que nos permitiram, por
um lado, conhecer as necessidades (sinalizações) e, por outro, a disponibilidade das
famílias voluntárias (candidaturas), colocando assim a sociedade civil ao serviço destas
crianças.

B) AS CRIANÇAS E OS JOVENS – AS RELAÇÕES
Nos primeiros 8 meses de 2020, recebemos apenas 10 novos pedidos de apoio a
crianças/jovens por parte de Casas de Acolhimento e estabeleceram-se 6 novas
relações.
No entanto, ao longo do projeto criámos 87 relações / apoio.
Quando iniciámos o projeto com o apoio do BPI estávamos a acompanhar relações
criadas desde o início da vigência do projeto (em 2015).
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A partir de setembro de 2017 (início do apoio do prémio BPI solidário) foram
estabelecidas 52 relações / apoios.
Foram acompanhadas neste período de 2020 45 relações, tendo terminado durante
o confinamento (COVID-19) 7 relações e iniciado 5 novas relações, pelo que no dia 1 de
setembro de 2020 estávamos a acompanhar 38 relações. 1 apoio financeiro também foi
concluído por ter cessado a necessidade apoiada (pagamento de ensino particular).
Das 7 relações terminadas, 6 tinham projeto de acolhimento com vista a
apadrinhamento civil. No caso de 3 destas crianças temos forte convicção de que o apoio
vai continuar ao longo da vida e que 2 das crianças ainda poderão vir a ter o projeto de
apadrinhamento civil concretizado com a família ApV (que está em fase de habilitação
junto dos serviços competentes).
As 5 novas relações visam o apoio a uma criança com projeto de reintegração
familiar e a 4 crianças e jovens com projeto de autonomização.
Salientamos que desde o início do projeto – e até hoje - recebemos a sinalização de
necessidades de 188 crianças. Destas, a maior parte (82) foram pedidos que não tiveram
seguimento pois o percurso de vida destas crianças fez com que não fosse necessário ou
possível esse apoio. Terminaram 36 relações, dos quais 21 consideramos apoios
terminados/concluídos, mas com sucesso e 15 sem sucesso.
A 1 de setembro de 2020, o projeto acompanhava 38 relações e estavam sinalizadas
ao projeto 25 crianças e jovens a precisar de amigos p’ra vida.

C) AS FAMÍLIAS
Nos primeiros 9 meses de 2020 recebemos 29 novas famílias voluntários, das quais
8 avançaram com a candidatura a amigos p’ra vida.
Desde o início do projeto recebemos contacto de 364 famílias, das quais 214
acabaram por não avançar com a candidatura. Recebemos um total de 106
candidaturas.
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Das famílias que apresentaram a candidatura, a equipa técnica considerou que não
se encontravam em condições – capacidade/motivação/disponibilidade – 4 famílias,
tendo proposto que não avançássemos com proposta de relação/apoio.
Terminaram a relação 34 famílias.
Em 2020 e atendendo às contingências determinadas pela Pandemia de COVID-19
foi realizado apenas um Encontro de Famílias ApV - o IX Encontro de Famílias ApV teve
lugar a 1 de junho de 2020 (e não em março como idealmente planeado). Foi um
Encontro de partilha sobre a forma como as várias famílias estavam a viver, desde
março, o período do confinamento e as consequências para a dinâmica familiar.
O projeto mantém como objetivo a permanente formação aos voluntários,
promovendo espaços de aprendizagem e partilha por parte das famílias que se
encontram nas diferentes fases de relação com criança/jovem.
Estava agendado um Encontro de Casas de Acolhimento para abril de 2020 o qual
foi também adiado. No entanto, a 23 de setembro de 2020 a Direção da Candeia reuniu
com as Casas e foi introduzido um ponto específico sobre o projeto Amigos pra Vida. A
partir dessa data o projeto iniciou reuniões individuais com as várias Casas parceiras
interessadas no apoio do projeto para crianças e jovens aí acolhidos.

D) O APADRINHAMENTO CIVIL
Ao longo dos últimos anos constatámos que as necessidades das crianças em
acolhimento residencial estão relacionadas com o seu projeto de vida e que o papel dos
amigos p’ra vida na sua vida depende desses (necessidades e projeto de vida).
Se para as crianças e jovens com projeto de reintegração familiar ou de
autonomização os amigos p’ra vida representam o conceito conhecido de “família
amiga”, voluntária, no caso de crianças em que a reintegração familiar não é possível,
pelo menos a curto ou médio prazo, mas – tantas vezes – apenas após a maioridade e
cessação da medida, pode existir uma necessidade de integração da criança em família
alternativa, mantendo os laços com a sua família biológica. Estes são os casos em que o
projeto de vida é, provavelmente, de apadrinhamento civil, exigindo a lei que as famílias
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se habilitem previamente junto da SCML/SS. Por vezes verificámos também que crianças
com projeto de autonomização poderiam ter, na verdade, essa hipótese de integração
em família alternativa ao acolhimento residencial, através do apadrinhamento civil ou
outra medida similar, o que não é proposto pelas casas de acolhimento ou, quando o é,
não se concretiza por falta de famílias já habilitadas como padrinhos civis.
Da reflexão realizada pela equipa do projeto e que incluiu quer membros das Equipas
Técnicas de Casas de acolhimento parceiras, quer famílias ApV (em detalhe no
documento anexo ao relatório) nasceu a vontade de desenhar um novo projeto que
preste e promova informação e sensibilização à sociedade civil, às casas de acolhimento
e aos tribunais, partilha de experiências entre famílias de padrinhos civis e entre casas
de acolhimento, bem como investigação sobre esta temática, o que deverá envolver
casas de acolhimento e universidades, podendo a Candeia vir a ser um parceiro chave
desse novo projeto.

E) O PROJETO AMIGOS P’RA VIDA APÓS 1 DE SETEMBRO DE
2020.
A partir de setembro de 2020, findo o apoio do prémio BPI solidário, a Candeia
manteve a afetação de recursos ao projeto amigos p’ra vida de forma a assegurar a sua
continuidade. Em outubro de 2020 a equipa foi reforçada, integrando 4 técnicos a
tempo parcial: Sofia Marques (coordenação/supervisão); Mariana Burnay (psicóloga);
Mariana Martins (assistente social); Margarida Fonseca (médica, tesoureira da Candeia).
Esta equipa manteve como objetivos os já definidos para o projeto tendo retomado
um ciclo de reuniões com as Casas de acolhimento aferindo as necessidades das crianças
e jovens acolhidos nas mesmas. Do ciclo de reuniões com as casas Lar Maria Droste,
Centro de Acolhimento Temporário de Tercena, Casa Rainha Santa Isabel, Lar Santa
Teresinha e Casa das Cores resultou a sinalização de 22 crianças e jovens.
Destas sinalizações nasceu a necessidade de fazer captação de Amigos Especiais,
adultos jovens – animadores da Candeia ou outros – com vontade de apoiar
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adolescentes e jovens com projeto de autonomização e para quem as relações de apoio
e mentoria são tão importantes.
Entre setembro e dezembro de 2020 o projeto recebeu a inscrição de 45 voluntários
(19 amigos especiais e 26 famílias amigas) tendo sido realizados 22 encontros
informativos, 7 entrevistas e 4 visitas domiciliárias.
Iniciaram-se, neste período, 4 novas relações: 2 famílias amigas, 1 amiga especial e
1 acolhimento temporário. Encontram-se em construção 6 novas relações.
No Natal de 2020, para além das relações antigas consolidadas, foi prestado apoio a
14 crianças e jovens por famílias ApV e animadores da Candeia.
No final de 2020 o projeto acompanhava 44 relações e encontravam-se 28 crianças
e jovens sinalizadas ao projeto e (ainda) sem resposta.

F) CONCLUSÃO
Acreditamos que o projeto Amigos pra Vida deverá ter, por parte da Candeia, um
investimento próprio, paralelo à procura de apoios financeiros que o complementem,
para assegurar a continuidade de uma equipa técnica suficiente para:
− Acompanhamento às famílias em relação;
− Construção de novas relações para apoio e acolhimento das crianças e jovens
sinalizados;
− Continuação do trabalho de sensibilização e informação à sociedade civil sobre
as crianças e jovens em acolhimento, suas necessidades e projetos de vida;
− Aprofundamento da intervenção, de forma articulada com os vários
intervenientes no sistema de promoção e proteção, na defesa do real superior
interesse da criança acolhida, nomeadamente através da concretização de
projetos de apadrinhamento civil que carecem, antes de mais, de
reconhecimento e vontade política.
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Voltar a uma equipa insuficiente e em regime de tempo parcial e voluntário poderá
comprometer a continuidade do projeto e, sobretudo, a continuidade da nossa
presença, em relação, na vida das crianças e jovens que nos comprometemos a cuidar.
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VIII.

CONCLUSÃO

Em suma, este foi um ano cheio de emoções, lições e, apesar dos desafios, tantas
alegrias para a Candeia.
Uma partilha recorrente entre animadores foi que o tema do ano – Da Relação Nasce
a Luz – não podia ter sido mais adequado às circunstâncias da Pandemia. E a Candeia
não abdicou desse lema. Procurámos manter-nos perto dos que acompanhamos, e uns
dos outros, mesmo à distância. Se por um lado, a tarefa se tornou mais exigente, e
trouxe também algum cansaço, pudemos também contemplar a importância da missão
da Candeia, que só se tornou maior nas circunstâncias vividas em 2020; e, apesar das
adversidades, a mochila ficou sem dúvida a transbordar em 2020.
O ano de 2020 mostrou-nos também que a capacidade de adaptação da Candeia,
juntamente com a vontade incessante de cada animador de lutar pela alegria de cada
participante, são capazes de ultrapassar qualquer obstáculo, mesmo até quando o
mundo inteiro parece ter sido virado do avesso. Esta é a prova viva da Luz acesa da
Candeia da qual nascem as nossas relações.
Para os desafios que este ano nos reservou para o futuro, guardamos o compromisso
que nos motivou durante o ano de 2020: encher de Carinho, Luz e Amor o coração de
cada participante, e não baixar os braços. Juntos trabalhamos, para que a Candeia se
mantenha na sua essência a ser uma grande família que, longe ou perto, 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,

(José Zenóglio de Oliveira)
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1. Atividade de Florinhas
“Sempre que vamos a florinhas encontramos um grupo muito divertido, empenhado
e carinhoso! Em 2020 começámos o ano de uma forma muito especial com uma
atividade de introspeção que para além de nos fazer pensar em nós e na nossa forma de
ver e estar no mundo, fez-nos partilhar entre animadores, faíscas, fagulhas e fogueiras
os nossos poderes especiais, os que já tínhamos e os que ainda não tínhamos, mas
queríamos muito ter. Não havia melhor forma de começar o ano.
Talvez por ter começado desta forma tão bonita vivemos as únicas cinco atividades
com muita alegria, boa-disposição e empenho. No fundo, levámos sempre esta luz da
primeira atividade connosco. Depois do boa noite, partilhávamos palavras de
agradecimento, de felicidade, e de amizade que nos faziam a todos sair de coração cheio
e a desejar que as duas semanas até à próxima atividade passassem rápido.
Eventualmente chegou um momento em que a pandemia agravou e as atividades
não puderam continuar. Sabíamos que ia ser difícil, mas passasse um mês, meio ano, ou
um ano, parámos com uma certeza: que voltaríamos aquela casa que tanto amor nos
deu, dá e vai continuar a dar sempre, e que vamos continuar a crescer juntos em Candeia
por muito tempo.”
Sofia Pascoal

2. Fim-de-Semana de Fogueiras
“Já tinha saudades de ser Equipa!!! Ser Liberum? espetacular! Mas já estava
demasiado acomodado.
Ser o tapa buracos, ter a liberdade de criar loucura e entrega onde não havia
nada, de fazer aparecer planos à medida do que está a acontecer para potenciar os
momentos, de fazer com que cada um possa experimentar ser o centro, de ser o 'pop!'
da rolha de champanhe quando já se sente no ar que todos querem celebrar mas
ninguém quer ser o primeiro a perder a compostura, o ser para todos a toda e a qualquer
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a hora... o trabalhar para ter a certeza de que uma nota faz nascer um coro, um gesto
desencadeia um aplauso, uma loucura traz quem nos suporte e uma partilha acende
relações. Isto é o que foi o meu ideal, o que tentei fazer com aquilo que tenho para dar.
Se o consegui, cada um será juiz.
Muitas vezes, a minha exigência neste querer ser tudo para todos, tirou-me o
foco do que realmente importava - ser alguma coisa para alguém - ter momentos de
qualidade com as pessoas que estavam ao meu redor. Claro que quando me faltaram
estes momentos, comecei a sentir-me sozinho e exasperado - sentia que o mais que
fizesse nunca era suficiente. Cheguei a acomodar-me na ideia de que a minha missão era
ter uma roda com música e aplausos - barulho!... Quão pouco se acredita quando se está
sozinho no meio de tanta gente. Creio que não há pior deserto que estar sozinho numa
"equipa". Este foi o meu fosso na Candeia, sentir que em campos de férias era dos poucos
que não estava a fazer férias. E fui fraco; e tenho vergonha; porque perante repreensões
e desprezo ao tentar puxar um pouco mais por cada um, acabei por me deixar ficar de
férias - a fazer barulho na roda.
Mas depois de todo este comodismo e conformismo, valeu a pena voltar a
experimentar estar numa equipa. Foi completamente revigorante perceber que quando
há espírito e exemplo de equipa, até os Fogueiras entram na ressonância positiva de
puxar o melhor de cada um.
Ao ser convidado para o fim-de-semana, ia ser Liberum. Mas gestões de alto nível
forçaram vários constrangimentos e, ao chegar ao fim-de-semana, foi-me entregue uma
equipa de Fogueiras. Fiquei preocupado, desconfortável, nervoso - não sabia o que havia
de fazer se a minha equipa não gostasse de mim ou se eu não gostasse deles - tal como
se fosse a minha primeira experiência na Candeia! Disse para mim próprio o que costumo
dizer (quase levianamente) a animadores de primeira viagem: "Não estás nisto
sozinho!". E de facto não estive!!
Quando as pessoas são escolhidas para preencher 'funções', é fácil que à primeira
falha (ou algo que o pareça) todos ataquem o "falhado". Mas se as pessoas são

2

CANDEIA - ASSOCIAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

CIAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
escolhidas por formarem uma equipa, o efeito de amplificação do bom que há em cada
um, é sempre tão maior, que não deixa que algum erro individual derrube toda a equipa.
Durante os jogos pude sempre contar com outr@ Animador/equipa a prevaricar
a minha equipa. Aqui, ver cada um dar o seu melhor e reconhecer as próprias fraquezas
incentivou a minha equipa a tentar dar o melhor quando outro membro começava a
chegar ao seu limite.
Durante os tempos mortos tive sempre uma mamã/tia/adjunta a sugerir coisas
fofinhas que a minha equipa podia fazer a alguém, a cuidar dos Fogueiras e a cuidar de
mim. Nos tempos de roda aprendi aplausos novos e lembrei-me de outros que não fazia
há anos!
Por não haver um responsável por manter o entretenimento, cada animador,
sentiu a necessidade de trazer a animação que carateriza a Candeia. Assim, tive espaço
para estar atento ao que os outros animadores faziam, para reagir aos outros
animadores e para estar com a minha equipa e perceber como podia fazer com que cada
um deles experimentasse aquilo que eu tanto amo na Candeia: Dar TUDO! E antes que
reparasse nisso, estava de volta à roda de guitarra em punho porque já era toda a equipa
que repetia também em mim o que lhes tinha sido mostrado: desacomodar os outros
para puxar pelo seu melhor.
No final de tudo, o que se dá e o que se ganha? Sempre o exemplo e a experiência
de como é que se vive com cada pessoa. Por isso tenho a agradecer a esta equipa
(Animadores e Fogueiras) por me mostrar que o meu melhor só me sai quando abro
espaço às relações para poder fazer parte de uma equipa!”
Jorge Sabino

3. CAACA
“É da Relação que Nasce a Luz, e nem mesmo a pandemia é totalmente obscura.
Ou pelo menos pode não ser, com uma Candeia pela frente. Era com isso com que
contavam dezenas de miúdos. Não indiferentes a esta expetativa, decidimos agir.
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Criou-se uma Comissão que delineou um plano concretizado por dezenas de
animadores que se recusaram a desiludir os nossos miúdos. Com o esforço de todos
fizeram-se dois incríveis vídeos (de abertura e fecho). Fomos capazes de escrever 139
cartas. Lançámos várias newsletters com jogos e atividades para os miúdos fazerem em
Casa. Distribuímos 22 computadores, a pedido das Casas. Fizemos quase 100
videochamadas com as Casas, que foram verdadeiras atividades por Zoom.
Foi desafiante encontrar cada um dos nossos miúdos à distância, mas creio que
tenhamos conseguido mostrar-lhes aquilo que este ano tanto cantámos: “Tens de
acreditar que tu vais encontrar tudo aquilo que tens sonhado e nós vamos lá estar”.”
Miguel Simões Correia

4. Campo “Fundação O Século”
“Cheguei e tive medo. Olhei à minha volta e só vi prédios e mais prédios. Onde é que
já se viu um campo de Candeia numa casa de férias no centro da Ericeira? Então, mas a
Natureza não é um dos pilares? E como é que vamos chegar a Deus com tantas
distrações à nossa volta? Pronto… vai ser um falhanço este campo, os miúdos vão odiar.
Tenho a certeza que não vão alinhar em nada e nunca mais vão querer fazer atividades
com a Candeia. Temos uma equipa reduzida de animadores dos quais metade está a
fazer campo pela primeira vez, os miúdos são todos da mesma fundação e por isso já se
conhecem todos, e ainda por cima têm idades entre os 4 e os 22, vai ser impossível
agradar a todos. Tem tudo para correr mal. Foi assim que, contra todas as expetativas,
começou uma das melhores semanas da minha vida.
Bastou conhecer os outros animadores e começar a preparação do campo para
perceber o quão errado eu estava. Rapidamente o terreno à volta da casa, que
inicialmente poderia ser descrito como inóspito, se transformou num sítio mágico e
perfeito para receber os 24 miúdos fantásticos que vieram dar sentido a tudo aquilo que
estávamos a fazer. Desde as tendas que conseguimos montar ao campo de jogos todo
arranjado, passando pela magnífica roda com uma sombra construída do zero. Tudo
parecia lá ter estado desde sempre.
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Mas o melhor foi sem dúvida a chegada. Somos atacados por um nervosismo
inexplicável, não se compara aos nervos antes de um exame ou às borboletas na barriga
quando gostamos de alguém. Não é nada disso. É uma ansiedade que se agarra ao nosso
corpo e faz dele refém: “Chegaram! Os miúdos chegaram!”
É um daqueles acontecimentos que são falados para sempre como “Onde é que
estavas durante o 11/09/2001?” mas muito mais importante: “E tu onde é que estavas
quando eles chegaram?” Eu estava na cozinha quando soou o alarme, os miúdos não me
podiam ver porque eu iria aparecer mais tarde como personagem, mas eu tinha de os
ver! Depois de tanto tempo a sonhar e a preparar o campo para “um grupo de miúdos”,
finalmente podíamos ver caras! E eles lá foram entrando. Uns sorriam, outros olhavam
desconfiadamente, alguns lançavam olhares intimidantes, mas todos iam avançando,
descobrindo aquilo que lhes tínhamos preparado. Eles trouxeram com eles uma energia
e uma alegria que nos deixaram rendidos. Graças a eles, aquilo que nos rodeava,
desapareceu. E o resto é história. Foram 7 dias de pura diversão, reflexão e relação como
quem diz, 7 dias de pura Candeia.
A pandemia veio por isso provar-nos que a Candeia são os miúdos e que por mais
adversidades que possam existir, a chama jamais se apagará. É da relação que nasce a
Luz, seja onde for e com que condições for.”
Manel Simões Correia

5. Campo Novo Futuro / Casa dos Rapazes
“Como todos sabemos 2020 foi um ano diferente para todos, mas não por isso que
nós em Candeia deixamos de fazer aquilo que mais gostamos, animar os nossos faíscas,
fagulhas e fogueiras. Apesar de ser de todas as maneiras de que não estávamos
habituados, abraçamos esses modos e fizemos o nosso melhor para que o dia-a-dia dos
nossos animandos fosse um bocadinho diferente.
Depois de tantos anos a fazer campos num ambiente que podemos chamar de
normal, realizar um campo numa Pandemia não foi fácil. A começar pela quantidade a
menos de dias de campo que tivemos a não pudermos acampar e ter a magia e o espírito
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do costume, claro que não deixamos de estar todos juntos e colocar um sorriso na cara
de cada criança presente.
Na verdade, todos sentimos falta de uma boa roda, com todos a cantar as nossas
músicas de campo e a soltar aqueles aplausos que nunca cansam, mas esperamos que
este ano consigamos ter os campos do costume e voltemos a estar todos juntos como
antigamente!”
Filipa Jales Moreira (Pipoca)

6. Arraial ALO
“Olá, sou o Tito! Pediram-me para falar um bocadinho sobre a minha experiência no
arraial da Candeia com o ALO em setembro passado. Em ano de reinvenção e
readaptação, houve várias casas que não puderam ter uma semana de campo nos
moldes que foram pensados, por isso os arraiais serviram para dar a esses miúdos uma
autêntica tarde de Candeia!
Por isso, pegámos nos miúdos que puderam e levámo-los para Monsanto, que fica a
uma curta caminhada da casa! Foi uma tarde Candeia com tudo a que há direito: uma
futebolada espontânea com miúdos e animadores misturados; um jogo de apresentação
que deu para nos conhecermos e ao mesmo tempo competir uns com os outros para ver
quem tinha decorado; um jogo de telefone estragado com desenhos que proporcionou
umas belas gargalhadas; e um lanche cheio de coisas boas e músicas da Candeia!
A parte que mais me ficou foi mesmo a caminhada de volta para casa - foi um
momento de especial oportunidade de conversar e conhecer melhor os miúdos, criando
e fortalecendo relações das quais, com toda a confiança, nascerá luz!”
Francisco Ribeiro Ferreira (Tito)
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7. Atividades Presenciais
“Com a chegada do mês de outubro e com este vírus a voltar a aparecer nas nossas
vidas, sabíamos que não era possível voltar às nossas domingadas e CLC’s. Depois de dar
voltas e voltas ao assunto, sabíamos que queríamos continuar a estar presentes durante
o ano para podermos acompanhar os nossos queridos pinhas, faíscas, fagulhas e
fogueiras.
Organizamos as casas por seis blocos de atividades e chamamos uma grande equipa
de responsáveis, não só em número (12 responsáveis) como em capacidade de trabalho.
Durante os meses mais imprevisíveis, ainda conseguimos ter onze manhãs/tardes em
Candeia.
E assim foi, antes de as medidas se agravarem ainda tive a oportunidade de ir a uma
atividade, no Lar Maria Droste. Foi uma manhã em cheio, com direito a um jogo de
apresentação, futebol humano, um BDS e acabamos a manhã a fazer decorações de
Natal em que todas adoraram participar, enquanto conversávamos sobre o campo de
verão e contávamos histórias vividas em Candeia.
Apesar de agora termos de privilegiar a segurança de todos, sabemos que mal haja
oportunidade, queremos voltar para junto dos nossos miúdos, para podermos fazer a luz
da Candeia continuar a crescer e a chegar a mais miúdos.”
Francisca Afonso e Cunha (Kika AKA Alzira)

8. Festa de Natal
“A festa de Natal da Candeia este ano deu-se em moldes um bocadinho diferentes
dos habituais. Para evitar qualquer eventual aparecimento da COVID-19, a visita do “Pai
Natal de amarelo” desta vez foi pelo Zoom: os animadores responsáveis por cada bloco
entraram em contato com as suas casas e, por volta de uma hora de meia,
desenvolveram vários jogos e procuraram levar a luz da Candeia a cada uma delas.
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Cada criança que participa das nossas atividades recebeu um cabaz com uma blusa
da Candeia do seu respetivo tamanho, um fio de campo e um pacote cheio de docinhos
enviado diretamente do (nosso) Pólo Norte.
Nós da organização da Festa de Natal preparámos um “grupo especializado de
atores principiantes” para planear uma Novela que se tornou num autêntico filme de
Natal, daqueles dignos de irem parar à Netflix. Com animação, criatividade e muito
improviso à mistura, enredou-se um teatro gravado por Zoom que foi posto para as
crianças assistirem em partes enquanto andavam em chamada de vídeo com os
animadores e o feedback foi unânime: as crianças deliraram! A pedido de uma das
personagens da Novela, seguiram alguns docinhos direcionados às Casas nos sacos dos
cabazes para que juntos, enquanto se deliciavam, pudessem todos desfrutar da
companhia um dos outros.
Sem dúvida alguma, mesmo de longe, conseguimos estar perto e passar carinho e
energia às crianças (e elas a nós) através de um clique, de forma a marcar presença e
alegrar mais um Natal, à la Candeia.”
Isabelle Carvalho (Belle)

9. Take-Overs
“Nunca tinha ouvido tantos nãos, seguidos de um “bom, vamos lá a isso então”.
Quando me lembrei de fazer o Take-Over, estava longe de imaginar a “trabalheira” que
me ia dar, mas mais longe ainda, estava a enorme alegria de ver uma brincadeira, trazer
as várias gerações de animadores para a mesma roda.
O primeiro objetivo era que os animadores da Candeia, se fizessem companhia durante
a quarentena e se conhecessem melhor. O segundo objetivo era que isso acontecesse
criando uma corrente que ligaria todas as gerações, desde 1991 até àquele momento,
abril de 2020.
O que aconteceu, é que tal como nos campos, todas as expetativas foram ultrapassadas
porque a Candeia, tem os melhores amigos, animadores e participantes de sempre!
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Através do Instagram, os convidados partilhavam aquilo que quisessem durante um dia,
histórias, música, trabalho, fotografias, etc. A “única” regra era que se divertissem ao
máximo!
Tenho vários momentos que me ficaram gravados no coração: uma novela de uma noite,
músicas que para muitos eram mitos, mas um dos mais especiais, foi assistir em direto
a uma conversa entre uma animadora, agora mãe, e uma ex-participante, também mãe
e a viver em Itália. Nunca se esqueceram, mantiveram contato e emocionaram muitos
dos que acompanhavam aquele momento, com as suas histórias, as suas lágrimas e as
saudades que eram delas, mas que todos sentimos naquele momento, dos nossos
participantes, amigos animadores, dos abraços, das rodas e sobretudo, da enorme
família Candeia.
Naquele mês, a partir de uma simples brincadeira no Instagram, senti que estávamos
todos mais próximos, mais alegres e leves.
Não era só isso, mas era um bocadinho disto que todos estávamos a precisar.”
Rita Sousa Machado
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ANEXO II: VI RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
AMIGOS P’RA VIDA

VI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
PROJETO AMIGOS P’RA VIDA
“Da relação nasce a luz”
Tema do ano 2020
Lema da Candeia
1. INTRODUÇÃO
Tendo terminado em 31 de agosto de 2020 o apoio do BPI La Caixa (premio BPI Solidário
20217) gostaríamos de ter a oportunidade para reunir e, presencialmente, apresentar
resultados, aprendizagens que resultaram do projeto, os desafios que enfrentamos agora
e agradecer o vosso apoio.
O presente relatório faz a análise da atividade desenvolvida neste último semestre (de 1
de março de 2020 a 31 de agosto de 2020), sendo ainda feito o balanço dos últimos 3 anos
de projeto com o apoio do prémio BPI Solidário 2017.
O relatório estrutura-se em 5 capítulos a saber:
1. Introdução
2. Resultados do projeto
3. O apadrinhamento civil
4. O projeto amigos p’ra vida após 1 de setembro de 2020
5. Conclusão
2. RESULTADOS DO PROJETO
Ao longo de todo o projeto procurámos sempre dar resposta às necessidades que nos
eram identificadas por parte das casas de acolhimento, identificando a família com a
disponibilidade e o perfil adequado para dar resposta a essa necessidade.
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Foi 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.
A construção de relações resultou de um conjunto de ações que nos permitiram 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.
AS CRIANÇAS E OS JOVENS – AS RELAÇÕES
Nos últimos 6 meses, recebemos apenas 1 novo pedido de apoio a crianças/jovens por
parte de Casas de Acolhimento e estabeleceram-se 5 novas relações.
No entanto, ao longo do projeto criámos 87 relações / apoio.
Quando iniciámos o projeto com o apoio do BPI estávamos a acompanhar relações
criadas desde o início da vigência do projeto (em 2015).
A partir de setembro de 2017 (início do apoio do prémio BPI solidário) foram estabelecidas
52 relações / apoios.
No último semestre estivemos a acompanhar 40 relações, tendo terminado durante o
período do confinamento (COVID-19) 7 relações e iniciado 5 novas relações, pelo que no
dia 1 de setembro de 2020 estávamos a acompanhar 38 relações. 1 apoio financeiro
também foi concluído por ter cessado a necessidade apoiada (pagamento de ensino
particular).
Das 7 relações terminadas, 6 tinham projeto de acolhimento com vista a apadrinhamento
civil. No caso de 3 destas crianças temos forte convicção de que o apoio vai continuar ao
longo da vida e que 2 das crianças ainda poderão vir a ter o projeto de apadrinhamento
civil concretizado com a família ApV (que está em fase de habilitação como madrinha
civil).
As 5 novas relações visam o apoio a uma criança com projeto de reintegração familiar e
a 4 crianças e jovens com projeto de autonomização.
Salientamos que desde o início do projeto – e até hoje - recebemos a sinalização de
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necessidades de 177 crianças. Destas, a maior parte (82) foram pedidos que não tiveram
seguimento pois o percurso de vida destas crianças fez com que não fosse necessário ou
possível esse apoio. Terminaram 36 relações, dos quais 21 consideramos apoios terminados
com sucesso e 15 sem sucesso.
Neste momento, acompanhamos 38 relações e estão sinalizadas ao projeto 25 crianças e
jovens a precisar de amigos p’ra vida.
AS FAMÍLIAS – OS PROCESSOS DE SELEÇÃO
No último semestre recebemos contactos de 20 novas famílias voluntários, das quais 3
avançaram com a candidatura a amigos p’ra vida.
Desde o início do projeto recebemos contacto de 364 famílias, das quais 214 acabaram
por não avançar com a candidatura. Recebemos um total de 106 candidaturas.
Das famílias que apresentaram a candidatura, a equipa técnica considerou que não se
encontravam em condições – capacidade/motivação/disponibilidade – 4 famílias, tendo
proposto que não avançássemos com proposta de relação/apoio.
Neste momento, estão em fase informativa (encontro informativo recente) 15 famílias, em
fase de seleção (enviaram candidatura) 12 famílias e em relação 40 famílias. Terminaram
a relação 34 famílias.
O projeto propôs-se dar formação aos voluntários, a qual foi 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.
No último semestre foi agendado o IX Encontro de Famílias ApV para 21/3/2020, mas dado
o início do Estado de Emergência (COVID-19) foi adiado. Este Encontro foi realizado em 1
de junho de 2020. Foi um Encontro de partilha sobre a forma como as várias famílias
estavam a viver, desde março, o período do confinamento e as consequências para a
dinâmica familiar.
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Da mesma forma, tínhamos agendado para 14 de abril de 2020 um Encontro de Casas de
Acolhimento, o qual também foi adiado. Este encontro não foi remarcado, mas no dia 23
de setembro de 2020 a Direção da Candeia reuniu com as Casas e foi introduzido um
ponto específico sobre o projeto Amigos pra Vida. A partir dessa data o projeto iniciou
reuniões individuais com as várias Casas parceiras interessadas no apoio do projeto para
crianças e jovens aí acolhidos.
3. O APADRINHAMENTO CIVIL
Ao longo dos últimos anos constatámos que as necessidades das crianças em acolhimento
residencial estão relacionadas com o seu projeto de vida e que o papel dos amigos p’ra
vida na sua vida depende desses (necessidades e projeto de vida).
Se para as crianças e jovens com projeto de reintegração familiar ou de autonomização
os amigos p’ra vida representam o conceito conhecido de “família amiga”, voluntária, no
caso de crianças em que a reintegração familiar não é possível, pelo menos a curto ou
médio prazo mas – tantas vezes – apenas após a maioridade e cessação da medida, existe
uma necessidade de integração da criança em família alternativa, mantendo os laços
com a sua família biológica. Estes são os casos em que o projeto de vida é, provavelmente,
de apadrinhamento civil, exigindo a lei que as famílias se habilitem previamente junto da
SCML/SS. Por vezes verificámos também que crianças com projeto de autonomização
deveriam, na verdade, ter como projeto o apadrinhamento civil, o que não é proposto
pelas casas de acolhimento ou, quando o é, não se concretiza por falta de famílias já
habilitadas como padrinhos civis.
Através do projeto apoiámos a construção de relações com o propósito de se virem a
constituir futuramente como relações de apadrinhamento civil, após habilitação pelo
sistema, não tendo tido nenhum caso em que a família, avaliada pela nossa equipa como
tendo a motivação, capacidade, disponibilidade e as competências para ser família
amiga voluntária, não tenha sido confirmada a sua idoneidade e capacidade no
processo ulterior de habilitação como padrinhos.
No entanto, houve casos em que as famílias, no decorrer da própria relação, concluíram
que não pretendem acolher a criança no agregado familiar, disponibilizando-se “apenas”
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para continuar como amigos p’ra vida (e até aproveitando este conceito para justificar a
procura do projeto e a efetiva vontade inicial), o que não correspondia (nem passa a
corresponder) à necessidade daquela criança com quem iniciaram relação.
Concluímos ao longo destes 5 anos de funcionamento do projeto que:
- O projeto de apadrinhamento civil é um projeto de vida necessário para a saída das
crianças do acolhimento residencial e integração familiar, mantendo contactos com a
sua família biológica (pressupostos diferentes da adoção);
- Não há, no país, famílias habilitadas como padrinhos civis;
- Por lei, as IPSS podem celebrar acordo de cooperação com vista à habilitação de
padrinhos civis, embora não haja neste momento candidaturas abertas nem previsão da
abertura de candidaturas a acordo de cooperação para acordos atípicos que
contemplassem esta resposta, pelo que apenas a SCML/SS podem habilitar padrinhos civis;
- O projeto amigos p’ra vida informa e sensibiliza as famílias para a necessidade de o país
ter uma bolsa de padrinhos civis, mas apenas pode avaliar voluntários e remeter as famílias
para habilitação pelo sistema;
- Quando as famílias iniciam relação como famílias amigas, apenas mais tarde, depois da
relação consolidada e na maioria (quase totalidade) dos casos depois de ser confirmada
a sua idoneidade pelas CPCJ ou equipas de assessoria ao tribunal e aplicada a medida
(de promoção e proteção) de confiança a pessoa idónea, se candidatam a padrinhos
civis e o processo de promoção e proteção cessa quando é aplicada medida tutelar cível
de apadrinhamento civil;
- Quando nos parece mais adequado que as famílias se habilitem previamente como
padrinhos civis, remetemos as famílias para os serviços (SCML/SS) e na maior parte dos
casos – como não se inicia relação antes dessa habilitação e essa habilitação demora
largos meses – deixamos de contar com a família como voluntária do projeto, ficando
também nós a aguardar o termo desse processo de habilitação;
- As relações de sucesso (as que levam as crianças a sair do acolhimento, ficando
confiados a família idónea / padrinhos civis) muito nos alegram e motivam a continuar,
mas as relações que se frustraram e que (afinal) não levaram a esse final, fizeram-nos refletir
e rezar muito sobre a responsabilidade da nossa missão e pela necessidade de um
reconhecimento por parte do sistema do que fazemos para que sejam partilhados os
sucessos mas também os (inevitáveis) insucessos da nossa ação/missão;

Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
Instituição Particular de Solidariedade Social – 507 029 585
Rua Prof. Salazar de Sousa, Nº10, 1750-233 Lisboa
www.candeia.org

- Esse reconhecimento implica um prévio compromisso público/político de que a saída das
crianças do acolhimento residencial é uma prioridade do país, exigindo das casas de
acolhimento a procura ativa de soluções de saída para as crianças que acolhe e não
apenas a melhoria da qualidade do acolhimento e materializa-se num acordo de
cooperação que permita a afetação de uma equipa multidisciplinar a tempo inteiro à
missão de informar, sensibilizar, captar e habilitar famílias de padrinhos civis;
- Sem esse reconhecimento, o projeto amigos p’ra vida (e a Candeia) não deve assumir –
sozinho(s) – a responsabilidade da construção de relações que tenham essa finalidade,
recorrendo ao voluntário como meio de o atingir;
- Sem esse reconhecimento, o projeto amigos p’ra vida (e a Candeia) deve(m) continuar
a informar e sensibilizar as famílias para essa necessidade, remetendo para os serviços
competentes as famílias que manifestem vontade de se habilitar como padrinhos civis, e
avaliando e selecionando apenas as famílias voluntárias que pretendam ser famílias
amigas, o que apenas fará sentido para crianças e jovens com projeto de reintegração
familiar ou para jovens com projeto de autonomização.
ASSIM, é nossa vontade desenhar um novo projeto que preste e promova informação e
sensibilização à sociedade civil, às casas de acolhimento e aos tribunais, partilha de
experiências entre famílias de padrinhos civis e entre casas de acolhimento, bem como
investigação sobre esta temática, o que deverá envolver casas de acolhimento e
universidades, podendo a candeia vir a ser um parceiro chave desse novo projeto.
4. O PROJETO AMIGOS P’RA VIDA APÓS 1 DE SETEMBRO DE 2020
A partir de setembro de 2020, findo o apoio do prémio BPI solidário, a Candeia manteve a
afetação de recursos ao projeto amigos p’ra vida de forma a assegurar a sua
continuidade. Em outubro de 2020 a equipa foi reforçada, integrando 4 técnicos a tempo
parcial: Sofia Marques (coordenação/supervisão); Mariana Burnay (psicóloga); Mariana
Martins (assistente social); Margarida Fonseca (médica, tesoureira da Candeia).
Esta equipa vai continuar a sua missão de:
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- Captar famílias que pretendam ser famílias voluntárias amigas de crianças com projeto
de reintegração familiar ou autonomização;
- Sensibilizar famílias para o regime do apadrinhamento civil e acolhimento familiar,
direcionando as famílias para habilitação junto dos serviços competentes;
- Continuar a prestar o apoio técnico às relações que estão em curso;
- Receber sinalizações de necessidades de apoio e procurar os voluntários que lhes deem
resposta;
- Estabelecer relações/apoios que deem resposta às necessidades que já foram ou que
venham a ser entretanto sinalizadas;
- Envolver os animadores da Candeia na vida de jovens com projeto de autonomização
para quem a integração em “família amiga” poderá ser mais difícil, numa espécie de
“amigos especiais”.
5. CONCLUSÃO
Consideramos ter conseguido, com o V. apoio, consolidar um projeto que envolve na vida
das crianças e jovens que vivem acolhimento residencial famílias e voluntários e, em
concreto, atingir os seguintes objetivos iniciais do projeto:
a) 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, o projeto
- divulgou, sensibilizou e informou 364 famílias voluntárias sobre as necessidades das
crianças e jovens com medida de promoção e proteção e as possíveis respostas existentes.
- selecionou 106 famílias voluntárias com vista à concretização de uma relação duradoura
com uma criança ou jovem.
b) Apoiar as instituições na procura de uma resposta afetiva adequada às necessidades
de cada criança.
PARA ISSO, o projeto:
- colaborou com cerca de 20 casas de acolhimento parceiras na construção de uma rede
de voluntários que acompanhem individualmente cada criança ou jovem;
- conciliou o perfil e a disponibilidades dos voluntários com as necessidades das crianças.
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c) Acompanhar as relações estabelecidas entre os voluntários e as crianças e jovens.
PARA ISSO, o projeto:
- Realizou 9 Encontros de Famílias ApV.
- Prestou apoio especializado (apoio jurídico, psicológico ou outro) às relações;
Em jeito de resumo, estamos a avaliar a perceção das famílias sobre as relações que
estabeleceram, algumas delas ainda em curso mas outras delas já terminadas (sem
sucesso).
Ainda recebemos poucas respostas, mas retiramos do seu depoimento algumas respostas
que nos parecem ilustrar a sua perceção sobre o projeto e as relações criadas.
Todas as famílias consideram importante para as crianças e jovens que vivem em
acolhimento residencial terem Amigos p'ra Vida. Pedimos que justificassem e duas famílias
fizeram-nos assim:
“Os amigos são parte estruturante da vida de cada um. A sua ausência significa que
crescerão incompletos. No caso de crianças e jovens, acolhidos, a existência de uma rede
de amigos que sirvam de suporte ao crescimento acompanhado, torna-se, por isso,
essencial.”
“Aproxima-os de uma realidade que muitos não conhecem, com estabilidade familiar, de
amigos, com acesso a ferramentas que muitos desconheciam e com previsão
(compromisso); conhecem um ambiente de estabilidade afectiva.”
À questão “Qual a maior dificuldade que teve/tiveram ao longo deste processo ApV?”,
duas famílias responderam:
“O ajuste das nossas expectativas à realidade.”
“Dificuldade de a criança se deixar "amar"; insegurança.”

À questão “Recorda algum momento particularmente feliz durante este processo ApV?”,
duas famílias responderam:
“Podia dizer hoje, quando acordei e vi o V. sereno e feliz por ir para a escola, mas os mais
marcantes foram sem dúvida o dia que o conhecemos, os encontros APV onde partilhámos

Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
Instituição Particular de Solidariedade Social – 507 029 585
Rua Prof. Salazar de Sousa, Nº10, 1750-233 Lisboa
www.candeia.org

experiências e fizemos amigos e o ouvir atualmente dos pais biológicos que o V. está bem
connosco.”
“Abraços que a D. me dá sempre que a deixo em casa após passarmos tempo juntas”
À pergunta “Qual foi a principal aprendizagem que retiraram da V. participação no
projeto ApV?”, duas famílias responderam:
“É preciso muito mais do que o querer ajudar. Temos tanto a aprender com estas crianças
como elas connosco. É uma aprendizagem e adaptação mútuas.”
“Que ser APV é mais difícil do que pensávamos; que por mais que nos sintamos
preparados, nunca estamos de facto preparados; e aprendi que sair da zona de conforto
pode ser muito enriquecedor. às vezes a ajudar, recebemos mais do que damos. É uma
experiência incrível!”
Que palavra escolheria para descrever o projeto ApV?

Que palavra escolheria para descrever a vossa participação no projeto ApV?
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Terminamos este relatório com o nosso OBRIGADO por tudo o que, com o V. apoio,
conseguimos concretizar e com o poema que poderia resumir este projeto:
O AMIGO APRENDIZ
Quero ser teu amigo.

Nem ausente nem presente por

Nem demais e nem de menos.

demais, simplesmente,

Nem tão longe nem tão perto.

calmamente, ser-te paz...

Na medida mais precisa que eu puder.

É bonito ser amigo.

Mas amar-te, sem medida,

Mas, confesso,

e ficar na tua vida

é tão difícil aprender!

da maneira mais discreta

E por isso

que eu souber.

eu te suplico paciência.

Sem tirar-te a liberdade.

Vou encher este teu rosto

Sem jamais te sufocar.

de lembranças!

Sem falar quando for hora de

Dá-me tempo

calar, e sem calar, quando

de acertar nossas distancias!

for hora de falar.
Fernando Pessoa

PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA CANDEIA
Madalena Zenóglio de Oliveira
COORDENADORA PROJETO
Ana Sofia Marques

Lisboa, 1 de novembro de 2020
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