
 

ARCA DO TESOURO 

Ninguém imaginava que, passado um ano, o mundo continuaria ainda a ser assolado por uma terrível 
pandemia! 

Tem sido um período duro e desafiante para todos nós, mas também uma oportunidade para o espírito 
solidário poder manifestar-se e demonstrar o quanto é precioso e indispensável. E como se tem mani-
festado!  

Muitos foram os que apoiaram a Meninos de Oiro ao longo deste ano e as palavras são poucas para 
agradecer a todos. Muito humildemente tentaremos não esquecer ninguém, e, mais do que nunca, ape-
lar a que continuem a lembrar-se de nós e das crianças e jovens que acompanhamos e que, mais do que 
nunca, não podem dispensar o nosso apoio. 

Este ano a Meninos de Oiro completa 18 anos e continua a precisar tanto de si! E há tantas maneiras de 
ajudar e que são tão preciosas para os nossos meninos: 

  Tornar-se sócio da associação 

 Colocar o nosso NIF quando entregar a sua  

 declaração de IRS 

 Conhecer e divulgar  o nosso trabalho, 

 Fazer um donativo em dinheiro ou bens 

 Entregar à Meninos de Oiro o valor das multas  

(que forem a Tribunal) 

 Ou, simplesmente, pôr um Gosto na nossa página  

de Facebook 

Muito OBRIGADO a todos  

e bem hajam!  
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Aniversário 

Primavera 

2021 



O nosso profundo agradecimento aos inúmeros particulares e empresas que nos apoia-
ram neste ano, o que nos permitiu proporcionar às crianças e jovens que apoiamos uma 

vida mais feliz. Bem hajam!  

 Luís Miguel Oliveira Fradoca 

 Madalena Ferrão 

 Manuela Mendes 

 Margarida Paulino 

 Maria Duarte 

 Maria Grilo 

 Maria Marques 

 Mariana Dias 

 Mariana Garcia 

 Marisa Pereira 

 Marta e Miguel Manique 

 Mirian Cardoso e Família 

 Mita Vilão 

 Mónica Sofia Duarte  

 Nuno Gama 

 Paula Alves 

 Pedro Bartolomeu Pinto 

 Pedro Cruz 

 Raphael de Luze 

 Raquel Barata 

 Rute Carvalho e Família  

 Sandra Catarina Balisa Dinis  

 Sandra Martins e Família 

 Sara Pica e Amigos (Catarina, Ma-
falda, Pedro, Victoria, Sandra, Rui) 

 Sofia e João Costa 

 Susana Caetano e Filha 

 Telma Alexandre 

 Teresa Gama Correia 

 Tiago André Guerra Roberto 

 Tiago Garcia 

 Vânia Guerreiro 

 E muitos outros. OBRIGADO! 

 Alexandra C. Figueira e Esposo 

 Alice Djaló 

 Ana Barbosa 

 Amanda Pradela 

 Ana e José Deitado 

 Ana Elisa Assunção Gonçalves 

 Ana Iça 

 André Palmela e Família 

 Ângela Maria da Silva 

 Antónia Vale de Gato 

 António Carlos Antunes 

 António Gomes de Amorim  

 Brigite Alves 

 Carla Bulhões 

 Célia Botelho 

 Cláudia Nunes  

 Dr Frederiksen 

 Dulce Canelas 

 Família Cachão 

 Família Coelho 

 Família Gonzaga Machado 

 Felisbela Paulino 

 Fernanda Gomes 

 Gui Delgado 

 Henry Vieira 

 Inês Fernandes e Amigos 

 Inês Ildefonso 

 Ivone Catarino 

 João Barbas 

 João e Florinda Correia 

 João Góis e Família  

 Joel Calheiros 

 Karina Fernandes 

 3Marias Portugal (Grancocco Lda) 

 Academia Agora Sou Eu 

 AEFML - Associação Estudantes Faculda-
de de Medicina Lisboa  

 Agrupamento de Escolas de Azeitão  

 Associação de Pais Fonte do Feto 

 Autoeuropa 

 Bene Farmacêutica  

 BPI Azeitão 

 Câmara Municipal Setúbal 

 Covas Brinde 

 Escoteiros de Portugal - Grupo 231 
Azeitão  

 Farmácia Higiene 

 Farmácia Valido Ribeiro 

 Fidelidade 

 Firmar 

 Fonalarme 

 GDMA-Reabilitação e Construção  

 Ginásio Be-Fit 

 Infantário Os Catitas 

 Luso Atlântica 

 MSul 

 Rafael Medeiros Unipessoal, Lda 

 Recitoner 

 Similar Perfumes  

 SPM 

 Supermercado Tip Top 

 Tortaria do Barreiro  

 Unidade Cuidados Continuados São Ra-
fael—Montijo  

 E muitas outras. BEM HAJAM!  



A nossa profunda gratidão às empresas  e particulares que promoveram  

ações e campanhas de apoio à Meninos de Oiro 

ao longo deste ano. 

Bem hajam!  



 

 

  

 

 

 

 

 

PARABÉNS A TODOS NÓS! 

A Meninos de Oiro completou 18 anos no dia 14 de 

Maio! 

Somos uma pequenina mas enorme Equipa e temos 

muito orgulho no nosso percurso! 

Dezoito anos de uma longa caminhada sempre impulsi-

onada por uma imensa paixão e dedicação.  

Toda a nossa equipa está de parabéns: os Fundadores, 

a Direção, a Equipa Técnica, os Estagiários, os demais 

Colaboradores e Voluntários. PARABÉNS a todos!   

18º 

Aniversário 

O nosso trabalho também só é possível graças à dedica-

ção e espírito solidário de muitas outras pessoas: Sócios, 

Empresas Solidárias, Amigos, Parceiros, Apoiantes, Pa-

trocinadores. 

E, claro, graças às nossas Crianças e Jovens sem as quais 

o nosso trabalho não faria sentido.   

Para todos a nossa infinita gratidão.  Bem hajam!  



O novo site da Meninos de Oiro já está online graças ao António Ferreira.  Um site mais completo, mais 

moderno, mais fresco - www.meninosdeoiro.org - OBRIGADO, António, estamos de parabéns! 

OBRIGADO também ao Tiago Pereira e à Tatiana Belmar pelo excelente vídeo de apresentação da nossa 

associação. Bem hajam!  

Quanto à página de Facebook, atingimos finalmente os 15.000 seguidores! 

Ponha um “Gosto” e partilhe com os seus amigos, ajudando-nos assim a chegar aos 16.000 seguidores :) 

O nosso muito OBRIGADO a todos! 

Ao longo deste ano, a nossa Sede ganhou um 

logotipo pintado na parede frontal, um novo 

Gabinete no espaço que era a garagem, um 

corrimão para apoiar pessoas com mobilida-

de reduzida e muitas outras alterações para 

se adaptar à nova realidade que vivemos. 

Estamos sempre a crescer e, com a ajuda, de 

todos, tudo é possível. Bem hajam! 

 

 

A consignação do IRS é uma forma fabulosa de apoiar a 
Meninos de Oiro sem gastar 1 cêntimo. 

Não se esqueça de nós quando entregar a sua declara-
ção. Muito OBRIGADO! 



 

A Campanha da Meninos de Oiro, que fez 
parte do Movimento Giving Tuesday e este-
ve na Plataforma PPL (https://ppl.pt/
givingtuesdaypt/do-longe-se-faz-perto) para 
aquisição de uma viatura, teve os seguintes 
generosos apoiantes: 

 Ana Isabel Gonçalves 
 Carmen Cristina Pereira Cabral 
 Eagle Intuiton 
 Maria do Mar Ferrão 
 Maria Marques 
Muito OBRIGADO a todos, do fundo do coração! 
 

Apesar deste período difícil, mais Empresas Solidárias aceitaram 

corajosamente o nosso desafio e estabeleceram parceria com a 

Meninos de Oiro. 

E já são mais de 120! 

Muito OBRIGADO a todas elas! 

Mais quatro parcerias estabelecidas durante o último ano: 

 AAFC—Associação de Advogados das Famílias e das Crianças 

 ANEEB—Associação Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica 

 Associação KASA PT – Kapacity, Adaptability, Solidarity, Adventure 

 European Recycling Platform 

Juntos somos maiores! 

 



Muito OBRIGADO, do fundo do cora-
ção, aos já mais de 20 Artistas Plásti-
cos nacionais e estrangeiros que ofe-
receram as suas obras à Meninos de 
Oiro para fazerem parte de um LEI-
LÃO SOLIDÁRIO a realizar este ano 
com o apoio da Agência de Comuni-
cação Guess What para angariação 
de fundos. 
Para já, os Artistas participantes se-
rão os seguintes: 
 Andrey Lastovskiy 

 Armando Cardoso 

 Armando Jorge 

 Carla Nazareth 

 Carla Prato 

 Cátia Mourão 

 Fátima Madruga 

 Izabela Kowalska-Wieczorek 

 João Vaz de Carvalho 

 José Augusto 

 José Luís Mendes 

 Marisa Abafa 

 Marta Tex 

 Miguel Barros 

 Mina Anguelova 

 Noëlle Lassailly 

 Nuno Lacerda 

 Paul Mathieu 

 Rima Koussa 

 Teresa Mendonça 

 Tim Egan 

Bem hajam!  

Leilão Solidário de Artes Plásticas 



O seu filho é alvo de bullying? 

Caso o seu filho(a)/educando(a) ou alguma criança ou jovem este-

ja a ser alvo de agressões verbais, físicas, relacionais, psicológicas, 

sexuais ou através de dispositivos digitais, deve: 

- apoiar e reforçar positivamente a vítima pela enorme coragem 

de ter denunciado a situação; 

- sossegá-la, assegurando-lhe que estará mais atento e tudo irá 

fazer para que tudo termine o mais rapidamente possível; 

- procure os responsáveis da escola ou do local onde o caso ocor-

reu (clube desportivo, por exemplo) e comunique a situação; 

- exija aos responsáveis que tomem todas as diligências para aca-

bar com os comportamentos de bullying/cyberbullying que estão 

a ocorrer; 

- sugira a convocação dos pais/encarregados de educação para 

lhes comunicar e tornar claro que aqueles comportamentos não 

são tolerados; 

- solicite a elaboração de um documento onde constem as consequências para quem realiza tem aquele 

tipo de comportamentos, favorecendo sempre as estratégias pedagógicas em detrimento das punitivas; 

Nas situações de bullying/cyberbullying é fundamental, desde o primeiro momento da denúncia, que víti-

mas e autores tenham acompanhamento psicológico especializado, de modo a que os seus comporta-

mentos sejam alvo de uma rápida intervenção, resolvidos e com o menor impacto possível para todos os 

intervenientes. 

 Texto de Luís Fernandes (Psicólogo que tem coordenado e supervisionado diversos projetos na área do 

bullying e violência na escola, com ações de formação e de sensibilização em todo o País) 

 Ilustração de Paulo Galindro (Autor de diversos livros ilustrados, feitos em parceria com alguns dos mais importantes 

escritores nacionais e internacionais) 



A iniciativa AjudAjudar partiu de um grupo de profissionais de 
várias áreas e que, de diferentes formas, intervêm no âmbito da 
promoção dos direitos das crianças e jovens e na sua proteção 
contra quaisquer formas de violência e/ou negligência. O princi-
pal objetivo deste grupo é contribuir, sempre numa perspetiva 
proativa, construtiva e colaborativa, com as instituições que 
compõem o sistema de proteção à infância em Portugal, com 
propostas que permitam aumentar a eficácia da sinalização e do 
encaminhamento de situações de risco e perigo. 

Segundo a AjudAjudar, urge mobilizar a sociedade civil, sensibili-
zando-a e informando-a do seu papel insubstituível na ajuda às 
nossas crianças e jovens em risco e perigo, sobretudo no que diz 
respeito à sua sinalização e encaminhamento - consciente e res-
ponsável - às entidades competentes.  

Todos/as somos agentes de 
proteção das crianças e jo-
vens e aquilo que pretende-
mos é AjudAjudar! 

https://manifestoajudajudar.org/ 


