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Ninguem foi criado
para viver sozinho....

Concelho de

SINTRA
>Contexto Social
UMA REALIDADE À ESCALA NACIONAL
QUE NOS DIZ RESPEITO:
Vivem no limiar da pobreza:
1/5 das famílias com crianças.
¼ das crianças com menos de 18 anos.
2/5 dos desempregados.
Quase ½ da população residente (se não
houvessem as transferências sociais).
1/4 da população a viver em privação material.
INE – Rendimentos e Condições de Vida dos
Portugueses – Março 2014

UMA REALIDADE À ESCALA DO
CONCELHO:
"Con litos no agregado familiar" apontada
como a segunda principal problemática
familiar (quase ao mesmo nível da "ingestão de
bebidas alcoólicas") entre a população
residente em todos os núcleos de realojamento
sob gestão da DHSC, com exceção dos bairros 1º
Maio, Tabaqueira e Cacem POLIS.
Diagnóstico Social do Concelho de Sintra – Março
2014

UMA REALIDADE À ESCALA DE UMA
FREGUESIA:
"A pobreza / exclusão social e o isolamento
social foram as áreas identi icadas como áreas
de maior vulnerabilidade social na Freguesia...
A exclusão social é um fenómeno que re lete a
fragilização dos laços familiares e sociais…"
Diagnóstico Social da Freguesia de Rio de Mouro –
Junho 2012

Muito se tem escrito sobre as necessidades pelas quais um
crescente e assustador número de famílias do nosso país está
a passar… É verdade que elas são bem reais !
Independentemente da maneira como cada um deﬁne essas
necessidades, a grande questão que surge é sempre a
mesma: porquê ?
Cada um tem a sua visão das causas: uns deﬁni-la-ão pela
perspetiva material, outros, sociais, outros ainda, mentais e,
mesmo, espirituais… Uma coisa é certa: A maneira como se
responderá aos "porquês ?" determinará a nossa ação !
No Relatório "The Seeds of Exclusion", um documento
elaborado no termo de um estudo desenvolvido entre 2006 e
2009 por duas universidades inglesas junto de um grupo de
perto de 1000 pessoas a viverem numa condição de exclusão
social extrema no Reino Unido & Irlanda, procurando
identiﬁcar a principal causa da sua exclusão social, chegou-se
a um resultado revelador: Rutura de relacionamentos.
No seu livro "Walking with the Poor", não desvalorizando
nenhuma das mais diversas causas acima mencionadas,
Bryant L. Myers, Vice-presidente pela Estratégia de
desenvolvimento de Programas Internacionais da
organização mundialmente reconhecida "Visão Mundial",
apresenta uma visão integrada (holística) de todas as causas
realçando a sua dimensão "relacional" dizendo "A pobreza é o
resultado de relacionamentos que não funcionam, que não
são justos, que não contribuem para a vida, que não são
harmoniosos ou agradáveis". Ele apresenta cinco dimensões
observadas no mundo inteiro: Relacionamento com nós
próprios, com Deus, com a nossa comunidade, com o nosso
ambiente e com os outros. Será que a nossa realidade
sintrense não poderia ser vista por esta perspetiva ?
No livro dos Atos dos Apóstolos escrito pelo Apóstolo Paulo,
encontramos uma aplicação destas mesmas dimensões na
vida diárias dos primeiros cristãos: "…perseveravam na
mensagem de esperança, e na comunhão, e no partir do
pão, e nas orações…", realçando que "Não havia, pois,
entre eles, necessitado algum…".
Estes são os fundamentos que levaram famílias a unirem-se à
volta de um propósito - OPERAÇÃO 4:14 - na busca de uma
RELAÇÃO DE CONFIANÇA genuína com crianças e famílias
da nossa comunidade que estão a passar por uma
encruzilhada nas suas vidas.
É desta RELAÇÃO que, todos quanto têm contribuído ao
longo destes dois anos, têm feito parte, e é desta RELAÇÃO
que queremos aqui destacar os principais momentos deste
ano letivo 2013/2014 !

João Barros
Sintra ComPaixão 2020

Relação de compromisso
A cada início de ano le vo chega o dia
de ter de assinar o Acordo Operação
Kits
4:14 ! Este 2º ano le vo, à imagem do
Escolares
primeiro, não fugiu à regra, contudo
com uma diferença bastante signiﬁca va. Pela primeira vez
vemos o grupo daquelas crianças e famílias que ﬁzeram questão
de dar con nuidade à sua Relação de Compromisso assinando
pelo segundo ano consecu vo o Acordo OP4:14. É um sinal muito
posi vo quando uma criança, um pai, uma mãe aﬁrmam,
entusiasmados e determinados, a sua intenção de con nuar a
inves r na vida da sua própria família ! É sinal que algo esta a
acontecer !
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Relação de conﬁança
Uma Relação de Conﬁança não se
constrói numa base de interesses
Pequenos
pessoais mas, sim, numa intenção de
Almoços
sermos transparentes acerca dos
aspetos mais pessoais das nossas
vidas. Não se caracteriza por produtos ou serviços oferecidos ! Muito mais do que isso, trata-se de
dar vida ! Para tal, o sigilo e a con nuidade da relação ao longo do tempo, tanto nos momentos altos
como baixos, têm contribuído para a formação do cimento da relação de conﬁança.
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Relação de ajuda
Muitas vezes parte-se do princípio que aquilo que é dado é uma ajuda. Mais uma vez, a
Relação de Ajuda não se fundamenta naquilo que é dado ! Parte, em primeiro lugar, da
intenção do coração em querer ouvir o outro acerca das suas necessidades reais. Uma
ajuda só é ajuda quando responde corretamente a uma
necessidade real da pessoa que, por sua vez, contribui para um
propósito que vai mais além da sua necessidade imediata. Uma
resposta à necessidade imediata (alimentação) sempre deve ser
contemplada numa perspe va a mais longo prazo (educação). O
grande desaﬁo passa muitas vezes por iden ﬁcar as
necessidades reais, e nem sempre visíveis, das pessoas.
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Cabazes de
Alimentos

Sacos
de Alimentos

Relação de Autoridade
e amor
O berço natural da Relação de Autoridade e de Amor é a
família. Mesmo que por alguma razão a família natural não
tenha conseguido estabelecer estes fundamentos, nunca
nenhuma pessoa ou ins tuição deverão subs tuir-se à
família. Por esta razão a OP4:14 irá, sempre quanto
possível, integrar os seus programas e a vidades em
ambientes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis.
Educar pelo exemplo sempre foi a melhor forma de educar.
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Acompanhamentos

Foruns Familia

Onde fomos e o que fizemos:

Formação Voluntários com Mark Merkenblug Ida ao Jardim Zoológico
Ida ao Zoomarine
Visita á Resiquimica Ida Coliseu dos Recreios

Acantonamento

Jogo Voleibol SL Benfica

Jogo Basquetebol SL Benfica

Campanha recolha Alimentos Leopoldina

Relação educativa e
responsável
A OP4:14 nasceu há dois anos atrás de uma tomada de consciência
da necessidade de acreditar e inves r na vida das crianças do
nosso concelho. Construir o futuro de uma criança e,
consequentemente, no de
uma futura família, sempre passa por uma Relação Educa va e
Responsável. Tanto o reforço escolar, como a iniciação musical
só representam uma parte da formação do carater para a vida !
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Seções de
Educação Musical

Horas
Reforço Escolar

Relação de amizade
É impressionante observar na sociedade atual o foco exagerado
que tem sido dado às relações laborais principalmente pela
perspe va de "produção" que as nossas vidas cada vez mais
"consumistas e egoístas" têm vindo a assumir. Tem-se tornado
cada vez mais estranho falar-se de Relações de Amizade ! Esta tem sido a perspe va na qual nunca
deixaremos de focar na vida das crianças que têm passado pela OP4:14 ! Vidas repletas de momentos
memoráveis de amizades saudáveis.

Relação de Compaixão
Não existe maior testemunho de gra dão por parte
das crianças e famílias que têm passado pela OP4:14
do que aquele de se disponibilizarem para servir
outras famílias nas suas necessidades. Assim tem
acontecido no apoio a pessoas sem-abrigo como
também em
a vidades de limpeza no domicílio de famílias sinalizadas
pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro. Algo acontece na
nossa vida quando nos
dispomos a servir o próximo:
nasce uma Relação de
Sacos de
Compaixão !
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Produtos Higiene

Inicio
Tudo começou por uma Relação de Confraternização!!
Pelo segundo ano consecu vo, no Domingo 15 de Setembro,
por altura do início das aulas, o Resort Penha Longa foi o palco
do almoço de lançamento de Ano Le vo 2013/2014 da OP4:14
proporcionando generosamente mais um maravilhoso
momento na vida de todos os presentes ! Mais uma vez: Um
Bem haja a todos os funcionários do Penha Longa que serviram
"ComPaixão" !!
Dos 250 convidados, 200 eram cons tuídos pelas 50 crianças
selecionadas para o programa com os seus respe vos
familiares (irmãos e encarregados de educação) todos
entusiasmados pelo ambiente alegre, descontraído e convivial
que caracterizava o momento. Este é um dia das crianças e para
as crianças. Para além da maravilhosa refeição, foram os
momentos de animação que marcaram o dia destas crianças enquanto os familiares conviviam com toda
a tranquilidade com as pessoas sentadas na mesma mesa. Entre os restantes 50 convidados, contavamse os voluntários da OP4:14, representantes dos Parceiros Fundadores, Parceiros Impulsionadores,
Parceiros públicos, Parceiros privados das áreas da educação e animação assim como das áreas
alimentares, e outros bens e serviços.
Todos estavam entusiasmados com o novo ano le vo que se estava a iniciar !

Conclusão
Tudo terminou por uma Relação de Honra !!
C o st u m a - s e d i ze r q u e A m o r p a ga - s e c o m A m o r ! N ó s
acrescentaríamos dizendo que todo o Serviço paga-se com Honras !
Este ano, à imagem do ano anterior, no dia 9 de Junho, este princípio
voltou a ser respeitado.
Em primeiro lugar, honras foram dadas as crianças que completaram
de forma sa sfatória o Ano Le vo 2013/2014. Foi assim um total de 36
crianças que conseguiu completar de forma sa sfatória todas as
a vidades desenvolvidas no âmbito da OP4:14. Foram assim nove
meses durante os quais cada uma das crianças não só deu prova de
assiduidade e empenho em todas as tarefas realizadas como também
revelou ter um caráter ensinável na sua relação com os voluntários e com os seus familiares. Em segundo
lugar, honras foram dadas aos parceiros envolvidos na realização desta festa de ﬁnal de Ano Le vo. Para
além dos parceiros habituais gostaríamos de aqui expressar uma especial gra dão ao "Investors Group
Club A endees", não só pelos prémios individuais distribuídos como também, e sobretudo, pelo
momento inesquecível que ﬁcará gravado na memória de cada criança.
Todos estão de parabéns !!

Rota semanal

2
Crianças

4
Crianças

4
Crianças
1
Criança

2
Crianças

12
Crianças

Olá queridos amigos, deixem-me que
me apresente.
O meu nome é ALEGRIA, tenho mais de
16 anos, e sou uma carrinha que tem
uma história de vida muito engraçada e
bonita. No ano de 2009 fui adotada por uma empresa de Construção Civil do Concelho de
Sintra, e durante cerca de 2 anos, servi muitos trabalhadores dessa empresa , levando-os
todos os dias para o seu trabalho e trazendo-os de volta para as suas famílias.
Por volta do inicio do ano de 2011, como estava um pouco cansada de fazer tantos
quilómetros todos os dias, os meus donos decidiram oferecer-me a uma Associação de
nome Mãos Libertas. Foi aqui que me senti realizada. Comecei por ir todas as sextas feiras á
noite com amigos meus, levar alimentos , roupa, mas acima de tudo, muito carinho a pessoas que viviam no Bairro 6 de Maio,
Cova da Moura e pelas Ruas de Lisboa. Ainda hoje continuo a fazer esse serviço, e sei que tenho contribuído para fazer a
diferença em muitas das vidas que têm sido ajudadas pelas pessoas que tenho levado comigo.
Desde Setembro de 2012 deram-me a tarefa que mais me preencheu ao longo destes anos. Tenho sido uma peça
fundamental num projeto que se chama OPERAÇÃO 4-14, onde tenho levado muitas crianças comigo a sítios incríveis. Todos
os Sábados é uma alegria transportá-las para aprenderem a estudar, a respeitarem seus pais e acima de tudo a crescerem
saudáveis.
Mas acontece, que neste momento estou muito TRISTE.

Desaﬁo

Devido á Lei Nº13/2006 onde no Artigo 5º dessa mesma Lei , diz que quando atingimos os 16 anos de idade , deixamos
de poder transportar crianças e jovens com idade inferior a 16 anos. não posso continuar mais a fazer o que tanto gosto.

Um dia todos temos de parar e chegou o meu tempo, mas não quero deixar de dar o meu contributo e pensei no
seguinte:
Eu fui convidada a ir terminar os meus dias num país de África, onde um grande amigo dos meus atuais donos, prometeume tratar bem até o meu coração, perdão, motor aguentar.
Assim é possível que tendo eu sido tão prestável ao longo destes anos, que a minha venda ainda seja feita por um valor a
rondar os 1.500 Euros. Esse vai ser o meu contributo para que consigam comprar uma parente minha, mas não é o
suficiente, como sabem. Uma amiga minha que tenha uns 10 anos de idade, pode custar entre os 5.000 e os 6.000 euros,
conforme esteja a sua saúde, pelo que preciso da vossa ajuda para poder concretizar este meu ultimo desejo. Esta é a
principal razão para vos escrever este postal. É minha intenção arranjar 25/30 amigos que ajudem este sonho a poder
continuar. Para isso, esses amigos teriam de contribuir , dentro das suas possibilidades, com um valor mensal de 10.00
euros. Obviamente se alguém não puder contribuir com 10.00 Eur e só puder com 5.00 Eur, não fico aborrecida, assim
como quem puder contribuir com mais de 10.00, ainda menos aborrecida fico claro. Pensamos que ao fim de 10/12
meses no máximo , o nosso objetivo estará concretizado a 100%.
Todos os meses eu lembrarei os meus amigos da Associação para vos enviarem o valor pago nesse mês, e o que fica
pendente, para que possam sempre estar informados de tudo.
Poderão ver na Internet a Lei Nº13/2006 , no artigo 5º e assim comprovam tudo o que vos disse aqui.

CONTO CONVOSCO
Associação Mãos Libertas
Morada Oﬁcial: Rua Cipriano dos Santos 13, Lourel , 2710-735 Sintra
Morada Fisica: Rua Juvenal Cabeça, Armazem 21, Albarraque , 2635-060 Rio de Mouro
Cont. 509 900 437
Email: maoslibertas@gmail.com
Website: http://maoslibertas.wix.com/maoslibertas Facebook: maoslibertas

‘Sabemos que vivemos tempos difíceis.
É lugar comum armar-se que é em momentos de especial desao que encontramos a nossa melhor capacidade de
superação.
Mais do que lugar-comum, a operação 4:14 é a prova de que as resposta que procuramos estão muitas vezes escondidas
dentro da própria comunidade.
Porque nunca vivemos tão perto uns dos outros e ao mesmo tempo tão longe.
Quantos de nós estão sempre disponíveis para ajudar sem muitas vezes saber bem como fazê-lo?
A operação 4:14 encontrou os voluntários, arregaçou as mangas e tem hoje resultados.
Resultados que nos estimulam a visão de que só em comunidade estaremos em condições de resolver os problemas que
individualmente já não conseguimos solucionar.
É este o meu testemunho.
Um testemunho de agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que se têm envolvido no projeto.
Um projeto dinâmico, vivo, pujante e envolvente.
Estamos certos que a operação 4:14 é o melhor exemplo do projeto-tipo de ação social que queremos para o nosso futuro.
Feito por nós, para nós.
Um fraterno abraço a responsáveis, voluntários e utentes. Continuem.

Dr. Bruno Parreira
Ex.mo Sr. Pres. Junta Freguesia Rio Mouro

Parceiros Fundadores:

Parceiros Impulsionadores:

Parceiros Publicos:

Parceiros Área Educacional e Animação:
Centro Musica

IEFAV

Parceiros Area Alimentar / Bens / Produtos / Serviços:

Centro Social Baptista do Cacém

Coffee Delight

Café Gourmet
Coffee

Uma comunidade mobilizada a
favor de uma nova geração !!

T

enho tido o grande prazer de participar neste projeto de proximidade, dedicado a uma população muito
importante para o futuro deste país: AS CRIANÇAS. Operação 4:14 tem sido uma grande experiência de
trabalho contínuo, duro e persistente, e no qual grandes prossionais têm dedicado muitíssimo tempo e amor,
ou seja, muita paixão.
ós, Penha Longa, apenas temos posto uma gota de óleo que tem contribuído e permitido que o sonho de
uns poucos, tenha produzido grandes frutos e bons momentos para muitas pessoas.
melhor tem sido sem dúvida ver estas pessoas totalmente envolvidas com o projeto, perseverando no seu
caminho com alegria e força para construir um mundo melhor. Aqueles que têm perseverado, têm tido a
recompensa de serem melhores pessoas, para além de terem recebido muito mais em troca: formação,
amizade, valores, prémios.... graças à boa vontade das pessoas envolvidas e dos parceiros. O já iniciado, tem
que continuar....
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Jaume Valldaura
Dir. of Human Resources & Brand HR Leader (Europe)
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O Projeto Operação 4-14 é sem dúvida uma mais-valia para muitas crianças e suas
famílias da Freguesia de Rio de Mouro.
Pois, para além do apoio escolar, que é fundamental, sobretudo porque
proporciona este auxílio de forma gratuita a muitas crianças oriundas de famílias
com baixos recursos económicos, mas também, porque facultam muitas outras
atividades, sem o qual estas crianças / jovens não teriam oportunidade de
experienciar.
Desde o princípio, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro, apoiou este projeto,
nomeadamente no encaminhamento de crianças/jovens e suas famílias. Esperemos
que num futuro próximo o número de voluntários e de parceiros empresariais e
institucionais aumente, de forma que possam criar condições de alargar a oferta de
respostas, bem como, o número de pessoas envolvidas no mesmo, quer de crianças e
jovens, quer no número de famílias.
Para tal, é crucial que as entidades públicas e privadas se associem ao projeto.
Esta autarquia é testemunha do apoio que prestam, não é por acaso que os
responsáveis pelo projeto tentam incutir nos participantes o sentimento de
compaixão, que é nem mais nem menos, que a capacidade da pessoa se colocar no
lugar do outro, estando sempre disponível para ajudar o próximo sem nada esperar
em troca.
Não podemos de deixar de agradecer toda a colaboração / apoio que prestam
nesta comunidade.
Um bem-haja.
Desejamos os mais sinceros votos de sucesso.
Dr.ª Nélia Torzecki
Assistente Social da Junta de Freguesia de Rio de Mouro
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‘’Para mim e para os meus
meninos é como uma
família, onde nos apoiam,
nos ajudam e têm sempre
uma palavra amiga nos
m o m e n t o s m a i s
complicados. Onde os meus
meninos aprendem , têm
novas experiências e
Associação Mãos Libertas aprendem a ajudar o
‘’Este projeto é uma porta p r ó x i m o . U m m u i t o
aberta para crianças e suas obrigado por tudo.’’
famílias que doutra forma
Ana Fonseca
n ã o p o d e r i a m
Família do projeto
experimentar novas
oportunidades de vida. ‘’Tudo o que tem sido feito
neste projeto, tem sido feito
Parabéns.’’
Gaby Silva de uma forma tão simples
Voluntária e representante da mas com tanta dedicação,
Escola Básica 1 Nº1 do Linhó
que todos juntos parecemos
‘’Investir em Vidas para uma família aprendendo a
m i m é u m a g r a n d e crescer todos os dias .’’
satisfação, e é um privilégio
Arlete Santos
participar nesse importante
Voluntária
projecto social que tem a
bênção do maior investidor ‘“É com enorme satisfação
em Vidas, o nosso Criador.’’ que abraçamos o projeto
Getro Lima operação 4-14. Muito mais
Patrocinador Impulsionador
do transmitir os
‘’Este projeto é um conhecimentos das
sentimento que não se disciplinas escolares, esta
explica, apenas se sente, mas ação permite-nos partilhar
que nos move e que nos dá com os nossos alunos a
experiência de estudo e de
um sentido á vida.’’
vida.
Isabel Leitão
Voluntária e Família do projeto Esperamos que a nossa
modesta contribuição ajude
‘ ’ O p r o j e t o p a r a m i m os nossos meninos a carem
signica, dar e receber, uma mais bem preparados para
ajuda a todas as crianças na os desaos do futuro”.
escola, em casa e na nossa
vida .’’
Jéssica Pereira Susana / Jaime Carvalho
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Este projeto tem sido uma
fonte de alegria. Tem sido
um privilégio para mim
enquanto pessoa, tenho
aprendido com cada
criança e com todas as
pessoas envolvidas o
quanto é importante,
investir em vidas. Teresa F.

Criança do projeto

Os professores da Resiquimica

‘“Para mim a operação 4-14 tem sido uma
experiência inesquecível, fazendo-me melhor
criança, ensinando-me a respeitar os meus pais
e os mais velhos e ainda por cima levando-me a
sítios incríveis. "”.
Pedro Miguel
Criança do Projeto

‘Tem sido muito xe. Ainda que eu este ano,
não tenha tido o aproveitamento escolar
positivo, tenho a certeza que devido ao projeto
Operação 4-14 , tornei-me muito melhor
pessoa. Tambem devido ao esforço e dedicação
destas pessoas envolvidas, decidi no proximo
ano continuar a estudar, algo que eu já tinha
pensado não fazer. Assim poderei demonstrar
que acreditando em mim eu sou capaz ”.
Ailton Felizardo
Criança do Projeto

‘“Com o seu Projeto RQ-SOL a
Resiquimica tem procurado
introduzir melhorias na
qualidade de vida da
comunidade envolvente.
Participar no Projeto
OPERAÇÃO 4-14, no âmbito do
pilar educacional do nosso
projeto, foi muito especial para
nós.
Proporcionar ás crianças
envolvidas melhores perspetivas
de futuro encheu-nos de alegria e
deu-nos motivação para
continuar a trilhar este caminho.”
Aida / Paulo / Vasco
Grupo coordenador da RS da Resiquímica

Momentos divertidos e
’’apanhados’’ ao longo do ano....

‘’As crianças de hoje são os líderes de amanhã,
e a educação é uma arma muito importante
para as preparar para os seus futuros papéis,
enquanto líderes da comunidade.’’

2014
2013
89%
Taxa de
aproveitamento
escolar

2015

92%
Taxa de
aproveitamento
escolar

Faça também a
diferença e entre
neste ﬁlme REAL.

4:14
Operação

Contatos:
Para mais informações:
operacao4.14@gmail.com
924 094 599 / 924 094 590 / 918 428 274 / 939 165 515
Serviços Administrativos:
Rua Juvenal Cabeça, Armazém 21, Albarraque
2635-080 Rio de Mouro - Sintra

