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1 – Introdução 

No decorrer do ano de 2016, a SocialisRep – Solidariedade Reparadora, entre 

todas as atividades realizadas, procurou angariar fundos para levar a bom termo 

todos os projetos a que se propôs, dando maior “destaque” a todo o trabalho 

necessário para que fosse uma realidade o envio de um contentor para a Missão de 

Angola, das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, com muitos materiais 

desde bens alimentares, roupa, material escolar… 

Todas as atividades propostas pela Associação a realizar no decorrer do ano de 

2016 foram realizadas.  

Todas as atividades realizadas, à semelhança dos anos anteriores, tiveram os 

seguintes objetivos: 

1 - Promover uma cultura de responsabilidade individual e social. 

2 - Oferecer a todos os que connosco colaboram, sobretudo as crianças e os 

jovens, uma base comum de conhecimentos, atitudes e competências através de uma 

adequada educação para os direitos e as responsabilidades numa perspetiva de 

Educação para e na Cidadania. 

3 – Sensibilizar as pessoas e as comunidades paroquiais para a solidariedade 

entre os povos e as culturas. 

Neste ano, de difícil conjuntura económica, foi tarefa da SocialisRep continuar a 

lutar por melhorar as condições de vida, sobretudo das crianças e jovens, confiados 

às Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima em Moçambique, Angola e Timor. 
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2 – Atividades Realizadas 

As atividades propostas para o ano de 2016, foram todas realizadas com êxito. 

Procuramos, através deste pequeno relatório, apresentar de forma muito sucinta 

o trabalho realizado pela SocialisRep. 

 

 

 – Maior dinamização do Site 

Procuramos, que através do Site as pessoas pudessem acompanhar as atividades 

que fomos fazendo. 

Destacamos a importância do 

site na divulgação da possibilidade 

das pessoas nos poderem doar 0,5% 

do seu IRS, sem qualquer custo 

adicional. 

Também foi um meio muito importante para a angariação de sócios. 

 

 – Visitas às Escolas 

No decorrer do ano foram feitas algumas visitas a escolas, onde foi dada a 

conhecer a Associação. Os alunos foram convidados a levar para casa o desdobrável 

da Associação para a darem a conhecer aos seus pais, também se falou na 
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possibilidade dos pais, através do IRS doar os 0,5% à SocialisRep, situação a que os 

alunos mostraram grande interesse em ajudar referindo mesmo que iriam pedir a 

todos os seus familiares trabalhadores. 

Nesta visita às Escolas os alunos 

primeiramente ficam a conhecer um pouco da 

realidade em que vivem as Irmãs e as pessoas dos 

países onde estão, seguidamente é mostrado o 

resultado do grande projeto realizado e pedido no 

ano anterior, neste caso a implementação do Dia do Leite nas Escolinhas das Irmãs 

em Angola e Moçambique e posteriormente desafiados a colaborarem no novo 

projeto para o ano seguinte, neste caso o 

envio de um contentor para a Missão de 

Angola. É bem visível no rosto das crianças 

e jovens a alegria dos objectivos 

alcançados com a sua participação no 

projecto. 

Seguidamente há um tempo de diálogo, onde os alunos questionam sobre o que 

viram e ouviram. 

Segundo a opinião de quem faz esta sensibilização nas Escolas as nossas 

crianças e jovens, pela sua postura e generosidade ensinam-nos o que é 

verdadeiramente a solidariedade. 
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 – Produção de vários materiais para a angariação de fundos 

Ao longo do ano são produzidos vários materiais com o objetivo de angariar 

fundos para a Associação. 

A ideia do pompom é muito bem 

aceite nas Escolas. Um grande número 

de professores, funcionários e alunos 

compram o pompom e colocam-no na sua 

mochila, funcionando o mesmo como o logotipo 

do Projeto. 

 

 

 – Campanha de recolha de material Escolar 

No dia 5 de setembro, a convite da 

Cáritas do Porto participamos na Campanha 

de Recolha de Material Escolar no 

Continente das Antas. Todo o material 

angariado no turno foi dado à Associação 

que o distribuiu pelo Lar Rosa Santos e pelo 

contentor enviado para Angola. 
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 – Campanha de recolha de géneros alimentares 

No dia 30 de abril a Associação 

colaborou com os Lions da Senhora da Hora 

numa campanha de recolha de géneros 

alimentares no supermercado “Mini-Preço” da 

Constituição. A angariação destes bens 

destinou-se ao envio do contentor para Angola. 

 

 – Envio de uma voluntária para Moçambique 

No mês de Agosto e Setembro, a Filomena foi 

à Missão de Moçambique. Foi muito bem recebida 

pelos adultos e pelas crianças. 

Muito queria fazer, mas o tempo não chegou 

para tudo. Entre as atividades que realizou destacam-se a palestra que proferiu na 

Universidade Católica de Moçambique intitulada “A dádiva, uma arte mágica na 

relação pedagógica”. 

A formação intensiva que deu para 

os monitores das Escolinha do projeto 

Othukumana e da Escolinha três 

Pastorinhos. A Filomena está muito preparada para esta área visto ser Educadora de 

Infância. Também se destacam os encontros que fez com jovens. 

Nas palavras da Filomena foi uma das experiências mais belas da sua vida. 
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 – Divulgação da Associação em Catequeses e Eucaristias 

 
Ao longo do ano foram várias as paróquias onde estivemos, quer nas catequeses, 

quer nas Eucaristias, onde demos a conhecer a Associação, onde apelamos à 

Solidariedade.  

Deste trabalho conseguimos angariar alguns sócios, assim como a oferta de bens 

para enviar no contentor para Angola, bem como várias ofertas monetárias para 

utilizarmos nas necessidades mais urgentes da Associação. 

 

 – O cantinho das Missões 

 
Ao longo de todo o ano a Congregação das 

Irmãs Reparadoras de Fátima, têm na sua casa 

em Fátima, onde acolhem peregrinos, o chamado 

cantinho das Missões. 

Trata-se de um pequeno espaço onde têm alguns objetos à venda cujo dinheiro 

reverte a favor das Missões. 

Este é um meio muito importante para divulgar o trabalho que se faz na Missão 

AdGentes e para dar a conhecer a Associação. 
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 – Curso de Missiologia 

 

Na semana de 22 a 27 de agosto, realizou-se em Fátima o curso de Missiologia 

intitulado “Assim como o Pai me Enviou também eu vos envio a vós”. 

 Este curso é organizado 

sobretudo para a participação de 

pessoas ligadas à Missão 

AdGentes, isto é, pessoas que estiveram ou vão para a Missão. 

 Algumas Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, que terminaram há 

pouco a sua formação inicial na Congregação e que são oriundas de Angola e 

Moçambique também participaram nesta semana. 

 

 – Jornadas Missionárias 

 

Nos dias 17 e 18 de setembro decorreram as 

jornadas Missionárias cujo tema deste ano foi “Com 

histórias de Misericórdia”, na qual participaram 

várias pessoas, na maioria ligadas a Congregações 

Religiosas e a Associações que ajudam e trabalham 

na Missão AdGentes. 
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 – Renovação do Estatuto de ONGD 

 

 

A Associação, uma vez mais, decidiu pedir 

a renovação do seu Estatuto de ONGD. 

O facto de ser uma ONGD, é algo que, de 

alguma forma, dá credibilidade à Associação, 

pois as Escolas e as paróquias com quem 

trabalhamos aceitam melhor colaborarem 

connosco sabendo que somos uma ONGD. 

 

 
 

 – Envio de um contentor para Angola 

 

O ano de 2016 foi um ano difícil na Missão de Angola, pois sabemos que o 

estado proibiu a importação de muitos bens, o 

que fez com que o preço dos bens subisse 

muito. A pedido das Irmãs conseguimos 

mobilizarmo-nos para enviar um contentor 

para a Missão com muitos bens alimentares 

entre os quais se destacam: leite em pó, salsichas, atum, arroz, bolachas, mobiliário e 

muitos materiais de higiene… 
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A chegada do contentor à Missão foi uma grande 

alegria para as Irmãs, pois através dele ajudaram 

muitos pobres e sobretudo conseguiram manter a 

Escolinha aberta não faltando com o necessário a 

todas as crianças que a frequentam. 

 

 

 – Campanhas de recolha de materiais 

 

A Associação, nos últimos meses do ano começou 

a fazer as primeiras diligências para o envio de um 

contentor para a Missão de Moçambique no final do 

ano de 2017. 

É objetivo o envio de muito material escolar, mobiliário, chão para o parque 

infantil, roupa e muitos mais bens que as Irmãs que lá trabalham achem oportunos. 
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3 – Projetos Realizados 

 Com a realização das atividades acima descritas foi possível apoiar a 

Congregação das Irmãs Reparadoras de Fátima, nas suas Missões Ad Gentes, em 

Angola, Moçambique e Timor.  

 Sucintamente passamos a descrever aquilo em que monetariamente ajudamos 

cada uma das Missões onde as Irmãs estão a trabalhar. 
 

 Moçambique  

 

* Continuamos a assegurar o dia do leite todas as semanas na Escolinha “Os três 

Pastorinhos”.  

* Enviamos um donativo em 

dinheiro que ajudou na alimentação 

das crianças que frequentam a 

Escolinha. 

* Pagamos algumas faturas de géneros alimentares que a Missão enviou em 

nome da Associação. 

* Custeamos algumas das viagens das Irmãs que estão nesta missão para virem a 

Portugal. 
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Angola 

 

* Continuamos a assegurar o dia do leite na semana no “Centro Infantil 

Pastorinhos”, enviamos no contentor vários sacos de 25 quilos de leite em pó…  

* Financiamos algumas das viagens das Irmãs que estão nesta missão. 

* À semelhança dos anos anteriores, enviamos um donativo em dinheiro que 

ajudou na alimentação das crianças que 

frequentam a Escolinha “os três Pastorinhos”. 

* Custeamos todos os géneros que foram 

no contentor, visto que a MotaEngil nos tratou 

do envio do contentor e das despesas inerentes 

ao mesmo. 

 

Timor 

* Pagamos à empresa “Engipro – Arquitetura, Engenharia e Fiscalização”, o valor 

de 7.003,49 € por um estudo prévio de projetos de especialidade para o Centro Social 

Padre Manuel Nunes Formigão. 
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4 – Conclusão 

No terminar de mais um ano, estamos conscientes de que gostaríamos de ter 

feito mais por aquilo que de melhor o nosso mundo tem que são as crianças. No 

entanto sentimo-nos felizes porque graças ao nosso trabalho e à generosidade de 

muitas pessoas deste nosso querido país, entre as quais destacamos as crianças e os 

jovens, foi possível continuar a ajudar as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de 

Fátima em países de Missão que trabalham ao lado dos mais indefesos que são as 

crianças. 

Como podemos ver na fotografia ao 

lado, a alegria destas crianças de andarem 

numa escolinha, de se poderem sentar a 

uma mesa e ter uma refeição é bem visível 

nos seus lindos rostos. 

É nossa vontade continuar a lutar por um mundo mais justo, mais fraterno, 

onde todos tenham acesso aos bens necessários a que todo o ser humano tem direito. 

Ao terminar este relatório temos de deixar uma palavra de agradecimento a 

todas as pessoas que colaboraram e acreditaram na nossa Associação, no nosso 

trabalho, sobretudo as crianças e jovens que tão entusiasticamente nele trabalharam.  

A todos e a todas um obrigado do tamanho do mundo… 

 

 

 


