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1 – Introdução 

 

Durante o ano de 2017 foram várias as atividades levadas a cabo 

pela SocialisRep em Portugal.  

Referimos que os objetivos que estiveram presentes na 

concretização de qualquer uma das atividades, de acordo com os 

Estatutos, foram os seguintes: 

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. 

Como prioridade dos projetos a concretizar em países de Missão 

salientamos a angariação de fundos com vista ao envio de um contentor 

para a Missão de Moçambique. 

Foi também nossa prioridade a angariação de novos Sócios para 

ajudar a Missão de Angola e Moçambique na alimentação das crianças 

que frequentam os Jardins Infantis e a compra de materiais didáticos que 

ajudem a um maior desenvolvimento das crianças que os frequentam. 

Também colaboramos no pagamento a um jovem que diariamente 

ajudou as crianças que aparecem na missão de Moçambique no fim das 

aulas para que este as ensine e estude com elas. 
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2 – Atividades Realizadas 

 

No que se refere às atividades realizadas referimos que todas as 

propostas no Plano de Atividades foram concretizadas com êxito.  

É nosso objetivo apresentar um breve resumo de cada uma das 

actividades realizadas ao longo do ano. 

 

 

 – Dinamização do Site 

A SocialisRep procurou dinamizar o site colocando lá as suas 

atividades. 

Também aproveitamos este meio para a divulgação da doação do 

0,5% do IRS  e também para a angariação de novos sócios. 

 

 

 – Visitas às Escolas 

Foram várias as Escolas, desde o pré-escolar ao secundário, que a 

SocialisRep visitou, desde Amarante 

a Vila Nova da Barquinha. 

Estes encontros tiveram como 

principal objetivo a apresentação da 

Associação, através de um trabalho 

elaborado em vídeo. 

Seguidamente, também através de um vídeo, foi apresentado aos 
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alunos o projeto concreto para este ano: a angariação e fundos para o 

envio de um contentor para Moçambique. 

Após ouvirem a palestra sobre Associação e sobre a realidade 

concreta de Moçambique os alunos mostraram grande interesse em 

serem Missionários na sua própria Escola e Família colaborando nos 

desafios que lhe foram propostos. 

Os alunos foram 

convidados a participar 

no Projeto através da 

venda de uma caderneta 

com cinco rifas ou da 

aquisição de alguns dos 

materiais que a Associação têm para venda. 

Podemos constatar o grande entusiasmo que este tipo de iniciativas 

tem não só por parte dos alunos, mas de toda a Comunidade Escolar. 

 

 

 – Produção de vários materiais 

A nossa Associação, não tem por hábito, aceitar  que os alunos das 

escolas, nos "ofereçam" donativos em dinheiro apenas pelo facto de lá 

irmos e pedirmos ajuda. 

Aceitamos, agradecemos e necessitamos muito dos donativos em 

dinheiro, mas sempre através da compra de uma rifa ou de alguns dos 

materiais feitos pelos membros da Congregação. Os donativos 

angariados destinam-se sempre a ajudar o financiamento do projeto em 

curso do ano.  
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São vários os materiais que os alunos, depois 

de devidamente sensibilizados e orientados pelos 

seus professores podem adquirir para si ou para 

venderem para ajudar o projeto que lhes foi 

proposto entre os quais destacamos as bolsas para 

os lenços e os pompons. 

 

 

 – Campanha de Recolha de Material Escolar 

Nos dias 2 e 3 de Setembro, a SocialisRep, juntamente com o Lar 

Rosa Santos, participou na Campanha de material escolar, no âmbito de 

uma campanha de 

solidariedade da Cáritas, 

em 7 lojas Continente, 

situadas na Diocese do 

Porto. A campanha teve 

como lema “É capaz de 

lhes dizer que não?”. 

Foram vários os 

voluntários que participaram na Campanha, incluindo as jovens da 

Instituição que deram o seu contributo nesta recolha. 

Muito do material angariado seguiu para Moçambique no contentor 

enviado. 
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 – Voluntário para Timor 

Em Timor são muitas as carências a todos os níveis, nomeadamente 

a nível da saúde.  

No sentido de ajudar um 

pouco a Missão acolheu o jovem 

médico André que ajudou a Ir. 

Cristina a dar resposta às 

solicitações que diariamente lhe são 

feitas.  

 

 

 – Voluntária para Moçambique 

 

No mês de Outubro partiu para a 

missão de Moçambique a Susana, 

Psicóloga, com o objetivo de ir ajudar na 

escolinha, bem como dar umas aulas na 

Universidade 

Dará também um contributo na 

Escolinha “três pastorinhos”, no início do 

ano letivo, dando também formação às funcionárias. 
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 – Divulgação da Associação nas Paróquias 

Ao longo do ano foram várias as paróquias, no Norte de Portugal 

onde a Associação se dirigiu a convite dos párocos e catequistas para 

despertar na Comunidade o sentido da Solidariedade.  

Este trabalho realizou-se ao 

fim de semana, respeitando os 

horários das Catequeses e das 

Eucaristias existentes em cada 

paróquia.  

Por vezes são os pais das 

crianças e jovens a sugerir 

atividades para ajudar. 

 

 

 – O cantinho das Missões nas casas da Congregação em Fátima 

 

Ao longo de todo o ano a 

Congregação das Irmãs 

Reparadoras de Fátima, na 

Casa Cónego Formigão, em 

Fátima tem um espaço 

reservado às Missões, ao qual 

chama o cantinho Missionário. 

Neste espaço tem vários artigos à venda, uns feitos pelas Irmãs, 

outros que são doados por pessoas amigas, que se destinam à angariação 

de fundos para as Missões que a Associação apoia.   
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 – Curso de Missiologia 

 

Na semana de 21 a 26 de agosto, realizou-se em Fátima o curso de 

Missiologia intitulado “Ide, pois, fazei discípulos de 

todas as nações!”. 

 Este curso é organizado sobretudo para a 

participação de pessoas ligadas à Missão AdGentes. 

 Participaram algumas das Irmãs Reparadoras de 

Nossa Senhora de Fátima, que irão partir em breve 

para os três países de Missão onde se encontram a 

trabalhar. 

 

 

 – Jornadas Missionárias 

 

Nos dias 16 e 17 de setembro 

decorreram as jornadas Missionárias cujo 

lema deste ano foi “Missão do coração ao 

coração”, 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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3 – Projetos Realizados 

 As atividades referidas anteriormente ajudaram a Associação a ter 

possibilidades de apoiar a Congregação das Irmãs Reparadoras de 

Fátima em cada uma das suas Missões Ad Gentes, tendo dado, se assim 

podemos dizer, um especial realce à missão de Moçambique.  

 De forma muito sucinta realçamos as ajudas que prestamos a cada 

uma das Missões da Congregação das Irmãs Reparadoras de Fátima 

 

 Moçambique  

 

 – Apoio ao Estudo 

* Custeamos um projeto intitulado “Centro de Apoio ao Estudo”, que 

se destina a apoiar as crianças e 

adolescentes, da 1ª à 7ª classe, que 

frequentam a Escola no 

acompanhamento ao estudo e 

aperfeiçoamento da Língua 

Portuguesa. 

Para avaliar e estimular os alunos, 

são feitas periodicamente 

avaliações de natureza oral e 

escrita em forma de concursos, dos 

quais são premiados os melhores 

estudantes. Para além das aulas de 
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leitura e escrita da Língua portuguesa, também são feitos exercícios 

de consulta no dicionário para desenvolver habilidades.  

Este projeto tem dois jovens como monitores, a Associação 

remunerou-os pelo trabalho prestado, o foi para eles uma grande 

ajuda para continuarem os seus estudos.  

 

 – Compra do jipe 

* Contribuímos também com uma 

quantia monetária para a compra 

do novo carro para a Missão. 

A aquisição do jipe é algo 

muito importante para que as 

Irmãs possam servir a população, 

é, muitas vezes, o único meio de transporte existente para ir ao 

mercado, ao hospital… 

 

 – Envio do contentor 

* No passado mês de novembro foi 

enviado um contentor de 40 peres 

para a missão.  

Este foi carregado de tudo o 

que foi possível e que estava a 

fazer mais falta na Missão. Entre as 

muitas coisas destacamos: uma palete de 

leite em pó, bolachas, eletrodomésticos, mobiliário, vários produtos 

de higiene, muito material escolar, incluindo muitos manuais. 
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 Angola  

 

 – Alimentação das crianças 

* Enviamos um donativo em dinheiro 

para a ajuda da alimentação das crianças 

que frequentam o Centro Infantil os 

Pastorinhos. 

Estas crianças fazem na Escolinha três 

refeições: lanche da manhã, almoço e 

lanche da tarde. 

 

 – Viagens 

* A pedido das Irmãs, a Associação também custeou algumas 

viagens das Irmãs que se encontram na Missão. 
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4 – Conclusão 

 

Ao terminar a apresentação deste relatório referente ao ano 2017, o 

nosso sentimento é de satisfação relativamente aos resultados 

alcançados.  

Com a realização das atividades propostas no Plano de Atividades 

mobilizamos milhares de pessoas, umas jovens e outras menos jovens, 

despertando-lhes o sentido da solidariedade. 

A participação na realização das atividades propostas permitiram às 

nossas crianças e jovens o desenvolvimento de muitas competências de 

solidariedade e comunhão com vista à construção de um mundo mais 

solidário, justo e fraterno… 

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

todos quantos colaboraram e acreditaram na nossa Associação, 

permitam-nos uma palavra de agradecimento especial às crianças e 

jovens pelo empenho que sempre mostraram na realização de todas as 

atividades para as quais foram solicitadas. Também queremos agradecer 

à empresa Mota-Engil, pela sua oferta em custear o contentor que foi 

para Moçambique bem como a sua colocação na Missão. 

Esperamos que o próximo ano seja rico em generosidade para 

podermos continuar a responder positivamente às solicitações que nos 

vão sendo feitas pelas pessoas que se encontram na Missão Ad Gentes. 

 


