Brigada Solidarius
“Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano,
mas sem ela o oceano seria menor…”
Madre Teresa de Calcutá

Dotar todas as crianças e jovens do Agrupamento das competências e
conhecimentos que lhes permitam aceder ao ciclo de escolaridade seguinte, integrar-se
ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do
País como cidadãos dignos e portadores de valores estruturantes como a
solidariedade, a tolerância, a responsabilidade, a justiça, a disciplina e o respeito
por si e pelos outros – caracteriza e define, de forma clara, a nobre missão do
Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades.
É porque acreditamos que estes valores são essenciais, que Ajudar e Partilhar
devem eliminar o Egoísmo e a Indiferença, que apresentámos este projeto aos nossos
alunos.
As inscrições surgiram e, porque acreditamos que a mais pequena “gota” pode
fazer a diferença, TODOS abraçámos convictamente este projeto solidário.
Trabalhando TODOS para o mesmo fim, desenvolvemos campanhas de recolha de
alimentos, vestuário e brinquedos, sensibilizamos para a importância de contribuir para
o bem-estar do próximo, apelamos à proteção do ambiente e dos animais. Ainda neste
terceiro período, a Brigada pretende ver concretizadas as seguintes iniciativas:


Em parceria com o Programa Eco-escolas, a Brigada
assinou um protocolo de colaboração com o Banco
Alimentar contra a fome visando a dinamização da
campanha Papel por Alimentos em que jornais, revistas e
afins poderão ser transformados em alimentos. Como? Por
cada tonelada de papel recolhido, a empresa Quima,
responsável pela recuperação de desperdícios, entrega o
equivalente a 100 euros em alimentos indicados pela
Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares.
Neste âmbito, apelamos desde já à participação ativa de

toda a comunidade no sentido de fazer chegar às escolas do agrupamento o
desperdício de papel.
É de salientar a colaboração da Igreja Evangélica Luz das Nações dos
Redondos uma vez que será esta a fazer o transporte do papel até às instalações
do Banco Alimentar.


Participação ativa na próxima Campanha de recolha de
alimentos do Banco Alimentar que decorrerá no fim de
semana de 26 e 27 de maio – neste momento, a Brigada está
a contactar com as superfícies comerciais locais no sentido
de se associarem a esta iniciativa. Assim, apelamos também
à boa vontade e à colaboração da nossa comunidade neste
último fim de semana do mês de maio.



Seminário temático, em maio, dinamizado por representantes
do Banco Alimentar dirigido aos jovens que integram a
Brigada, visando a importância da Solidariedade nos dias de hoje.



Ação de sensibilização sobre Primeiros Socorros, dinamizada pelo bombeiro João
Paulo Ventura, pertencente à Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do
Concelho do Seixal.



Dinamização de Fins de Tarde Solidários – em estreita colaboração com
Centros de 3ª idade do concelho: os nossos jovens voluntários levarão até aos
mais “crescidos” pequenos programas de animação cultural que poderão passar
por “Horas do Conto”, “Saraus de Poesia” e até “Momentos cantantes”…



Feira de adoção de animais, em parceria com a BIANCA Associação de Proteção aos Animais sem Lar do Concelho de
Sesimbra.
Uma vez mais, em nome de todos os elementos que constituem a
Brigada Solidarius, agradecemos não só à Direção do nosso
Agrupamento como a todos aqueles que têm colaborado, de forma
direta ou indireta, nas iniciativas deste Clube!!!
Ana Ferreira e Elsa Mouzinho

