
“Educar é semear com sabedoria e
colher com paciência”
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SINTRA
Á imagem do país

AS VOZES DAS CRIANÇAS
 “As crianças e a crise em Portugal”

Sobre a crise:
“Nós estudamos e estamos a trabalhar para 

o nosso futuro, são os nossos pais… que 

andam com o peso, eles é que andam sempre 

a pensar, tenho de trabalhar, tenho de 

fazer isto para que não falte comida lá em 

casa. E pelo que eu vejo, eles preferem dar 

aos mais novos do que terem eles (…). Eu sei 

que estão preocupados, mas não querem 

fazer ver.” 
Sara, 15 anos.

Sobre as relações familiares:
“A minha mãe trabalha numa empresa e 

depois vai a um restaurante ajudar uma 

amiga, assim vai ganhando mais dinheiro 

(…). Depois, da parte da tarde volta para a 

empresa e à noite vai para a Universidade.”
Leonor, 15 anos.

“A minha mãe não tem tanto tempo porque 

tem de trabalhar ao sábado à tarde para 

compensar o trabalho que o meu pai não 

tem.”
Miguel, 17 anos.

Sobre o presente e o futuro:
“Gostava de terminar os estudos e conseguir 

ter a carreira que quero, em relação ao 

desporto. Continuar a ter uma família 

unida e (ter) filhos e isso tudo. Toda a gente 

unida. Com possibilidades de os sustentar, 

sem ter tantas dificuldades.”
Rodrigo, 16 anos.

Sabia que…
Em Portugal, mais de 560.000 crianças e adolescentes com 
menos de 18 anos estão em risco de pobreza e exclusão social, 
entre os quais, mais de 222.000 se encontram em situação de 
privação material severa.

Fonte:
1º Relatório da UNICEF sobre a situação dos menores 
portugueses.

Caros amigos,

É sobre este pano de fundo de ambiente natural 
que quero introduzir o trabalho realizado pelo 
terceiro ano consecutivo pela Equipa do 
Programa Operação 4:14.

Ainda com base no estudo referido o ano 
passado sobre “As sementes de Exclusão” e no 
qual pudemos encontrar o ponto de viragem 
que tem precipitado as pessoas numa situação 
de exclusão social (Ruturas familiares), é 
interessante notarmos que essas mesmas 
ruturas resul tam em grande parte de 
experiências negativas e traumáticas na fase 
da infância.

Não é de estranhar que, com experiências de 
vida destas, se venham a colher frutos 
indesejáveis à medida que estas crianças vão 
crescendo rumo às suas fases adultas, ou 
mesmo, não se venham a colher fruto nenhum. 

Em diagnósticos como estes, a forma mais 
eficaz de se atuar sempre será aquela que 
começa pelas raízes. Aquela parte que não é 
visível à primeira vista. Nenhuma planta cujas 
raízes estejam afetadas pode crescer 
saudavelmente e produzir o fruto esperado.

No Programa OP4:14 temos tido consciência 
de que toda transformação verificada na vida 
das crianças e famílias ao longo destes três 
anos não resulta de uma mera teoria ensinada 
na base de uma metodologia pedagógica 
inovadora, mas sim de convicções, valores e 
princípios vividos nos relacionamentos 
desenvolvidos no dia-a-dia dos nossos 
voluntários. 

Lucas, o médico que relata o crescimento de 
Jesus no terceiro evangelho, é preciso na sua 
observação ao registar que Jesus crescia “em 
sabedoria, em estatura, e em graça para com 
Deus e os homens” (Lucas 2:52). Assim 
cresceu Jesus no seu tempo de crise. Sobre 
este modelo de crescimento assenta todo o 
nosso programa!

João Barros
Sintra ComPaixão 2020



Crescer em Estatura
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Estou grato por poder fazer parte de um programa tão precioso como o da Operação 
4:14, ajudando crianças dos 4 aos 14 anos assim como as suas famílias 
respetivas. Como gosto de fazer compras na Estação da Fruta de Mem 
Martins, um dia lancei o desafio ao Sr. Avelino e á sua esposa, D. Sandra, de 
poderem contribuir com algumas frutas e legumes a favor das famílias que 
estão a passar por uma maior dificuldade nas suas vidas. 
Espontaneamente prontificaram-se a doar todas as semanas uma 
quantidade variável de alimentos.É com muita alegria que, semana 
após semana, tenho carregado o meu carro de caixas de fruta e 
legumes. O início de cada Ano Letivo é assinalado com um almoço 
generosamente oferecido pelo Hotel Penha Longa a todas as crianças 

e os seus respetivos encarregados de educação, 
assim como a todos os voluntários e parceiros do 

P r o g r a m a .  N ã o  p u d e  p e r d e r  a 
oportunidade de convidar o Sr. 

Avelino e a Dª. Sandra a estarem 
p resen tes .  Para  a lém de 

poderem conhecer toda a 
d imensão do  programa, 

t a m b é m  f o i  u m a 
oportunidade de honrá-los e 
expressar toda a nossa 
gratidão 
 SERAFIM SERRANO – VOLUNTÁRIO NO 
TRANSPORTE

Ola! Sou assistente dentária e foi-me proposto dar uma 
pequena formação e desenvolver um pouco da área de 
trabalho dentária, neste caso a parte de higiene oral. 
Confesso que fiquei um pouco assustada com tantos 
miúdos e questionei-me mesmo se me iríam ouvir. E não 
é que foram fabulosos? Desde os mais pequenos aos 
mais crescidos. Claro que a maior parte já sabia como 
escovar, como bochechar, como evitar caries através de 
uma boa alimentação. O meu espanto foi a atenção, 

concentração e disponibilidade de que deram prova. Foi uma 
manhã que me encheu o coração e me deu 
alento para continuar a ajudar e ensinar. 
ANA MARGARIDA – ASSISTENTE 

DENTÁRIA / HIGIENE ORAL - 
VOLUNTÁRIA NA ÁREA DA 

FORMAÇÃO 

Para mim o Programa Operação 4:14 é um Programa de muitas 
mudanças, pois mostrou-me o quão bom é ajudar o próximo e quão 
bom é amar e ser amado. Trouxe-me muita alegria para a minha 
vida, pois alegra-me ver os sorrisos na cara daquelas crianças e 
ouvi-las a chamar-me "mãe". Enquanto voluntária na preparação 
dos pequenos-almoços, e mãe de 3 filhos que estão incluídos no 
programa, vejo muita mudança. Cada sábado ao lado deles é 
um dia ganho, uma vitória. Para os meus 3 filhos? Tem sido um 
milagre de Deus. Através deste Programa os meus filhos têm 
aprendido muito tanto a nível escolar como a nível de como amar 
o próximo.
ANA FILIPA ALMEIDA VOLUNTÁRIA E MÃE DE TRÊS 
CRIANÇAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA
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Crescer com bom testemunho
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Crescer em sabedoria
Ser voluntária na Operação 4:14 é uma experiência que enriquece qualquer 
um. Dar aulas a crianças mais desprotegidas é uma sensação de 
crescimento e de realização pessoal. Sentir que podemos servir os outros 
numa aprendizagem que lhes servirá para toda a vida, permitiu-me sentir 
útil socialmente e marcar a diferença na vida de cada um dos meus 
alunos. Mais do que um ensimento é uma relação de amizade que se 
estabelece, poder dar-lhes o sentimento de confiança da pessoa que se 
preocupa com elas, é mais do que sentir-me útil, é fazê-las sentir 
especiais. Tudo isto são sentimentos e motivos que me levaram a estar 
um ano letivo junto destas crianças maravilhosas.
CATARINA FARIA - ESTAGIÁRIA 

Ao longo dos fóruns realizados, 
sempre tivemos o desejo de 

q u e r e r  s e r  a g e n t e s  d e 
transformação desta geração. 
Formar homens e mulheres no 

futuro que se assumam, uma 
geração de pensadores e 
não de copiadores de 
informações, uma geração 
que aprenda a falar só depois 
de pensar, que aprenda a 
colocar em prática a oração da 
sabedoria (o silêncio), porque sabemos 
que nos primeiros 30 segundos diz-se o que não se deve 
e o que não se quer dizer, que não aja por impulso, que não tenha 
vergonha de errar, sem medo do amanhã. Queremos uma 
geração que não sofra por antecipação, que não tenha medo de 
ser criticada, que faça perguntas por mais tontas que possam 
parecer, que arrisque tudo, saudável, que aprenda e viva com 
princípios corretos, que faça a diferença, que possa chorar sem 
medo nem vergonha, livre e que dê frutos consistentes. Este é o 
propósito dos nossos foruns. 
TERESA SANTOS - VOLUNTÁRIA NA 
COORDENAÇÃO

A criança aprende experimentando”. Se enquanto 
adultos responsáveis lhe conseguirmos proporcionar o 

maior número de experiências possíveis, mais a criança poderá 
conhecer, aprender e descobrir. E ao descobrir experimentando, 
poderá descobrir o seu futuro, a sua vocação, a sua vida. As crianças 
que apoiamos no Programa Operação 4:14 passam por situações 
económicas e sociais bastante difíceis. Situações em que lhes são 
vedadas oportunidades que, para a grande maioria, são parte do seu 
percurso normal de vida. É para nós, extremamente importante, 
proporcionar às nossas crianças o mais variado número de 
experiências, com o objetivo principal de lhes dar a provar o 
conteúdo que a vida pode ter, não se restringindo só à vida no 
formato que conhecem.
Temos visto também, que ao experimentar algo até ali 
desconhecido, pode provocar na criança uma vontade de aprender e 
despertar dons por descobrir que a própria detém sem saber. Vamos 
juntos criar essas oportunidades. Este foi o propósito da visita á 
Cozinha Do Hotel Penha Longa.
GABY MARSELHA - EDUCADORA DE INFÂNCIA - VOLUNTÁRIA
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Desafio

Ao longo destes três anos temos 
percebido que o maior e mais precioso 
recurso do Programa Operação 4:14 
tem sido a vida de todos os voluntários 
comprometidos semanalmente com 
as crianças e as suas famílias. Tem 
sido um autêntico milagre observar a 
motivação sobrenatural de cada um. 
Tem sido esta motivação que tem 
levado alguns a abrir as portas das suas 
casas para suprir a necessidade de 
i n s t a l a ç õ e s  m a i s  a p r o p r i a d a s . 
Reconhecemos o empenho por parte da 
Junta de Freguesia em procurar um espaço 
para  o  desenvo lv imento  das nossas 
atividades. Queremos acreditar que chegará o dia 
em que este desafio também será superado. 
Entretanto o nosso compromisso com as crianças e as 
famílias irá continuar a crescer e a fortalecer-se.

JOÃO BARROS - VOLUNTÁRIO

Desafio Alcançado !!
No nosso boletim do ano passado tínhamos partilhado a 

necessidade de trocar de carrinha devido à sua idade que 
tornava impossível transportar as crianças nos dias em que 

se desenvolvem as atividades semanais. Associado ao 
desafio da legalidade acrescentava-se o desafio do 
investimento financeiro: 6 000,00 Euros. De forma 
milagrosa e inesperada, um parceiro do Programa 
Operação 4:14, que sempre agradece o anonimato, 
entrou em contato connosco para cobrir metade do 
valor da carrinha Renault Master, sendo a outra metade 
coberta por famílias voluntárias do Programa. Para 
além do recurso financeiro, queremos aqui agradecer o 
compromisso pessoal assumido com todas as crianças 
que têm necessitado de apoio em 
transporte. Mais um milagre 
para agradecer a Deus !
N U N O  S A N T O S  – 

VOLUNTÁRIO  NA 
COORDENAÇÃO
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*Taxa de aproveitamento escolar

Três anos......uauuuu !!!
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‘’Ao pensar em 
e s c r e v e r  e s t e 
p e q u e n o  t e x t o , 
acabei por refletir no 
trajeto que iniciamos há três 
anos. Foram três anos onde 
todos nós os voluntários, recebemos 
muito mais do que demos, certamente.
Particularmente gosto de olhar para as crianças de uma forma onde o ato 
preferido delas é o ato de JOGAR.
Ao olhar desta forma, sei que é possível explorar o seu sentido educativo e 
recreativo.
Ao JOGAR podemos adquirir bons hábitos na Comida, de Conduta, de Higiene, de 
Comunicação, de Estudo, de Leitura e de Sono. O mesmo será dizer que, em jeito de 
brincadeira, se aprende a pôr a mesa, a comer o pequeno-almoço sozinho, a ser pontual às refeições, a não 
ter ciúmes, a ser altruísta, a valorizar a prática desportiva, a tomar banho sozinho, a gerir o tempo, a escolher 

a roupa para vestir, a perder o medo do médico, a não ter vergonha, a dar valor à 
família, a gostar de estudar, a treinar a memória, a explorar o talento artístico ou 

a adormecer sozinho. 
Cada dia escutamos mais na Escola palavras como Justiça, Igualdade, 

Tolerância, etc. A “Educação nos Valores” já está presente no 
curriculum escolar, mas isso não é suficiente. Ficar no nível teórico 

é comprovadamente muito insuficiente. E, na prática, 
esquecemos frequentemente que palavras tão grandiosas 
como “Empatia” ou “Respeito” se traduzem em algo tão 
simples como “não atirar papéis para o chão”, “ceder o lugar a 
quem mais o necessite” ou “abrir a porta a quem vai 
carregado”. 
Que a “Educação nos Valores” tenha chegado às escolas é 
um passo excelente, obviamente. Saber ser pessoa, é 
realmente mais importante, do que saber resolver um 
exercício matemático por exemplo. No entanto, enquanto a 
instrução e formação intelectual é um objetivo a conseguir 
primordialmente através da escola, a educação e 

desenvolvimento pessoal é-o através da família. 
Nunca devemos esquecer que o lar é o autêntico 

formador de pessoas. ‘’
NUNO SANTOS – VOLUNTÁRIO NA COORDENAÇÃO



Parceiros Fundadores:

Centro Social Baptista do Cacém

Parceiros Impulsionadores: Parceiros Publicos:

Parceiros Area Alimentar / Bens / Produtos / Serviços:

Parceiros Área Educacional e Animação:

Café Gourmet
Coffee Delight

Cada um de nós, enquanto cidadão, tem um papel a desempenhar
 na criação de um mundo melhor para as nossas crianças.

A todos os parceiros que tornam os nossos sonhos possiveis, o nosso muito 
obrigado pelo vosso compromisso e dedicaçao.



4:14
Operação

operacao414pt@gmail.com
 

Telm: 924 094 599 / 924 094 590

Serviços Administrativos:

Largo Joaquim José Correia,18/9,  
Albarraque

2635-039 RIO DE MOURO  

"Tem sido um privilégio semear na vida de tantas crianças. 
Sei que um dia irei ver os frutos ! "

                                                                                       Ana Marta
                                                                                Estudante Universitária Voluntária
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