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1. INTRODUÇÃO
O ano de 2009 voltou a ser um ano cheio de emoções intensas. Ao longo de 12
meses, cerca de 70 animadores, voluntários, animaram cerca de 160

crianças e jovens provenientes de 8 instituições com casas no distrito de
Lisboa, cidade do Porto e um bairro social de Lisboa.
Como é tradição da Candeia a animação decorreu durante todo o ano culminando
com os campos de férias em Agosto. Realizámos 3 campos de férias e ao longo do
ano aconteceram 74 actividades com participantes em domingadas, noites nas
Florinhas e em Tercena, reuniões do Clube da Lua Cheia, Festa de Natal, 4 Fins-deSemana e 3 Campos de Férias. Aconteceram ainda 9 actividades só com
animadores relativas a Formação, Angariação de Fundos e Gestão do Material.
É de salientar ainda que a Candeia em 2009 tornou-se uma marca registada.
O registo da marca confere-nos um direito exclusivo que impede que terceiros, sem
o

nosso

consentimento,

produzam,

fabriquem,

vendam

ou

explorem

economicamente a marca Candeia. Impede também que outros registem sinal igual
ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou afins. Possibilita-nos ainda a
utilização das indicações "marca registada", "MR" ou ®, de modo a dissuadir
potenciais infracções. Candeia®
Segue-se o relatório detalhado sobre o estado da associação, as crianças e jovens
que apoiamos e as actividades realizadas.
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2. PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE ASSOCIATIVISMO
Durante este ano foram realizadas duas Assembleias-Gerais de Associados.
No final de 2009 tínhamos 70 associados. Esperamos que este número cresça para
assim a própria Candeia ter mais estabilidade financeira.
O associativismo representa também um apoio financeiro e uma forma de os
animadores, que já não participam activamente nas actividades, continuarem a dar
o seu contributo.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE MARÇO
Realizou-se no dia 23 de Março de 2009, no Centro Universitário Padre António
Vieira, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:


Discussão e aprovação dos Relatórios de Actividades e Contas de 2008;



Análise e ponto de situação sobre as actividades em curso;



Reflexão sobre a dinamização e continuidade dos animadores;



Outros.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE OUTUBRO
Realizou-se no dia 21 de Setembro de 2009, no Centro Universitário Padre António
Vieira, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:


Informações e breve reflexão sobre os Campos de Férias e as Actividades de
2009;



Alteração de um membro da direcção;



Apreciação e votação do orçamento e do plano de actividades para o ano
seguinte;



Inscrição nas actividades de 2009/2010;



Outros assuntos não agendados.
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3. A QUEM DAMOS O NOSSO APOIO…
A Associação Protectora das Florinhas da Rua – é a “Casa-Mãe” da Candeia. Foi
a primeira associação onde os animadores fizeram actividades. Além das crianças
que acolhe, a APFR apoia também as suas famílias, procurando reintegrá-las.
A Associação Crescer Ser – Desta Associação fazem parte a Casa da Encosta, em
Carcavelos, a Casa do Infantado em Loures, a Casa do parque em Oeiras, a Casa
das Amoreiras em Lisboa, a Casa do Vale e a Casa da Cedofeita no Porto. Acolhem
crianças provenientes de ambientes familiares de risco, vítimas de violência,
abandono ou outras situações de risco.
A Associação de Lares Familiares para Crianças e Jovens – Novo Futuro – é
uma associação em crescimento, que inclui a Casa da Graça, a Casa Verde, a Casa
Amarela e a Casa do Algueirão. Em cada uma delas vivem oito crianças “como
irmãs” e dois educadores, obedecendo a um projecto que visa criar uma estrutura
familiar que as acompanha até se tornarem autónomas.
A Casa dos Rapazes – é uma instituição com longa história na cidade de Lisboa.
Acolhe rapazes de todas as idades. A Candeia acompanha cerca de 8 jovens
fagulhas e fogueiras.
O Centro de Alojamento Temporário de Tercena – O CAT Tercena juntou-se às
casas apoiadas pela Candeia em 2004. Durante 2006 foi uma das casas com o
maior nº de participantes presentes nas actividades da Candeia. Acolhem cerca de
50 crianças e jovens de todas as idades. No ano de 2007 iniciámos com as crianças
do CAT Tercena uma actividade regular semelhante à realizada com as Florinhas,
com periodicidade quinzenal.
Instituto Conde Agrolongo – Associação Resgate – A Associação Resgate é uma
instituição particular de solidariedade social. Foi criada em 1923 por Frei João da Sª
Trindade, com o apoio do Conde Agrolongo, para proteger e formar crianças do
sexo feminino. A Candeia acompanha cerca 7 jovens desta instituição.
O Centro de Promoção Juvenil – é uma instituição particular de Solidariedade
Social, regida pelos seus estatutos e corpos gerentes. Tem a seu cargo 45 meninas
provenientes de famílias desestruturadas, com carências e problemas que para aqui
são encaminhadas por diversas entidades de Apoio á Infância
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O Lar António Oliveira – é uma instituição particular de Solidariedade Social,
regida pelos seus estatutos e corpos gerentes. Tem a seu cargo cerca de 27
crianças, apoiando apenas irmãos. O contacto com a candeia iniciou-se nos campos
de férias de 2008 com faíscas, continuando-se a dar apoio no trabalho desenvolvido
com essas crianças.
O Bairro das Murtas – é um Bairro de realojamento social, em Lisboa. O contacto
com a Candeia estabeleceu-se através de um animador que acompanhava algumas
das crianças que lá vivem.
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4. AS ACTIVIDADES COM PARTICIPANTES
Na Candeia somos todos voluntários, fazemos parte de uma grande família. A
Candeia tem este poder, aposta numa relação muito pessoal com cada criança e
cada jovem, aposta na simplicidade em tudo o que faz, aposta na imaginação.
Felizmente não é só nos campos de férias que somos Candeia, durante todo o ano
há actividades a decorrer. Encontros semanais, quinzenais, mensais, fins-desemana organizados. É uma enchente de emoções capaz de revolucionar vidas.

NOITES NAS FLORINHAS
As noites nas Florinhas tiveram como responsáveis até ao Verão, a Jennifer Gomes
e a Teresa Reis, e depois do Verão a pasta foi passada para a Sofia Soares Franco e
para o André Reis.
Esta actividade continua a ter a estrutura adoptada desde há muitos anos. Dois
grupos de animadores visitam de quinze em quinze dias a instituição, fazendo um
apoio semanal à casa. Durante cerca de uma hora o grupo aborda um tema,
previamente preparado, que junta a componente pedagógica à componente lúdica.
Em Junho, para comemorar o fim do ano lectivo, é organizado um Arraial,
"barraquinhas" temáticas e muita animação.
A actividade nas Florinhas é das mais
concorridas em termos de animadores.
Verificamos que em Janeiro houve uma
quebra

na

disponibilidade

dos

animadores e uma vez não houve
número suficiente para assegurar a
realização do encontro. Motivo que
despelotou a atenção da direcção para
essa questão, de forma a no futuro
garantir que tal não volta a acontecer.

TERCENA, ENA QUE CENA
Pelo terceiro ano consecutivo a actividade, no Centro de Acolhimento Temporário
de Tercena, o que prova que a introdução desta actividade foi uma aposta ganha.
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Até ao Verão os responsáveis pela actividade foram a Maria Gaivão e a Joana
Gigante, e depois do Verão foram escolhidos o António Dantas e a Inês Cardoso
para assumir a “liderança”.
Esta actividade acontece de quinze em quinze
dias, à noite, durante cerca de uma hora um
grupo

de

animadores

previamente

aborda

preparado,

um

que

tema,

junta

a

componente pedagógica à componente lúdica.
Antes do Verão, ao habitual grupo juntaram-se
outros animadores para organizar o primeiro
Arraial, que foi um verdadeiro sucesso.
Relativamente à assiduidade não há nada a referir, compareceram sempre
animadores em número suficiente para realização do encontro.

DOMINGADAS
Esta

actividade

teve

como

responsáveis

de

Faíscas o Vasco Marques e o Nuno Félix e como
responsável de Fagulhas o João Dantas e a Inês
Cardoso, até Julho de 2008, tendo sido a Ana
Filipa

Sutre

e

a

Catarina

Sequeira

a

dar

continuidade ao trabalho a partir de Outubro
relativamente aos Faíscas e a Joana Cunha e o
Francisco Baptista relativamente aos Fagulhas.
Estas actividades acontecem uma vez por mês,
preferencialmente ao Domingo, e têm como
objectivo juntar as crianças das várias casas e
proporcionar-lhes uma manhã, uma tarde ou
mesmo um dia inteiro diferentes.
As

Domingadas

foram

um

sucesso,

com

actividades muito diversificadas como idas ao
teatro, aulas de judo, surf, golfe e rugby, e com
a chegada do Verão um fantástico dia de piscina.
As

dificuldades

que

se

observaram,

na

organização das Domingadas, foram o contacto com as casas (envio de crianças
com faixa etária errada, confirmação e cumprimento do número de participantes) e
a capacidade dos animadores assegurarem as boleias necessárias ao número de
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participantes, nas domingadas de faíscas. No entanto, nenhuma destas dificuldades
impediu o sucesso geral e o balanço positivo desta actividade.

CLUBE DA LUA CHEIA
O Clube da Lua Cheia teve como responsáveis até Julho a Catarina Félix e o
Francisco Tavares e recomeçou em Setembro com organização da Joana Fernandes
e do João Reis.
O formato adoptado para esta actividade foi
semelhante

ao

do

ano

anterior,

com

encontros quinzenais que alternavam entre à
quinta-feira
encontros

à
entre

noite

e

ao

sábado.

Animadores

e

Os

Fogueiras

tiveram lugar às Quintas-feiras à noite, entre
as 20h30 e as 22h, no CUPAV, e aos Sábados, das 14h30 às 18h30. Com esta
estrutura pretendeu-se ir de encontro àquilo que nos pareceu ser uma necessidade
de todos os Participantes – mais tempo de actividades Candeia ao longo do ano.
As actividades preparadas tiveram em conta o grupo de Participantes no conjunto
das suas características. Tentou-se proporcionar espaços lúdicos e de convívio, bem
como momentos mais sérios, de partilha e de discussão de temas de interesse dos
Fogueiras.
Aos sábados, a maior liberdade de tempo permitiu fugas à rotina e encontros
inovadores. Destes destacam-se uma caminhada em Sintra, uma aula de culinária
dada por um animador e um ex-participante da Candeia, uma visita aos Bombeiros,
o visionamento da curta-metragem "Arena", e a gravação de um vídeo-clip onde a
magia realmente aconteceu.

FESTA DE NATAL
A festa de Natal realizou-se no dia 13 de Dezembro de 2009 no Colégio Planalto em
Telheiras tendo começado por volta das 15h00, reunindo todos os animadores e
participantes.
A Festa de Natal, é um momento Candeia verdadeiramente único onde se vivem
emoções fortes e genuínas, tão simplesmente porque estamos todos juntos. Quem?
as pessoas que têm Candeia no coração.

9

CANDEIA - ASSOCIAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

O plano deste ano era montar uma
grande

feira

barraquinhas

de
de

Natal,

terror,

com

magia

e

pipocas... mas na verdade o sabor da
criatividade,

levou-nos

a

um

espectáculo de ídolos cheio de glamour
e humor, onde não faltaram estrelas a
brilhar e... outras a desafinar.
O nosso Natal é mesmo uma festa
confusa de emoções boas, que nos fazem sentir parte de algo superior e familiar.

FIM-DE-SEMANA DE FAGULHAS
“A CANDEIA dá-me coragem para as coisas importantes”, escreveu um Fagulha na
sua estrela do momento de reflexão de Domingo...e foi por isso que aconteceu o
Fim-de-Semana de Fagulhas (da Coragem) de 2009!
Os animadores juntaram a sua coragem à dos fagulhas e transformaram Santa
Cruz, no último fim-de-semana de Março, numa vila mágica!
6ª

Feira

a

viagem

foi

acompanhada

de

um

jogo

surpresa,

seguindo-se

a apresentação acompanhada de uma ceia aconchegante!
Com todo o gás começámos Sábado a
procurar as estrelas que tinham caído
no pinhal durante a chuva de estrelas
que

aconteceu

soubemos

de

as

noite,
equipas.

assim
Os

"Fraldinhas", os "Coragex" e os "GoPinhas",

os

"FABACASANAZATA"

e "Flyons" deram o máximo em todos
jogos de postos que continuaram até ao almoço. Depois do jogo dos Generais (bem
camuflados como mandam as regras), jogámos ao piolho (fagulhas VS animadores)
e fizemos o maior (e melhor) salame do mundo!, que foi a sobremesa do jantar. À
noite, enchemo-nos de coragem para procurar todos os animais numa caçada
nocturna inesquecível.
No Domingo, já com as baterias carregadas, explorámos a vila num peddy-paper
alucinante que terminou num saboroso almoço de cachorros preparado com muito
amor e algum talento pela Mamã e as Tias, no centro de Santa Cruz.
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Guardamos deste fim-de-semana os sorrisos, o fio dos miminhos, a música e a
Coragem para enfrentar a vida com outros olhos!
Parabéns aos fagulhas corajosos!
Parabéns a uma equipa de animadores tão nova e tão cheia de força para fazer a
CANDEIA crescer!

FIM-DE-SEMANA DE FAÍSCAS
Em Arraiolos, na casa da animadora Joana
Mendes Leal, decorreu nos dias 18 e 19 de
Abril de 2009 o fim-de-semana de Faíscas.
Um

fim-de-semana

ingredientes

que

necessários

juntou
para

todos
se

os

tornar

inesquecível! Com uma equipa de direcção
fantástica, com o Galvão como Director, o
Bernardo Varella-Cid no papel de Adjunto, a
Mamã Sara Pocahontas, as Tias Maria Costa e Mariana Sousa e o Capelão Nuno
Amador, o balanço só poderia ser indiscutivelmente positivo.
Muitas foram as actividades e desafios que preencheram estes dois dias, desde
saltos à corda, assaltos ao castelo e jogos de olfacto, passando pela Missa onde
aprendemos a “ouvir a chuva”, tudo se tornou especial e marcante. Sem esquecer a
tão aguardada novela que no final da noite nos divertiu a todos, e ainda, a nossa
caminhada. Abraçados por uma paisagem espectacular nada melhor para respirar
ar puro e conhecer os ”cantos à casa”.

1º FIM-DE-SEMANA DE FOGUEIRAS 2008/2009
Foi

em

Salgueiral

do

Tejo,

perto

da

Azambuja que se passou o 1º fim-desemana de fogueiras de 2009.
Era uma espécie de ensaio geral para o
campo que se avizinhava e que contava
com uma equipa de direcção liderada por
Paulo Jesus como Director, assistido por
Ricardo

Lapão

com Director

Adjunto

e

Teresa Reis como Mamã.
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Aproveitando o calor típico do fim de Maio e a proximidade de uma praia fluvial,
este foi um fim-de-semana muito virado a banhos e ao convívio entre animadores e
participantes, sempre acompanhado do espírito Candeia que já muitos fogueiras
trazem bem enraizado.
Um dos momentos mais altos do fim-de-semana terá provavelmente começado
durante o jantar de Sábado - foi lançado um desafio - animadores contra fogueiras
- a ver quem conseguia lançar mais aplausos. Para a história ficou uma noite muito
animada com mais de 40 aplausos lançados!

2º FIM-DE-SEMANA DE FOGUEIRAS 2009/2010
O ano lectivo Candeia começou com o fim-de-semana de Fogueiras, um fim-desemana para reencontrar os Fogueiras que fizeram campo e conhecer novos
Fogueiras que começavam a sua caminhada Candeia com o começo do ano.
Tudo aconteceu no fim-de-semana de
20, 21 e 22 de Novembro em Santa
Cruz.

Foi

empenho
longo

um
com

dos

3

fim-de-semana

de

chuva

constante

ao

dias,

obrigando

os

animadores a dar o seu máximo para
tudo correr tão bem como correu.
Como esteve mau tempo e porque a chama da Candeia não se acaba com uma
chuvinha, improvisaram-se jogos no interior da casa, e foi tão divertido. O jogo dos
desafios, o da conquista das cidades (e a sua batotice), o rei-manda e o das
imitações aqueceram aquela sala em Santa Cruz. E à noite foi a vez dos Fogueiras
improvisarem: tiveram de fazer um espectáculo de variadades. Organizaram-se
como quiseram e fizeram o número que quiseram. O resultado foi a risota, tivemos
a música da “latrina” (o novo hit Candeia), imitações da mamã, do director (e a sua
barba sexy) e os fantásticos “momentos alternativos”.
Foi um fim-de-semana de partilha entre Fogueiras e animadores.
Tivemos um BNS sobre o Amor e uma caminhada pela vila que fomentaram essa
união tão especial que só existe com os Fogueiras.
Foi um fim-de-semana em que o cansaço valeu a pena, e se valeu.
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CAMPOS DE FÉRIAS
Em Agosto de 2009 realizaram-se 3 campos de férias, a saber:

Campo

Data

Director

Mamã

Adjunto(a)

Capelão

Faíscas

3-9 de Agosto

Nuno Félix

Vera Lory

Ricardo
Galvão

Nuno
Amador

Fagulhas

11- 18 de Agosto

João Dantas

Maria Costa

Rodrigo Dias

Ricardo
Ferreira

Fogueiras

20-28 de Agosto

Paulo Jesus

Teresa Reis

Ricardo Lapão

José Pereira

TEMA DE CAMPO
Foi mais uma vez essencial! Permitiu que dentro de cada campo e entre cada
campo, se encontrasse uma sintonia espiritual, que nos fez viver aqueles dias tão
intensos não só por fora, mas também verdadeiramente por dentro.
O tema proposto para este ano foi “ÉS UMA ESTRELA A BRILHAR”. Foi proposto
pelo

Nuno

Amador

e

pelo

João

Gonçalves. Tendo como horizonte as
frases bíblicas, «Vós sois a Luz do
mundo» (Mt 5, 14) e «Vós brilhais como
estrelas no mundo» (Fil 2, 15), levámos
a luz de Jesus a todos os animadores e
participantes,

desafiando-os

a

serem

uma luz de amor e alegria que brilha no
mundo e transforma os corações.

CAMPO DE FAÍSCAS
Como tem sido hábito dos últimos anos, o campo de faíscas abriu um Verão de
2009 cheio de “calor candeia”. Desta vez, de uma forma heróica, tivemos no
campo, a Academia dos Super heróis, onde a imaginação foi grande, por parte dos
nossos pequenos grandes heróis.
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Nos

primeiros

dias

de

Agosto

de

2009,

na

Matagozinha, aldeia perto de Abrantes, os nossos
faíscas tiveram que ultrapassar verdadeiros desafios
para comprovarem o seu estatuto de super heróis,
passando

por

grandes

dificuldades,

que

só

conseguiram ser ultrapassados com, espectaculares
disfarces, resistência física ao nível dos super heróis,
espírito de equipa e muita alegria, não esquecendo as
várias refeições específicas para heróis.
O dia da partida trouxe lágrimas aos Faíscas e
animadores, que se despediram com tristeza e saudade, mas ao mesmo tempo com
a enorme alegria de terem partilhado memórias fantásticas de uma semana de
sonho.

CAMPO DE FAGULHAS
O Festival de Música de Verão da Matagosinha originou um grande rebuliço na
aldeia que nos acolheu de 10 a 17 de Agosto últimos. A melodia de “És uma estrela
a brilhar” catapultou uma semana de grande animação, loucura, muitos jogos e
banhos de rio, como não poderia deixar de ser, em que todos fomos crianças e
crescemos e aprendemos uns com os outros.
Todos os pormenores deste campo de
férias

foram

equipa

de

preparados

animadores

independentemente
Candeia,

por

tiveram

da
um

uma
que,

experiência
espírito

de

entrega e dedicação às crianças que
permitiu

ultrapassar

todas

as

dificuldades, inclusivamente de origem
meteorológica, e que permitiram que
43 crianças dos 10 aos 13 anos
tivessem umas férias que, julgamos,
foram inesquecíveis.
A Mamã e as Tias foram incansáveis
nos miminhos, o adjunto e os livres
excederam-se na preparação logística de todas as necessidades, o Capelão e
Capelinho orientaram-nos espiritualmente, e os animadores de equipa fizeram
delirar todos os Fagulhas nos diversos jogos que tínhamos para fazer.
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Passados todos estes meses do campo de férias, recordamos com saudade o sorriso
de todos os fagulhas, o amor proibido do Xau-Min e da Gisela, os banhos de rio e as
músicas de roda.
Felizmente, As Estrelas Continuam a Brilhar!

CAMPO DE FOGUEIRAS
Fogueiras 2009 na Matagosinha, inspirado em “És uma estrela a brilhar”, teve como
tema principal - a Música.
Cada um dos 9 mágicos dias foi entregue
a um estilo musical. Estavam incluídos,
adereços, guarda-roupa, banda sonora e
personagens a condizer.
“Auto”-organizados
Fogueiras
musicais,

em

construíram
sempre

no

equipas,

os

instrumentos

meio

de

muita

brincadeira e os jogos do costume.
Aprenderam a usá-los, e em conjunto a
produzir um resultado surpreendente, que
só surge quando todos trabalhamos em
conjunto com o mesmo fim e estamos
atentos ao que nos rodeia.
Durante o campo falámos de estrelas: das musicais, do desporto, as do céu…
Trocámos de papéis, e demos-lhes o “poder” de gerir um dia de campo como
entendessem, e com ele a responsabilidade das suas decisões.
No fim a mensagem: as estrelas realmente importantes, são as que estão ao nosso
lado, que nos ajudam, iluminam e orientam durante o nosso percurso, enquanto
lutamos pelos nossos sonhos.
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5. ACTIVIDADES COM ANIMADORES
O recurso mais importante e escasso da Candeia são os animadores. A animação da
Candeia exige um grupo muito unido, amigo e com formação. Assim todos os anos
apostamos na formação de todos os que acompanham os participantes e
fomentamos a união de grupo e as relações de amizade entre animadores.
Estas actividades só com animadores são essenciais para que cada vez possamos
animar mais crianças e jovens e sempre cheios de Amor.

CIFA – CURSO INTENSIVO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES
O CIFA - Curso Intensivo de Formação
de Animadores - for organizado pelos
animadores Ana Moura, como Madresita,
Ricardo Lapão, como Director e João
Reis, como Adjunto, e teve lugar num
terreno cedido pela Animadora Mariana
Sousa, em acampamento e caminhada,
ou pelo menos parte, devido à invasão
da chuva, nos dias 22 a 24 de Maio.
O CIFA teve como direcção três aspectos:
1. Este CIFA tem como principio Juntos somos Mais.
2. O CIFA está pensado e desenhado tendo em conta um conjunto de objectivos e
limitações por isso é mesmo muito importante que sigas as suas regras.
3. Tu já tens tudo o que precisas para tirar o máximo partido deste CIFA, és uma
luz a brilhar.
Parte das reflexões que tiveram lugar pelas equipas que participaram no CIFA ficam
algumas recomendações e sugestões para o CIFA e para a Candeia:
- Inaugurar um Lar/Centro de Acolhimento da CANDEIA
- Um jantar castiço para angariação de fundos
- Fazer este CIFA, mais cedo (porque não antes dos fds e não apenas antes dos
campos?)
- Um mega jogo de futebol entre animadores e fogueiras
- Fazer castelos na areia com os faíscas
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Foram ainda falados alguns pontos importantes:
- O apito do director é sagrado: como fazer uma roda em 60 segundos
- O director não sabe contar, e o animador de equipa sabe até 6: como facilitar a
contagem de miúdos na roda
- O director (além de um pão de ló) é o Palanka, e por isso é ele que manda: o que
acontece a quem contesta o director
- Um animador sozinho tem muito menos piada: porquê seguir piamente um
animador que lança uma cena muita parva em roda
- A 12P não é lounge: a autoridade dos livres para varrer outros animadores da 12P
para fora!!!
- A 12P não é uma camarata: compreender a necessidade dos livres que acordam
as 7.30h da manhã para varrer a 12P
- O campo não é a musgueira: atenção à linguagem em 3 lições (à quarta vais ao
rio!)
- O desespero da loiça: se és animador de 1 equipa com 6 miúdos e só 5 é que
estão a lavar a loiça, fica muito feliz, em vez de ires chatear o 6º elemento
- 2 Braços agarram mais miúdos que nenhum: o porquê se alternar animadores
com miúdos na roda
- Queres mais? Então vai servir os outros!: A candeia e a estranha mania de
quando se tem fome ter que servir 50 pessoas primeiro!!!

FIM-DE-SEMANA DE ANIMADORES
O Fim-de-semana de animadores de
2010 foi organizado por uma equipa de
Direcção sui generis: ao contrário do
que manda a tradição, a Directora, Ana
Alves com a ajuda preciosa do Director
Adjunto Ricardo Galvão, e em vez da
querida Mamã, um fantástico e muito
bem sucedido Papá Sá. Divulgámos a
equipa aos poucos e através duma dinâmica de forma a suscitar a curiosidade e
assim, gerar a comunicação entre os animadores, um dos nossos objectivos para
este fim-de-semana.
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O fim-de-semana teve lugar mais uma vez, na “nossa” querida casa de Galamares,
cedida gentilmente pela D. Maria Rosa Seabra Gomes, no fim-de-semana de 23, 24
e 25 de Outubro.
Ao longo do fim-de-semana os animadores foram levados para diversos locais em
Sintra, o centro histórico, a Praia das Maçãs, participando em actividades em que
trabalharam o espírito de equipa, sempre com ”maranço”

candeiaense e muita

animação à mistura.
O Padre Zé Miguel juntou-se a nós para nos proporcionar um momento de partilha
e reflexão sobre a inspiração Cristã dentro da Candeia.
Após o sucesso de 2008, repetiu-se o Baby Boom, reunindo a geração passada, a
actual e quem sabe, a geração futura da candeia.
Foi um momento em que animadores e VETs puderam partilhar experiências,
sentimentos, esperanças, medos, receios, sonhos canções, relacionados com a
Candeia.
Ao longo do fim-de-semana, fomentámos o divertimento entre animadores,
trabalhámos o espírito de equipa e procurámos transmitir a dimensão histórica do
projecto por que todos lutamos, com o objectivo bem sucedido de contagiar os
animadores com “esta energia que nos faz correr.”

TERTÚLIAS
02 de Novembro de 2009
Tema: “Relações entre Animadores e Participantes”
A tertúlia é um local de confiança, onde os animadores podem colocar os seus
receios e as suas alegrias vividas na Candeia, em cima da mesa. A tertúlia
possibilita algo que as outras actividades não o permitem: um momento de reflexão
sobre os erros que cometemos e o que fizemos bem na relação entre Animadores e
Participantes e entre os próprios Animadores.
Esta tertúlia foi dinamizada pela Jenny, onde tivemos a presença da Joana Simões
Correia, uma das fundadoras da Candeia.
Partilhamos o que nos ia na alma e crescemos todos.
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NOITE DE FADOS
Todos os anos realizamos a famosa Noite de Fados, o momento mais importante
nas nossas iniciativas de angariação de fundos. É aqui que familiares e amigos dos
animadores da Candeia se juntam para jantar ao som de uns fados, contribuindo
monetariamente para nos apoiar, através da compra dos bilhetes.
A Noite de Fados de 2009 foi uma noite inesquecível...
Teve lugar no Colégio Militar, onde
inicialmente pensámos ser impossível.
Foram perto de 200 pessoas e o
objectivo foi mais do que ultrapassado.
Foi muito reconfortante saber que a
Candeia tem tantos amigos, pois só
assim foi possível realizar a noite
naquele espaço fantástico com todos os apoios que tivemos, desde decoração,
comida, bebida, contribuição monetária de todos os que estiveram e não estiveram
presentes, dos fadistas, guitarristas e de uma enorme dedicação dos animadores
que vestiram a pele de verdadeiros profissionais e que sem eles era impossível
termos conseguido uma noite tão cheia de emoções. Nunca vamos esquecer, no
final da noite, a saudação do Colégio Militar: “ZACATRAZ, ZACATRAZ, ZACATRAZ!”
Naquela noite, demos tudo quanto somos... e conseguimos uma noite muito
especial!
É tão bom ser Candeia!

MISSAS – ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
A angariação de fundos através da participação em Missas é já um costume da
Candeia. Este ano, vamos continuar a apostar na venda de t-shirts, sweat-shirts e
objectos que os animadores fazem, no fim das Missas. Vamos também continuar a
dar cartões “Sorriso Candeia” àquelas pessoas que querem apenas dar um donativo
sem levar qualquer objecto em troca. Estes são cartões de agradecimento que
simbolizam o sorriso dos nossos participantes e servem também como um meio de
publicidade da Candeia e do nosso site.
Em 2009 participamos em 3 Missas, 2 no Lumiar e 1 na Amadora. Em todas elas as
pessoas foram muito participativas e deram grandes ajudas à nossa Associação.
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GESTÃO DO MATERIAL
As actividades da Candeia, tanto as de maior
frequência como as de acontecimento esporádico,
necessitam com maior ou menor frequência de
material de apoio às mesmas.
Depois de um ano em que procedemos à mudanças
de

instalações,

para

um

armazém

próximo

de

Queluz, o desafio para este ano prende-se com uma
adequada arrumação e inventariação de todos os
artigos que temos no armazém Candeia. Para isso,
realizámos uma primeira Festa do Material que
serviu sobretudo para arrumar e lavar todo o
material utilizado nos campos, e um segundo evento em que procedemos à
inventariação de todo o material à guarda da Candeia.
Por outro lado, temos procurado, conjuntamente com a Angariação de Fundos,
adquirir armários e caixas que nos permitam acondicionar em condições de
protecção da humidade, calor, e também alguns intrusos de quatro patas que
visitam este tipo de instalações, por vezes e por muito que os tentamos combater.
Numa altura em que preparamos os campos de férias de 2010, prevemos realizar
mais uma festa do Material para que se preparem todos os equipamentos para uma
resposta adequada ao desafio que 4 campos de férias comporta.
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5. AGRADECIMENTOS
Agradecemos com muito carinho:
- A todos os amigos da Candeia que continuamente se lembram de nós e nos
apoiam sempre que necessitamos.
- À Avó das animadoras Rita e Joana Seabra Gomes, Maria Rosa Seabra Gomes.
- À Premium Minds, por nos ceder o espaço do nosso site.
- À International News Portugal, que este ano ofereceu-nos uma prenda única de
Natal, acreditando no nosso trabalho.
- Ao Colégio Militar, à Vaqueiro e à Mãe do animador Francisco Rebelo de Andrade,
que tornaram a Noite de Fados num momento mágico.
- Ao Pai da animadora Marta d'Eça Leal, pela disponibilidade constante para nos
ajudar, emprestando uma carrinha para transporte do material.
- Ao Pai da animadora Mariana Sousa, por nos ter cedido um espaço para
guardarmos o nosso material e nos ter apoiado para que os nossos campos de
férias em Abrantes fossem um sucesso com o mínimo de custos.
- Ao colégio Planalto, especialmente ao Dr. Sarmento, por nos ter abertos a portas
para mais uma fantástica festa de Natal.
- À Jerónimo Martins, ao Banco Alimentar, à Compal , ao Bom Petisco, à Sumolis e
aos habitantes de Abrantes pelos contributos para a alimentação dos Campos de
Férias.
- À F9 Consulting por nos ter feito um donativo que pagou o campo de férias de
Fagulhas.
- Ao Dr. Manuel Madama, que continuamente nos oferece um transporte para levar
os nossos miúdos para os nossos campos de férias.
- Aos colaboradores da Sérvulo & Associados, que no Natal nos ofereceram um
donativo para comprarmos material.
- Ao Colégio D. Luísa Sigea pelo donativo à Candeia.
- Ao Centro Universitário Padre António Vieira pela disponibilização de espaços para
a realização de actividades.
E a todos os que mais um ano contribuíram para alimentar sorrisos pela luz da
Candeia.
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6. CONCLUSÃO
Foi um ano Candeia, cheio de actividades e de momentos bonitos que todos iremos
recordar.
Na sua essência a Candeia continua a iluminar e os nossos animadores continuam a
ser uma referência para quem participa. Mais que voluntários junto de crianças e
jovens que vivem em instituições, tornamo-nos uma grande família.
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