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EDITORIAL
“O que eu faço, é uma
gota no meio de um
oceano. Mas sem ela, o
oceano será menor.”
Madre Teresa de Calcutá

“Aprendi que um homem
só tem o direito de olhar
um outro de cima para
baixo, para ajudá-lo a
levantar-se.”
Gabriel García Márques

“Ninguém pode achar que
falhou a sua missão neste
mundo, se aliviou o fardo
de outra pessoa.”
Charles Dickens

“O desejo de ir em direção
ao outro, de se comunicar
com ele, ajudá-lo de forma
eficiente, faz nascer em
nós uma imensa energia e
uma grande alegria, sem
nenhuma sensação de
cansaço.”
Dalai Lama

“Não esteja disposto a
ajudar: esteja disponível. ”
Robert Fripp

O ajudador também é ajudado?
Questiono-me se as muitas horas que dediquei aos outros, “tentando” ajudá-los a
encontrar uma solução para os seus problemas, terá contribuído de algum modo
para me ajudar a mim próprio?
Como vou saber?
Uma realidade, é ter disponibilidade emocional para interagir com alguém em
sofrimento e que não raras vezes nos provoca compaixão ou pena.
Outra, é sentirmos na pele a dor das nossas próprias penas, com ou sem
paixões...
Por outro lado e considerando que o voluntário se sente bem, quando supõe que
ajudou, então sim:
Também fui ajudado!
Não seremos cem por cento altruístas, acredito que existe em todos nós a
simbiose da (vontade/necessidade) de ajudar.
Interrogo-me se ingressei no SOS Voz Amiga para me tornar uma pessoa melhor,
ou essa é uma consequência natural deste tipo de experiências solidárias?
E as pessoas que abandonaram o serviço a curto e a médio prazo, será que já
tinham esgotado a sua capacidade de “carga” em termos de generosidade?
Apercebo-me que ganhei maturidade e bom senso, fiquei mais atento aos
problemas dos outros, mas perdi a paciência para a vulgaridade, ingratidão e má
educação.
Olhando à minha volta, dou-me conta daqueles que têm envelhecido comigo e
que porventura me ultrapassam em maturidade e acerto nas decisões, mas nunca
foram voluntários do SOS Voz Amiga.
Continuo com dúvidas, mas fazendo o balanço emocional das últimas duas
décadas, na coluna do Haver coloco:
1.
2.
3.

As pessoas extraordinárias que conheci;
O ter podido fazer a diferença pela positiva;
Deixei de fazer juízos ao primeiro olhar. Se nos dermos a oportunidade
de uma segunda mirada, podemos ficar agradavelmente surpreendidos,
ou não…

E na coluna do Deve:
§.Uma dívida de gratidão a todos os apelantes que contribuíram para
que deixasse de me preocupar com o significado da palavra NORMAL.
Francisco Paulino
(ex-voluntário e actual presidente do SVA)
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https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/maioria-dos-jovens-em-portugal-nao-consegue-arrendar-ou-comprar-casa-diz-caritas

URGENTE!
PRECISAMOS DA SUA AJUDA!

No próximo mês de Outubro, o SOS Voz Amiga completa 40 anos ao serviço da
população.
O percurso nunca foi fácil e tivemos de enfrentar e contornar vários problemas:
Financeiros e falta de voluntários, principalmente.
E num momento em que a capacidade de resposta do serviço vai ficar reforçada, pela
proximidade do finalizar de mais uma formação com um número razoável de
candidatos, eis que no horizonte se desenha uma nova e preocupante situação:
Até ao final deste ano de 2018 temos de abandonar o espaço onde funciona o
atendimento!
Os proprietários têm outros projectos em mente e vão denunciar o contrato de
arrendamento.
Precisamos com urgência de assegurar um novo espaço, que permita a continuidade
deste apoio emocional tão importante para quem não tem ou não quer partilhar o
sofrimento com os seus próximos e recorre ao SOS Voz Amiga.
Para uma instituição sem qualquer tipo de apoio das entidades oficiais, que tem
despesas fixas com técnicos de saúde mental, renda e outras inerentes ao normal
funcionamento, tudo junto é uma soma considerável para o nosso magro orçamento.
Os dirigentes e os voluntários, não têm qualquer compensação financeira, apenas a
gratificação de se saberem úteis!
QUEM PODE AJUDAR-NOS A ENCONTRAR UM NOVO ESPAÇO?
Precisamos de colocar uma secretária para os telefones, três armários para arquivo de
documentação e pouco mais.
Teria de ser num local bem servido de transportes (Lisboa - metro, comboio, autocarro).
A maior parte dos nossos voluntários não utiliza viatura própria.
Com acesso a casa de banho.
O atendimento funciona todos os dias entre as 16.00 e as 24.00 horas
A custo zero seria o ideal, pagando não podemos ir além dos 200,00€ mensais.
Deixo a pergunta:
Quanto vale uma vida?
E uma certeza:
Nestas quatro décadas de existência, temos a convicção de haver contribuído para
muitos desenlaces positivos, nos mais de 250.000 apelos recebidos nos nossos
telefones.
Bem-hajam por terem lido todo o texto.
Francisco Paulino
(Presidente do SVA)
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Uma das formas mais poderosas
de apoiar as pessoas em
sofrimento, prevenir o suicídio e
desenvolver
o
bem-estar
emocional é compreender com
respeito o que os outros estão a
experimentar e ajudá-los a
reconhecer os seus próprios
recursos. O voluntário aceita a
hipótese de que se o encontro se
der, se a relação se estabelecer,
essa relação é de ajuda.
São pontos fortes do telefone de
ajuda: o voluntário ser um
desconhecido, a que não se vê a
cara ou as reacções; ser um igual
(na medida em que não é um
profissional); e não ter qualquer
possibilidade de intervenção fora
da relação estabelecida ao
telefone.
A vantagem dos serviços de ajuda
com voluntários não profissionais
é dupla, por um lado a mais-valia
que representa a relação de ajuda
ser feita por pares, e por outro
lado o aumento na sociedade de
pessoas que viveram a experiência
gratificante de ajudar e têm
formação e experiência de ajudar.

A prevenção do suicídio continua sendo um desafio universal.
Todos os anos, o suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo
para pessoas de todas as idades.
É responsável por mais de 800.000 mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40
segundos.
Toda vida perdida representa o parceiro, filho, pai, amigo ou colega de alguém.
Para cada suicídio, aproximadamente 135 pessoas sofrem pesar intenso ou são
afetadas. Isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano que são profundamente
afetadas pelo comportamento suicida.
O comportamento suicida inclui suicídio e também inclui ideação suicida e
tentativas de suicídio. Para cada suicídio, 25 pessoas fazem uma tentativa de
suicídio e muitas outras têm pensamentos sérios sobre suicídio.
O suicídio é o resultado de uma convergência de fatores de risco genéticos,
psicológicos, sociais e culturais e outros, às vezes combinados com experiências
de trauma e perda.
As pessoas que tiram suas próprias vidas representam um grupo heterogêneo,
com influências causais únicas, complexas e multifacetadas que precedem seu
ato final. Essa heterogeneidade apresenta desafios para especialistas em
prevenção do suicídio. Esses desafios podem ser superados com a adoção de uma
abordagem multinível e coesa para a prevenção do suicídio.
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REVISTA SÁBADO - CIÊNCIA & SAÚDE

SOS Voz Amiga: A Linha que só escuta,
não critica, faz 40 anos
21.06.2018 07:00 por Lucília Galha

É o mais antigo número de prevenção de suicídio em Portugal e também o mais
intimista.

Tinha perdido tudo e a sua mãe morrera há alguns dias. Ligava de uma cabine
telefónica porque não tinha onde dormir e decidira suicidar-se naquela
véspera de Natal. Do outro lado da linha estava Maria Azenha. A voluntária, de
72 anos, não o contrariou, ficou só a conversar com ele. Calma e
articuladamente. "Dizer: ‘não faça isso’ é a pior coisa que se pode fazer nestas
situações",
diz
à
SÁBADO.
A determinada altura, a antiga professora de Matemática perguntou-lhe o que
gostaria de fazer com a mãe naquela Consoada, se ela ainda estivesse viva.
Respondeu: "Beber champanhe." Então, disse-lhe: "Podemos fazer um acto de
celebração como se tivéssemos um copo de champanhe na mão e bebemos os
dois." O homem quebrou e começou a chorar, a conversa continuou
indefinidamente e, no final, ele agradeceu "ter tido alguém para partilhar a
sua perda e o seu profundo sofrimento", recorda a voluntária.
Maria Azenha é voluntária no serviço SOS Voz Amiga, a mais antiga linha
telefónica de prevenção de suicídio do país, há 20 anos. Conheça melhor este
número de ajuda que cumpre 40 anos de existência a 9 de Outubro.
Leia o artigo na íntegra na edição nº 738 de 21 de Junho de 2018.
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https://www.noticiasmagazine.pt/2018/sos-voz-amiga-escutar-ha-40-anos/
O que fazemos
O

que

não

pode

ser

expresso em qualquer outro
local pode ser dito e contido
por outro ser humano, que é
um

voluntário

sem

objectivos terapêuticos mas
apto

para

uma

escuta

respeitosa e empática, sem
juízos de valor, advertências
ou comparações.
O

voluntário

tem

consciência que o essencial
neste tipo de ajuda é saber
escutar.

Escutar

atenção,

com

respeito

e

compreensão.

Escutar

criando

isto

empatia,

__________________________________________________________________

é

https://www.publico.pt/2018/06/09/culto/noticia/o-suicidio-e-indicador-deausencia-saude-mental-1833716

tentando ver a realidade
como a outra pessoa a vê.
Escutar,

“O suicídio é um indicador de ausência de saúde mental”

sentindo-se

solidário com o outro. Ser
um interlocutor activo e
apoiante do outro, fazendolhe

companhia

viagem

e

ganhar

confiança

na

ajudando-o
em

sua
a
si

próprio e na sua capacidade
de autodeterminação.
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