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O SÍTIO DA SOLIDÃO
É um espaço incaracterístico e diminuto que mais parece um cubículo
de uma qualquer repartição pública, utilizado pelos funcionários para
fumar um cigarro ou discutir a última jornada de futebol. Por isso
mesmo não tem qualquer objecto pessoal que lhe dê um toque mais
humanizado. Existem alguns avisos num placard, recortes de jornais
antigos, duas secretárias da época do estado novo, um aquecedor que
talvez por tantos dramas já ouvidos, vai pingando lágrimas de óleo, que
vão deixando marcas no soalho de tacos.
Em cima da secretária, dois telefones de cor negra, que nem sequer
possuem um visor digital. Pertencem à terceira idade dos telefones e
não à terceira geração! Condizem com os tons neutros e tristes do
restante equipamento.
No abajur do candeeiro de secretária, alguns recados presos com
alﬁnetes, deixados pelos colegas dos turnos anteriores.
-“É preciso mudar a lâmpada da escada!”
-“Já se acabaram as folhas de registo!”
-“M. telefonou a dizer que não vem na 2ª feira!”
-“Alguém me pode fazer o turno do próximo sábado, vou visitar a minha
avó!?”
Por vezes sente-se o aroma do perfume da colega que esteve antes e
que nos faz descobrir que ali funcionam todos os sentidos, embora
privilegiemos o da audição.
Na parede fronteira à cadeira de atendimento, existe um relógio
enorme. Faz lembrar as antigas estações de comboios. Sempre achei
esses locais frios e desconfortáveis, se calhar é por isso que não gosto
do relógio.
A cadeira é a peça de mobília mais recente e foi comprada através de
uma colecta entre os voluntários.
Tem um elevador com três posições, que por acaso funciona melhor
que o das escadas, esse sim deve ter assistido à implantação da
república! Sofre de Parkinson (treme que nem gelatina), embora a
memória ainda vá funcionando.
Nos corredores que dão acesso ao “sítio”, existem umas sombras com
aspecto humano, que já provocaram valentes sustos a alguns colegas
mais distraídos. São ﬁguras de cartão à escala natural e a única
companhia do voluntário durante o turno solitário. Conta a lenda que
numa noite chuvosa de inverno, uma das ﬁguras fugiu ao ver entrar um
vulto enorme de chapéu e gabardine.
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Era o colega T. que mede 1,95m sem chapéu e vinha iniciar o turno.
E é a este local que chamo o “Sítio da solidão”.
É um espaço físico onde nos chegam relatos de solidão emocional…
A propósito do relógio enorme, peço-vos que imaginem a central que comanda o
percurso dos comboios, seguindo-os nos monitores e evitando que aconteçam
acidentes.
Aqui não temos monitores, não conhecemos o percurso daquelas vidas, apenas
relatos pontuais ou passagens desniveladas e não podemos controlar seja o que
for.
Acompanhamo-los durante o tempo que dura a chamada e mesmo aí, seremos
apenas a outra linha paralela, que segue a uma distância sempre igual mas
nunca se encontram.
Ao desligarem, eles (os apelantes), continuarão a percorrer distâncias sozinhos,
ou a ﬁcar entorpecidos num qualquer apeadeiro a que chamam Vida, esperando
eternamente por aquele comboio que nunca chega, porque o relógio parou e já
não têm forças ou vontade de lhe dar corda.
Amiúde, ﬁcamos com a sensação, de ter contribuído para reacender a caldeira
das emoções destes passageiros anónimos, mas mesmo que aconteça, jamais
ouviremos o silvo estridente do vapor apitando e avisando que vão partir
daquela estação esquecida, num qualquer ramal desactivado.
Entre duas chamadas, resta-nos a solidão do cubículo vazio!
Em nossas casas todos possuímos um cantinho especial, onde nos sentimos
aconchegados e confortáveis. É aquele sofá já coçado e velhinho, do qual nos
recusamos separar. São os objectos que contam mil histórias de pessoas e
lugares.
Quando estou naquele espaço acolhedor, não me consigo imaginar a atender os
apelantes ali. Porque quereria eu levar o meu refúgio para o sítio da solidão?
E também não quero trazer para minha casa, as sombras de cartão, nem as
outras!
FP - voluntário (Jan/2004)
Nota) Presentemente as instalações são ótimas, mas em 2004 o sítio era mesmo
assim, quanto ao resto, O sofrimento não tem época nem hora!
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No passado dia 24 de outubro, decorreu, na Escola Superior de Comunicação Social, uma
conferência que procurou #DarVozASaudeMental.
A iniciativa retomou o projeto Conversas ao Fim da Tarde, um ciclo de conversas que se iniciou
há mais de uma década e procura promover a reﬂexão acerca de contextos e problemas
contemporâneos. Estiveram presentes a Doutora Inês Pinto (Serviço de Psiquiatria da Infância e
Adolescência no Hospital Beatriz Ângelo) e a Dra. Vanda Lopes (Psicóloga Clínica e
Psicoterapeuta).
A Doutora Inês Pinto começou por demonstrar a importância da vinculação segura na infância e
ao longo da vida. A relação entre pais e ﬁlhos é crucial, tendo a vinculação segura um impacto
tremendo no desenvolvimento de cada um. Esta vinculação ocorre não só na infância, mas ao
longo de toda a vida. Desta forma, não são apenas os pais que têm um papel na vinculação de
cada um, mas todas as instituições pelas quais passamos (como a faculdade, por exemplo).
Assim, uma vinculação segura, tanto na infância como ao longo da vida, tem um impacto
tremendo no desenvolvimento de cada um e funciona como um fator que permite minimizar
riscos associados a uma fraca saúde mental.
Num segundo momento, a Dra. Vanda Lopes apresentou a Associação SOS Voz Amiga e a forma
como funciona, mostrando o papel importante que tem na vida de muitos. Seguiu-se um
período de questões e um momento de convívio entre todos.
O evento foi muito bem acolhido por parte de todos os que estiveram presentes, como se pode
perceber através do comentário de um aluno, que esteve presente:
“Uma conferência que contou com tópicos interessantes. Desconhecia o processo de vinculação
e a sua importância, pelo que a perspetiva apresentada pela Doutora Inês Pinto foi
particularmente esclarecedora. Também a apresentação sobre a Associação SOS Voz Amiga foi
importante: é crucial, parece-me, que se dê a conhecer uma Associação que pode ter um
impacto tão grande na vida de tantos. O tipo de evento que espero voltem a repetir. Não só por
informar mas, mais importante que isso, consciencializar acerca da saúde mental e a sua
importância.” - Tiago (Aluno da Escola Superior de Comunicação Social)
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A apresentação destes conceitos através do programa Circle of Security International, pretendeu estimular
o pensamento sobre a presença central das relações nas nossas vidas. O Circle of Security (Círculo de
Segurança) foi desenvolvido com o objectivo de ajudar a descobrir formas de melhorar a segurança da
vinculação nas relações. Mas o que quer dizer “melhorar a segurança da vinculação”? Todos nós desejamos
relações seguras, mas é aqui que está o problema. Os seres humanos não vêm com um manual de
instruções, e pode ser difícil saber como responder a comportamentos difíceis e como os monitorizar. E,
claro, cada pessoa é diferente. Poderá ser mais fácil se tivermos um mapa que nos ajude a saber colocar
questões que nos leve a descobrir respostas. Por vezes, quando tentamos dar sentido ao que se está a
passar com as nossas crianças, a forma como colocamos a questão, pode-nos afastar de descobrir as
formas de cuidar que podem ajudar.
“O que é que a minha criança tem de errado?”
“Porque é que eles continuam a fazer isto?”
“Porque é que não ouvem?”
“O que é que a minha criança quer de mim?”
Todos desejamos o melhor, e se colocássemos a questão de uma forma diferente? O mapa do Círculo de
Segurança ajuda-nos a colocar a questão.
Quando pensamos sobre comportamento, pensamos em reforçar o comportamento que gostamos.
Podemos usar lembretes, guloseimas, ou dar elogios. E quando pensamos em comportamentos que não
gostamos, procuramos descobrir formas que parem o comportamento. Podemos realizar time out,
palmadas, ou ignorar o comportamento. O Círculo de Segurança dá-nos a possibilidade de pensar de
forma diferente sobre compensar o comportamento que gostamos, ou tentar fazer desaparecer o
comportamento que não gostamos. O Círculo é sobre pensar fora da caixa. E quando começamos a usar o
mapa do Círculo de Segurança, passamos a mudar o foco. E em vez de nos focarmos no comportamento e
tentar descobrir o que fazer com ele, passamos a focar-nos no comportamento como a comunicação de
uma necessidade, estando esta necessidade num contexto relacional.
Inês Pinto, Pedopsiquiatra, PhD
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No passado dia 12 de outubro, para comemorar o 41º aniversário da SOS Voz Amiga, que
ocorreu a 9 de outubro, voluntários e outros colaboradores juntaram-se para um momento de
partilha e convívio.
A celebração iniciou-se com o discurso do Presidente da Associação, que proferiu palavras de
agradecimento aos voluntários presentes, às psicólogas e ao Núcleo de Comunicação
Institucional da SOS Voz Amiga.
Foi depois a vez de André Figueiredo contar um pouco da história que uniu a SOS Voz Amiga à
ALTICE, reforçando a importância da Associação e o trabalho árduo de todos, que tornam a SOS
Voz Amiga possível.
Também o Núcleo de Comunicação Institucional, na voz da professora Ana Raposo, felicitou a
Associação, frisando o agrado na forma como a parceria entre a Associação e a Escola Superior
de Comunicação Social se tem vindo a desenvolver.

Tal como São Martinho, também todos os que colaboram na Associação SOS Voz
Amiga o fazem para que um pequeno raio de sol irradie nos dias mais sombrios.
À semelhança do que aconteceu na celebração do 41º aniversário da SOS Voz Amiga,
no passado dia 11 de novembro, houve um momento de convívio. Presidente,
Voluntários

e

Núcleo

Institucional

juntaram-se

para

celebrar

o

Magusto,

simpaticamente oferecido pela empresa Altice Portugal, tendo o seu Presidente
Engenheiro Alexandre Fonseca manifestado a vontade de que esta parceria com a
SOS Voz Amiga se mantenha por muitos e bons anos, disponibilizando-se para
continuar a ajudar a nossa causa, no que lhes for possível.
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A Associação SOS Voz Amiga foi convidada a participar no Mercado Social do Rato,
que decorreu entre os dias 26 e 30 de novembro de 2019. A banca da SOS contou
com a visita do Senhor Presidente da República. Este Mercado, que teve lugar na
Dona Ajuda, no Mercado do Rato, permite que várias instituições de solidariedade
social tenham espaço para apresentar a sua missão e, simultaneamente, possam
angariar recursos para continuar o seu trabalho.

A Altice Portugal apoia os projectos da Associação SOS
Voz Amiga. Sem o seu apoio na cedência do espaço
diﬁcilmente poderíamos cumprir a nossa missão de
sermos um apoio para todos os que nos procuram.
A empresa, que inclui a Associação SOS Voz Amiga num programa de pontos convertíveis
em donativos, lançou este mês o novo catálogo do programa MEOS. Este vigorará até
março

de

2020

e

pode

conhecê-lo

já,

acedendo

a

este

link:

https://loja.meo.pt/Equipamentos/intervencao-social#!ﬁlter=modalidadecompra_MEOS
A SOS Voz Amiga não pode deixar de agradecer à Altice Portugal toda a sua colaboração 06
bem como fazer votos de um bom ano de 2020 para todos.
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