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Aniversário da Linha de
apoio SOS Voz Amiga
No dia 9 de outubro, a SOS Voz Amiga celebrou 43 anos, ao longo dos quais
tivemos oportunidade e a gratificação de ajudar as milhares de pessoas que nos
procuraram, como derradeira hipótese de amenizar o seu sofrimento.

Com o objetivo de comemorar este dia, bem como todo o trabalho que
tem sido desenvolvido por toda a equipa da SOS Voz Amiga, planeou-se um reencontro
presencial nas instalações da associação.

Este reencontro foi especial, não só por ser a comemoração do aniversário desta
Linha de Apoio Emocional, mas também por termos tido a possibilidade de o fazer
presencialmente (algo que a pandemia nos tinha impedido de fazer desde março de

2020).
O programa deste dia contou com uma apresentação da história da SOS Voz
Amiga pelo seu presidente, Francisco Paulino, seguido de um lanche de
confraternização e do justificado cântico de parabéns a um serviço com cada vez maior
credibilidade junto da sociedade civil.
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Outubro e a Solidão

Durante o mês de outubro assinalam-se algumas datas que se cruzam com os
objetivos da Associação SOS Voz Amiga:

-

Dia Internacional das Pessoas Idosas, logo no primeiro dia do mês;

-

Dia Mundial da Saúde Mental a 10 e

-

Dia Mundial para a Terceira Idade, a 28.

Até o dia 5, Implantação da República, nos permite uma analogia, pois o SOS Voz
Amiga enquanto Centro de Apoio Emocional, também foi “implantado” ao serviço da
comunidade, em outubro (1978/10/09).

O nosso foco principal é tentar amenizar o sofrimento de toda e qualquer pessoa que
nos ligue, precisando de apoio emocional.

Uma das causas geradoras de grande sofrimento é a solidão e são os idosos os mais

afetados.
Porque foram perdendo os seus entes queridos ou quantas vezes, vivem esquecidos por
aqueles que lhes devem a vida.
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Outubro e a Solidão

Segundo o SNS, nove em cada dez idosos seguidos nos cuidados de saúde,
revelam algum grau de solidão.

Não tiveram a sorte de Úrsula, personagem do livro “Cem anos de Solidão”, de
Gabriel Gárcia Márquez, que segundo a narrativa, viveu mais de cem anos, sempre
rodeada e respeitada por quatro gerações da família, com origem em José Arcádio
Buenda e ela própria.

A “família” tradicional como nós a conhecíamos, praticamente já não existe e a
rede de apoio que daí resultava, era essencial para beneficiarmos do sentimento de
pertença.

A integração num qualquer “projeto”, seja ele familiar, de grupo com os
mesmos interesses, e por aí fora, é fundamental para nos sentirmos apreciados, úteis e
alimenta-nos a vontade de viver.

Pelo contrário, o isolamento, a solidão, o esquecimento puro e simples de que
existimos, aliados muitas vezes a maleitas próprias da idade avançada, contribui para
uma enorme tristeza que acabará por provocar inevitavelmente, vontade de morrer!
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Outubro e a Solidão

Num excerto do texto “O escuro da solidão”, da autoria de Urbano Tavares Rodrigues,
pode ler-se:

…A riqueza, diz-se, não traz felicidade. Não trará, de facto, forçosamente, mas a
privação dos bens essenciais agrava a sorte dos que foram abandonados, esquecidos,
mal-amados, velhos ou novos, mas sobretudo os velhos, deixados num canto da vida,
sem piedade…

Num outro ponto do mundo, no hemisfério sul, pode ler-se numa reportagem do Diário
Paranaense:

“negros, índios, europeus, árabes e orientais, responsáveis por grande parte da
miscigenação da população do país, veem seus velhos como oráculos de sabedoria e,
culturalmente, dedicam a eles todas as honras”.

Não sei se será bem assim em relação a todas as etnias, pois os povos ocidentais em
que a europa se inclui, apostam sim na sabedoria digital, dando pouca importância a
tudo aquilo que os mais velhos lhes poderiam ensinar.
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Outubro e a Solidão

Os mais idosos talvez não consigam falar em linguagem cool ou informática, mas podem
transmitir valores como o respeito pelo outro, consideração, educação, e outros mais que
hoje são substituídos pela voragem e necessidade de estar na moda, em que os últimos
modelos das PlayStations, Iphones, ténis Nike ou Puma (passe a publicidade), alimentam
a existência fútil de uma boa parte das novas gerações.

É o progresso, dizem!

Tudo bem, mas uma vida baseada em valores, não é impeditiva do progresso e é o que
permite a estas novas gerações desfrutarem de tudo o que lhes apetece, bastando clicar em
“Enter”.

Este país e este mundo, também deveria ser para “velhos”!

Façam favor de ser felizes e quando envelhecerem talvez entendam melhor a necessidade
de respeitar e acarinhar os mais velhos, mas nessa altura e se nada mudar, ser “velho”,
ainda será mais doloroso.

Francisco

(68 anos e a caminho

da velhice)
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Simpósio da Ordem dos
Farmacêuticos

No dia 9 de outubro, dia do aniversário da SOS Voz Amiga, a Ordem dos
Farmacêuticos, organizou um Simpósio Científico, em homenagem à nossa associação.
Este realizou-se entre as 9h e as 18h no Auditório António Domingues de Azevedo e via
online em direto.

Este Simpósio, de carácter solidário, tinha como tema “Lições de uma pandemia
para o futuro do sistema de saúde e da sociedade”, sendo que cada inscrição - que tinha
um custo simbólico de 5€ - reverteu em favor da SOS Voz Amiga. No final, foi possível
angariar-se um donativo no valor de 1500,00€.
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Ação de Natal MEOS

Entre o dia 29 de novembro e o dia 23 de dezembro ocorrerá uma ação de Natal
MEOS, exclusiva nas lojas MEO Colombo, Oriente, Entrecampos, Alegro Alfragide e
Rotunda da Boa Vista.

Neste sentido, esta ação tem como fim último promover a troca pelo Donativo
Presente Natal 5€ por apenas 100 MEOS, deixando ao critério do cliente a escolha da
instituição à qual pretende doar os seus MEOS.

De facto, o cliente ao trocar os seus MEOS por este Donativo Presente Natal, tem a
oportunidade de receber de oferta uma árvore solidária em cartão, que poderá utilizar
para oferecer a amigos e/ou familiares.
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Ação de Natal MEOS

Este pack é personalizável de modo a que o indivíduo que a recebe seja, de algum
modo, tocado por esta campanha. A título de exemplo, teria-se: se eu, Maria, quisesse
trocar os meus MEOS para dar como esta oferta à minha mãe, colocaria no autocolante:

“De: Maria
Para a Instituição: “Nome da instituição que troquei os MEOS”, de modo a reforçar
que o donativo foi feito em nome de um amigo e/ou familiar. Quem recebe tem uma
mensagem de incentivo à repetição em cadeia, para juntos a tornarmos ainda maior,
#NaoFiqueÀEspera.

Portanto, o autocolante será dos seguintes moldes:
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Luzes Com Presença

Neste Natal, a Missão Continente desafiou a população portuguesa a trazer mais
Luz à casa dos portugueses, através da campanha “Luzes com Presença”. Assim, sempre
que comprar um vale luzes com presença estará a doar diretamente o seu valor a
instituições nacionais que, diariamente, se dedicam ao combate da solidação e do
isolamento social, um dos grandes problemas sociais que Portugal enfrenta.

Portanto, por cada vale vendido, a Missão Continente irá acender uma luz nas mais
diferentes localidades mais isoladas do território português, tentando fazer com que estas
populações se sintam mais acompanhadas neste Natal de 2021. Esta campanha irá, deste
modo, promover projetos e ações de proximidade e/ou integração, como por exemplo
chamadas telefónicas, visitas domiciliárias, apoio psicológico e animação cultural.

A Missão Continente iniciou esta campanha com uma doação de 50.000€, de modo a
apoiar os projetos de diferentes instituições, incluindo da SOS Voz Amiga, sendo, que
atualmente, já ultrapassa os 600,000.000€.
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A fascinante construção do Eu:
Como desenvolver uma mente poderosa capaz de
resistir aos desafios de uma vida stressante
de Augusto Cury
Editora: Lua de Papel

A Fascinante Construção do Eu do médico psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor Augusto
Cury trata-se do primeiro volume para o desenvolvimento de uma mente saudável. É um livro dotado de
uma introdução mais científica, onde a partir da sua teoria de Inteligência Multifocal o autor introduz o
conhecimento do Eu Psíquico passando ao leitor a forma como a mente funciona. O autor pretende assim
aprofundar alguns conceitos, abordando para tal a falta de preocupação que as pessoas têm com o Eu, a
forma como devemos treinar a nossa mente para enfrentar a preocupação que as pessoas têm com o Eu e
com os obstáculos da vida.
Augusto Cury mostra-nos ao longo dos vários capítulos do livro quais as diferenças entre o Eu
maturo e o Eu imaturo, considerando ainda que o sistema educacional apesar de nos preparar para exercer
uma profissão não apresenta uma influência marcante na formação do próprio Eu. Apresenta-nos assim
mecanismos de sucesso na vida sentimental, social e profissional ao mesmo tempo que nos revela os
mistérios da memória e como devemos controlar os nossos impulsos.
É um livro de fácil compreensão com cerca de 160 páginas e cuja leitura se torna viciante. É uma
obra destinada para o grande público e apresenta por isso uma linguagem bastante precisa de forma a
educar-nos sobre o desenvolvimento de uma mente saudável nos múltiplos campos da vida.

Augusto Cury nasceu a 2 de Outubro de 1958 em Colina, São
Paulo, Brasil. Formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto e concluiu o seu doutoramento em Administração de
Empresas pela Florida Christian University. Durante 17 anos dedicou-se às
áreas do desenvolvimento da inteligência e das dinâmicas da emoção,
sendo o criador da Teoria da Inteligência Multifocal- que pretende explicar
as técnicas que devemos utilizar para conseguir um maior domínio sobre a
nossa vida através da inteligência e do pensamento.
Augusto Cury é um dos autores mais publicados no mundo inteiro.
As suas obras estão presentes em cerca de 60 países e foi considerado o
mais lido na última década pelo jornal Folha de S. Paulo e pela revista Isto
é. (Fonte: Fnac.pt)
Uma sugestão de Leitura da Equipa de Comunicação
Institucional
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Ficha Técnica:
Periodicidade: bimestral
Redação: Equipa SOS Voz Amiga
Edição: Núcleo Comunicação Institucional - Escola Superior de Comunicação Social
Contactos: nucleocomunicacao.escs@gmail.com / direccaolphm@gmail.com

213 544 545 | 912 802 669 | 963 524 660
Diariamente das 15h30 às 00h30
www.sosvozamiga.org

