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pp.1
QUARTO CRESCENTE
O projecto quarto crescente, do maps movimento de apoio à problemática da sida, foi
um dos contemplados da 2ª edição do
movimento mais para todos no âmbito da
parceria da sic esperança com o lidl portugal,
tendo como objectivo proporcionar alojamento
temporário a pessoas sem-abrigo, com
qualidade, conforto e dignidade, garantindo um
espaço com condições que proporcionem bemestar e harmonia.
O boletim n. 3 dedica-se à equipa do projecto
quarto crescente, o impacto previsto nas
respostas sociais que beneficiarão das
remodelações e a visão de quem usufruirá desta
transformação.

pp.2
FA Z E R A S O R R I R
Tem havido uma curiosidade muito grande entre
nós, utentes, para sabermos o resultado final do
projecto quarto crescente.
Quando vi o início das remodelações dos quartos
e WC fiquei satisfeita por perceber que teremos
mais condições e privacidade. O meu imaginário
já está construído e já sonho com as cores dos
quartos.
As alterações que o projecto quarto crescente
trarão implicarão directa e indirectamente todos
nós. Vai mudar os nosso comportamentos duma
forma positiva e vamos ter todos mais cuidados,
cooperando mais uns com os outros.
Tenho observado a forma como todos têm
ajudado e a forma como a colaboração tem sido
feita com alegria. Quando vejo alguém sair de
um dos quartos, vejo um sorriso posto na cara.

sandra sequeira

pp.3
MISSÃO A CUMPRIR

Quando soubemos do movimento mais para
todos vimos uma oportunidade aliciante para a
candidatura do projecto quarto crescente…
decidimos tentar. No momento que tomámos
conhecimento de que a nossa candidatura tinha
sido uma das contempladas, ficámos
exacerbados de alegria contagiante. Depois,
reflectimos no que representava pôr em prática o
projecto quarto crescente: para atingir os
objectivos a que nos propusemos implicaria uma
grande dose de responsabilidade, tanto em
relação às pessoas que apoiamos como em
relação às entidades que nos apoiaram.
O projecto quarto crescente envolve uma
logística muito complexa, dado que visa a
melhoria do serviço de alojamento do maps, com
quartos renovados, mantendo sempre a
dignidade que já proporcionávamos. Sempre
que uma tarefa fica finalizada surge a sensação
de missão quase cumprida.
O projecto quarto crescente significa, sobretudo,
“crescer”, crescermos como instituição, e
crescermos nós, pessoas envolvidas no projecto,
sobretudo quando damos a volta aos obstáculos,
sendo uma aprendizagem constante.

lígia costa

pp.4
COM ENTREAJUDA

O projecto quarto crescente irá melhorar as
condições para todos nós. Primeiro teremos de
nos adaptar aos novos quartos. Mas depois será
como estar na nossa própria casa. Irá exigir mais
de nós, porque teremos de ter tudo ainda mais
organizado para quando recebermos visitas.
Quando posso, ajudo nas tarefas de remodelação
dos quartos. E sinto-me muito bem com essa
ajuda. Tenho essa responsabilidade porque moro
aqui e quero inserir-me no grupo de trabalho.
Gosto do espírito de equipa. Tem que haver
entreajuda.
Estou curioso para ver as coisas todas novas. Irá
ser como entrar numa casa nova. Nem tenho
palavras para descrever esta sensação…

hernâni jacinto

pp.5
UMA FORMA DE DAR

O projecto quarto crescente é de uma grande
importância para o maps. O maps iniciou o
processo de remodelações no ano passado, e o
pouco financiamento que tinha não lhe permitia
fazer as remodelações que precisava nos
quartos. Ao ser contemplado pelo movimento
mais para todos tornou-se possível dar o brilho
especial que os nossos utentes bem merecem.
Em nome do maps agradeço a todos os que
tornaram e tornam possível este projeto,
parceiros e voluntários, que emprestaram a sua
força e vontade tornando possível a
concretização
da
nossa
missão
que
fundamentalmente promove o bem estar e
melhoria da qualidade de vida dos nossos
utentes.
Para mim, pessoalmente, enquanto voluntário, é
uma realização pessoal. É fantástico saber que
por vezes com pequenas coisas e pequenos
contributos é possível construir um mundo mais
justo e menos desigual.

fábio simão

pp.6
UM POUCO DO TODO

O projecto quarto crescente é mais um desafio,
uma perspectiva completamente diferente do
voluntariado: envolve muitas competências,
muito espírito de equipa, muita planificação.
Significa trabalho, dedicação e sacrifício…
Foi construído com muita ambição, com o foco
na qualidade de vida e bem-estar dos utentes,
nunca esquecendo, que embora de forma
temporária, o nosso espaço será a casa de muitas
pessoas ao longo dos anos. Vive-se com muita
ansiedade e desejo de se finalizar o projecto.
Ganhar com este projecto significa que a
comunidade em geral vai ter conhecimento do
trabalho realizado pelo maps há mais de vinte
anos, torna-nos um pouco mais próximos do
“todo“, o trabalho desenvolvido pelo país no
combate à exclusão social.
Sinto me grata pelo privilégio de fazer parte
deste projecto, onde temos a responsabilidade de
canalizar a generosidade de todo um país, que
contribuiu para a angariação de fundos, com a
consciência que todos podemos fazer a
diferença.
elsa morais cardoso

pp.7
UMA CASA NOSSA

Coordenar a residência para pessoas com
vih/sida “colmeia” significa proporcionar um
conjunto de serviços à comunidade que tem
como objectivo maior proporcionar bem-estar a
quem precisa do maps.
O projecto quarto crescente vem trazer uma
melhoria das condições desta resposta social,
proporcionando mais conforto e melhor bemestar a quem beneficia deste serviço. Sobretudo,
pretendemos que as pessoas se sintam bem
connosco. É importante que as pessoas se sintam
integradas num sítio que se aproxime, o mais
possível, às suas próprias casas. Com a
requalificação da residência para pessoas com
vih/sida “colmeia” proporcionaremos um espaço
que gostariam de ter no futuro, nas próprias
casas.
É muito gratificante, para mim e para a equipa
que coordeno. O projecto quarto crescente é,
mais que tudo, um orgulho para o maps,
representando um objectivo alcançado, visto que
este financiamento significa uma oportunidade
na requalificação das instalações. Também, é
importante contribuir na própria execução do
projecto.
No final, terei muito mais gosto em mostrar as
instalações dos serviços que coordeno.
rute augusto

pp.8
EM MOVIMENTO

O maps é um movimento que ultrapassa o
trabalho técnico, o apoio prestado, a própria
instituição. O maps é uma congregação de
vontades e de sinergias em prol da comunidade e
de quem realmente necessita do nosso apoio.
O movimento mais para todos juntou-se a esta
força que o maps representa, proporcionando a
concretização das vontades, a concretização dos
sonhos de todos os que trabalham para que o
maps aconteça todos os dias.
Propiciar, a quem beneficia do serviço de
alojamento do maps, um melhor conforto, uma
passagem pela nossa instituição com melhores
condições, significa fortalecer o movimento que
move o maps e dar força às vontades de quem
sonha o maps e o faz acontecer.
osvaldo coutinho

pp.9
DO POUCO AO TODO

O projecto quarto crescente representa para o
maps, acima de tudo, o bem-estar, o conforto e a
segurança dos nossos utentes.
O projecto irá ter um impacto positivo nas vidas
de quem apoiamos e o facto de usufruírem de um
espaço mais agradável será facilitador para o
cumprimento das regras diárias estabelecidas.
Quando chegarmos ao fim das remodelações
iremos ter a sensação de dever cumprido e do
sonho se ter tornado realidade, sobretudo para os
nossos utentes, que sentirão que finalmente têm
os quartos com harmonia, tranquilizando-os
emocionalmente.
A minha ajuda nas tarefas do projecto quarto
crescente é uma pequena contribuição por um
bem maior, pois cada um de nós pode ajudar a
realizar pouco de forma a que o todo se
transforme.
mónica marta
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