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CONCERTO SOLIDÁRIO – 6 DE JANEIRO 2021

 Temos o maior prazer em confirmar que se 
realiza um concerto solidário a favor da Pais-
em-Rede no dia 6 de Janeiro de 2021, às 18h30,
na sala D. Luís do Palácio Nacional da Ajuda 
com o apoio da Direção Geral do Património 
Cultural e do PNA.

O programa: "Hemisférios" - Música Luso-
Brasileira para voz e guitarra 

Os interpretes Mariana Fabião, soprano e 
Gonçalo Cordeiro, guitarra clássica, com o seu 
talento exploram a eterna cumplicidade entre 
os dois universos do erudito ao popular num 
programa que abrange 3 séculos de música e 
obras de compositores como Carlos Seixas e 
Heitor Villas-Lôbos.

A sala tem uma lotação máxima de 40 pessoas, respeitando medidas de 
distanciamento social.  Se quiser garantir um lugar, ouvir boa música e ser solidário 
com a nossa causa, faça a sua reserva através de 917 279 289.



MENSAGEM DE FIM DE ANO

O final do ano é sempre um momento de balanços e de projetos para o futuro. 

Gostava de realçar, do ano de 2020, a capacidade que a Pais-em-Rede teve para 
continuar nos seus projetos, sem nunca deixar de acreditar que iria conseguir 
concretizá-los. Mesmo com coordenadores e trabalhadores de núcleos infetados com 
COVID 19, ninguém baixou os braços! 

O segundo aspeto que realço foi a nossa capacidade de usarmos as ferramentas de 
comunicação à distância, em prol do apoio a jovens e famílias e da união dos núcleos e 
projetos. Isso tornou-nos mais fortes. 

Agora que 2021 está perto, desejo que nos traga força para abraçar os projetos nos 
quais acreditamos, que nos permita ultrapassar barreiras e alcançar os objetivos. 
Vamos chegar a mais famílias em mais locais e diferentes distritos, mesmo que para 
isso tenhamos de nos reinventar...

Conto com todos os que fazem desta rede uma Associação diferente, onde cada um, 
dentro das suas capacidades, pode contribuir para um mundo melhor, mais justo, mais
inclusivo, o que conseguiremos CAPACITANDO FAMÍLIAS, MUDANDO COMUNIDADES.

Boas Festas e Bom Ano!
JÚLIA SERPA PIMENTEL, que se sente orgulhosa de liderar esta Associação

 SINTRA INCLUI +

O Projeto Sintra Inclui     nasceu em 2014 através da sinergia criada entre a Pais em Rede 
e a Câmara Municipal de Sintra. Com o apoio dado pela CMS tem sido possível dar 
continuidade ao Sintra Inclui desde essa data até hoje, apoiando alunos com 
deficiência, na escola, fazendo a transição para a Vida Ativa e também após o percurso 

https://paisemrede.pt/projetos/sintra-inclui/


escolar com o objetivo de encontrar uma resposta sócio profissional. Partimos dos 
sonhos destes jovens que tem a mesma ambição de outros jovens da sua idade, para 
encontrar empresas onde podem adquirir e aperfeiçoar as suas competências 
profissionais. 

Este ano, apesar da pandemia o Projeto Sintra Inclui teve boas notícias: a aprovação da
candidatura no âmbito do Portugal 2020. Contando mais uma vez com a Câmara 
Municipal de Sintra enquanto investidor social e no âmbito do Programa Parcerias para
o Impacto da União Europeia, vamos poder alargar a intervenção aumentando o 
número de pessoas apoiadas – serão 60 por ano. Por esta razão o nosso Sintra Inclui 
tem agora o nome de Sintra Inclui + 

Contando agora com uma equipa maior, com 6 técnicas, estamos com muita energia 
neste arranque do projeto Sintra Inclui + sabendo que vamos apoiar mais jovens a 
construir o seu projeto de vida e a perspetivar um futuro pleno de oportunidades! 
Diariamente contactamos empresas do concelho de Sintra com as quais possamos 
estabelecer parcerias e fazemos o “match” entre os jovens que acompanhamos no 
âmbito do projeto e com as necessidades que a empresa apresenta. Continuamos a 
acompanhar todo o processo de integração na empresa dando apoio quer aos jovens 
quer aos seus tutores.

Ana Castro Santos, supervisora do projeto Sintra Inclui +, a sentir-se a entusiasmada 

 

https://paisemrede.pt/noticias/sintra-inclui-apoiado-pela-portugal-inovacao-social/


O SUCESSO DA CAMPANHA NÃO ESTÁS SOZINHO (A)!

O movimento de solidariedade global Giving Tuesday encorajou-nos a lançar a 
campanha Não estás sozinho (a) com o objetivo de angariar fundos para a criação de 
uma linha telefónica SOS gratuita de apoio a famílias de pessoas com deficiência.

A campanha decorreu durante os meses de novembro e dezembro e, com o apoio de 
mais de 30 generosas pessoas, da Rupeal, e do donativo do duo Siemens/Zé Pedro 
Cobra conseguimos atingir um montante que nos permite iniciar este serviço. Estamos 
a modificar o site e brevemente teremos referência à Linha SOS bem visível.  Assim, 
em momentos dificeis, as mães, os pais de pessoas com deficiência podem na hora 
falar com psicólogos que oiçam, apoiem, informem, para que não se sintam sós, sem 
opções .

Um enorme agradecimento a todos. E, se quiser contribuir pode fazê-lo através do Site
da Pais em Rede. 

 A nossa comunidade vai ficar mais fortalecida graças a todos vós. 

Um outro benefício da campanha que não se traduz diretamente em euros, foi o 
aumento exponencial da visibilidade da PER e das suas causas quer nas redes sociais 
quer nos outros meios de comunicação. Temos agora uma presença no Instagram com 
359 seguidores entre os quais se conta a lindíssima Júlia Palha que apoia a nossa 
causa. No Facebook, conseguimos atingir nestes dois meses, mais de 40000 pessoas, 
que se mantêm atentos às nossas conquistas e a todas as novidades dos nossos 
núcleos. 

O Jornal de Leiria e a CMTV deram espaço à PeR e a Lux Woman, além de ter publicado
a nossa campanha na edição online, realizou uma entrevista à nossa Presidente para o 
próximo número desta revista que estará nas bancas a 20 de Janeiro.  Estamos gratos à
sua editora Ana Cáceres Monteiro pelo seu apoio. 

LUIZA AZANCOT coordenadora da campanha,  que se sente feliz com os resultados 
obtidos 

        

https://paisemrede.pt/quero-apoiar/.
https://paisemrede.pt/quero-apoiar/.



