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TESTEMUNHO
Voluntariamente Professora
Rosa Domingos

NOTÍCIA
Gala dos 10 anos de existência 
da Oficina Sénior animou o CAE

GALA DOS 10 ANOS 
DE EXISTÊNCIA DA OFICINA SÉNIOR 
ANIMOU O CAE
O Grupo "A força e magia da palavra", coordenado pela 
voluntária Maria Clementina Silva, da Bolsa de Voluntariado 
da Figueira da Foz, e a Junta de Freguesia de Buarcos e São 
Julião, promoveram a Gala dos 10 anos de existência da 
Oficina Sénior “A Força e a Magia da Palavra”.
O tenor Luís Pinto, o Duo SanPedro, Tó Kapella, Paz 
Cardoso, Irina Lopes, a Academia de dança Eli Carvalho, o 
grupo Alkimia, Fátima Trigo, o voluntário Alexandre Santos e 
os Seniores da Oficina Sénior fizeram, em palco, a festa que 
animou a plateia no CAE, no dia em que se comemoravam 
precisamente 10 anos da criação da Oficina Sénior, após a 
colocação da sua mentora, pela Bolsa de Voluntariado, na 
então Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz.

Voluntários reforçam 
competências emocionais

VOLUNTÁRIOS REFORÇAM 
COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS
O Paço de Tavarede e o Hospital Distrital da Figueira da Foz, 
E.P.E. (HDFF) receberam, a 17 de novembro de 2016, as três 
sessões da formação em Literacia Emocional no 
Voluntariado, dinamizada por Daniela Lopes, Licenciada em 
Ciências da Educação e que colabora com a Bolsa de 
Voluntariado da Figueira da Foz ao abrigo de um projecto 
financiado pelo IPDJ, IP.
Os quase 50 voluntários que prestam serviço à comunidade 
no HDFF, ao abrigo de um acordo tripartido entre a Bolsa de 
Voluntariado, o HDFF e a Liga dos Amigos do HDFF, foram 
os destinatários desta formação, que visou dotá-los de 
ferramentas para melhor «lidar com as emoções», as suas, 
as dos doentes, as dos familiares e as dos profissionais de 
saúde, explicou, na abertura da formação, Conceição 
Toscano, da Liga dos Amigos do HDFF. «Temos uma 
constante preocupação com a formação dos nossos 

voluntários, porque atuam num espaço especial, em 
momentos muitas vezes difíceis, e contribuem de forma 
decisiva para a sua humanização», destacou. «Este é um 
grupo de voluntários de grande dimensão e muito estável, 
com membros que se mantêm como voluntários no HDFF há 
vários anos, o que nos satisfaz porque, por um lado, mostra 
que têm efetivamente perfil para este voluntariado específico 
e, por outro, é a prova de que foram bem acolhidos e são 
bem tratados», considerou Alexandre Nunes, Chefe da 
Divisão de Ação Social e Educação da Câmara Municipal da 
Figueira da Foz, também presente, e que agradeceu à Liga 
dos Amigos do HDFF enquanto instituição de acolhimento 
dos voluntários e aos próprios voluntários, não apenas pelo 
trabalho desenvolvido mas pela sistemática adesão às 
formações proporcionadas pela Bolsa de Voluntariado.

O Dia Internacional do Voluntariado é celebrado todos os anos a 5 
de dezembro. A data, que tem como objetivo incentivar e valorizar 

o serviço voluntário em todo mundo, foi proclamada em 1985
pelas Nações Unidas.
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Banco Alimentar contra 
a Fome em campanha

Quem são os Voluntários:
um perfil feito com mais 
de 700 pessoas
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TESTEMUNHO

m sorriso franco e largo impõe-se 
sobre os manuais escolares 

espalhados sobre a secretária que Rosa 
Domingos ocupa duas vezes por 
semana, numa das salas do Paço de 
Tavarede. É aí que a professora 

reformada redescobre, com cada aluno a 
que dá explicações, o prazer de ensinar e 

sempre, sempre, o de aprender.

Natural das Caldas da Rainha e filha de um militar, sentiu 
muito cedo a vocação para ensinar. «Em miúda organizava 
uma escola em casa e as amigas da minha rua iam lá às 
aulas», recorda. 
Seguiu sempre o coração: estudou para ser professora, 
casou na Gândara e teve dois filhos. Lecionou em Góis, 

«Não deito tempo fora»

Arganil e Montemor-o-Velho e viveu em África de 1965 a 
1968. De regresso a Portugal, e com o fim do casamento, 
muda-se para a Figueira da Foz, assumindo o lugar de 
professora na Escola Básica do 1.º Ciclo da Bela Vista. «Era 
uma escola complicada, à época», recorda, sem esconder a 
satisfação pelo trabalho que, ao longo de oito anos, 
desenvolveu naquela comunidade educativa. «Envolvi-me 
sempre muito e em muitas atividades», reconhece. 
Trabalhou em candidaturas a fundos comunitários para 
projetos educativos, trabalhou com mediadores culturais da 
comunidade cigana, aprendeu a «gerir conflitos, mobilizar 
pessoas e contornar obstáculos», elenca. 
Otimista nata e com uma «mente inquieta», como a própria 
define, Rosa Domingos mantém, aos 62 anos, uma 
vitalidade que se vê em cada gesto e se ouve em cada 
gargalhada. «Reformei-me aos 55 anos e percebi de 

imediato que tinha de ocupar-me», explica. Começou a 
frequentar um ginásio, fez e reencontrou amigos pelo Skype. 
«Quando me reformei tinha pouca mobilidade mas, em 
pouco tempo, recuperei-a», diz, sorrindo. 
Depois de uma vida a ensinar que, confessa, a tinha 
esgotado, decidiu tentar recuperar o prazer de o fazer. «Já 
tinha feito voluntariado quando tinha 18 anos, mas num 
ambiente hospitalar», esclarece. Desta vez, porém, e depois 
da habitual entrevista na Bolsa de Voluntariado, percebeu 
que o que queria era voltar a ensinar, mas «sem burocracia». 

Hoje, são os alunos dos 7.º e 8.º anos de Inglês e 
estrangeiros que querem aprender Português os 
beneficiários do saber e experiência acumulado de Rosa 
Domingos. «Nunca fui tão feliz a ensinar», afirma. «Sou mais 
professora aqui do que seria numa sala de aula», acrescenta. 
Ao Paço de Tavarede os seus «miúdos» chegam cansados 
das aulas mas sabendo que, antes de ‘atacarem’ as 
matérias, terão direito a um período de descompressão. 
Naquela sala, que Rosa Domingos enche de manuais e 
outros livros e fotocópias, há sempre tempo para um pouco 
de conversa e alguma brincadeira. «É muito bom e aprendo 
muito com eles», admite a docente. 

«Já tinha feito voluntariado 
quando tinha 18 anos, 
mas num ambiente 
hospitalar»

MÃOS (E SORRISOS) 
QUE FAZEM A DIFERENÇA 

NO HOSPITAL
  maioria das pessoas só vai ao hospital se tiver 

mesmo de ser. Outras pessoas vão diariamente 
porque trabalham lá. Mas há quem vá 
regularmente ao hospital por um motivo 
diferente: para colocar o seu tempo livre ao 

serviço dos outros.

Conceição Toscano, mais conhecida como Zicas, é o rosto 
do Voluntariado no Hospital Distrital da Figueira da Foz 
(HDFF). 
Assistente social, exerceu em Coimbra, Aveiro e Figueira da 
Foz, em cujo hospital trabalhou até se reformar. «Na saúde é 
que me sentia bem e chorei quando me reformei», recorda. 
Deixou o trabalho mas não o voluntariado, que já remontava 
aos tempos em que integrou a direção do Centro Social da 
Cova Gala, à época em acumulação com a atividade 
profissional. Assim, o tempo deixado livre pela reforma foi, 
rapidamente, capturado pela missão de criar a Liga dos 
Amigos do Hospital Distrital da Figueira da Foz (LAHDFF). «A 
ideia era antiga, acalentada há mais de uma década: reforçar 
a ligação da instituição hospitalar à comunidade. O António 
Guardado (presidente da LAHDFF) já tinha começado a fazer 
o trabalho ‘de sapa’, juntámos-nos e iniciámos a comissão 
dinamizadora», explica. Durante dois anos, mobilizaram 
empresas, instituições e particulares e, aquando da 
fundação da LAHDFF, a 14 de janeiro de 2012, contavam já 
com quatro centenas de sócios coletivos e individuais. 
O HDFF tem já um longo historial de voluntariado, 
organizado e comprometido. Em 1993, sob a supervisão do 
Padre Arménio, 46 pessoas frequentaram um curso 
ministrado pela Caritas e, em ligação direta com a direção 
social, iniciaram o trabalho voluntário. Em 2002 é criada a 
Bolsa de Voluntariado que, em 2012, na vertente que opera 
em contexto hospitalar, passou a ser coordenada pela 
LAHDFF. 
O voluntariado no Hospital assenta numa estrutura tripartida 
entre o próprio HDFF, a Liga dos Amigos e a Bolsa de 
Voluntariado. Periodicamente, os seus responsáveis reúnem 
e discutem «o que está a ser feito, o que pode ser 
melhorado, as necessidades de formação». Mas o que 
fazem estes voluntários, que hoje rondam já a meia centena, 
um número que inclui, ainda, sete pessoas do grupo inicial 
de 1993? «Acompanham os familiares, fazem a ligação entre 
as famílias e os profissionais de saúde, fazem companhia 
aos doentes, auxiliam os enfermeiros», explica. Há homens 
mas as mulheres estão em clara maioria, e têm as mais 
diversas experiências profissionais. Há reformados, 
desempregados, estudantes e pessoas no ativo. Uns 
descobriram a vocação do voluntariado depois de uma 
experiência pessoal no hospital, vivida em primeira mão ou 
através de familiares ou amigos, mas também há quem 
sinta, ‘apenas’ o apelo de ser útil aos que sofrem. Muitos 
têm uma história de atividade profissional na área da saúde, 
embora também haja professores, funcionários públicos. 
Todos, independentemente da sua formação ou experiência 
profissional, sabem que ali, no HDFF, são voluntários, e não 
médicos, enfermeiros ou auxiliares. Têm, até, uma bata 

Conceição
Toscano

amarela que os distingue dos profissionais de saúde. Esta 
distinção, explica, Conceição Toscano, «é fundamental para 
que tudo corra bem». E corre. «Os voluntários têm uma 
solidariedade enorme, seja para com os doentes e familiares 
seja para com o pessoal médico ou para os outros 
voluntários», garante. O tempo que dão, ajustado às suas 
disponibilidades e capacidades, «tem como contrapartida 
uma natural satisfação» de se saberem, mais do que úteis, 
muito importantes durante períodos de maior fragilidade de 
outros seres humanos. «Atualmente, os voluntários do HDFF 
estão nos Internamentos, no Hospital de Dia, nas Consultas 
e nas Urgências», elenca Conceição Toscana. «Somos 
poucos para tantas solicitações», admite. 

Voluntários precisam-se
Nem todos terão perfil para o voluntariado num hospital. Para 
ser realmente útil, o voluntariado exige compromisso, 
responsabilidade e abertura mas, na saúde, há outras 
caraterísticas, como a empatia, que fazem a diferença. 
A Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz tem técnicos e 
meios para ajudar cada candidato a encontrar o local ideal 
para esta forma de solidariedade ativa. Depois, o 
acompanhamento prossegue, com formação e com uma 
metodologia de estágio, em que o novo voluntário 
acompanha um voluntário já experiente. Em contexto 
hospitalar a formação é especialmente necessária e pode ir 
de sessões sobre as melhores formas de lidar com a morte e 
o luto às questões de infeções hospitalares,socorro em 
situações urgentes, gestão do stress, terapias energéticas, 
questões éticas ou gestão de conflitos. «A formação é uma 
preocupação constante das três entidades que colaboram 
para que o voluntariado no HDFF seja um sucesso», garante 
a responsável da LAHDFF, que tem em curso o processo 
para o reconhecimento de entidade com Estatuto de 
Utilidade Pública
«Gostaríamos de ter mais voluntários até porque, 
naturalmente, as vidas das pessoas mudam e, 
frequentemente, continuar com o voluntariado não é uma 
opção, porque se arranjou emprego, porque se vai estudar 
para fora, porque é preciso ficar a tomar conta dos netos ou 
porque a saúde já não deixa», explica Conceição Toscano. 
Muitas vezes, porém, e quando as condições o permitem, 
estes voluntários regressam. Porque sabem que o que 
fazem, conta. Muito.

VOLUNTARIADO EM PORTUGAL
Em Portugal, o voluntariado tem vindo a aumentar, tanto em 
organizações que promovem o voluntariado como em 
número de voluntários, mas continua inferior à média 
europeia.
Ato de cidadania, o Voluntariado é cada vez mais uma 
componente importante no percurso de vida das pessoas, 
contribuindo para reduzir as disparidades sociais e para 
promover a ajuda ao próximo. Para o voluntário, é também 
um ato recompensador, ajudando a alcançar o sentimento 
de auto-realização.

VOLUNTARIAMENTE 
PROFESSORA

Rosa Domingos

RAZÕES PARA FAZER VOLUNTARIADO
Ajudar o próximo
Bem-estar
Conhecer novas pessoas
Convívio
Ganhar experiência
Conhecer novas realidades
Vencer obstáculos
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AJUDAR
MÃOS 
QUEAJUDAMa

A Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz 
participou, mais uma vez, na recolha Banco 
Alimentar contra a Fome, campanha de dezembro. 
No segundo dia da 50.ª campanha dos Bancos 
Alimentares, que comemoram, em 2016, os 25 
anos de existência, foram 12 os voluntários que 
estiveram no hipermercado E. Leclerc. 
Das 8h30 às 20h00, estes voluntários 
sensibilizaram os cidadãos para a importância de, 
na medida das suas disponibilidades, contribuírem 
para minimizar as dificuldades dos seus 
concidadãos mais carenciados, munindo os 
bancos alimentares dos bens não perecíveis que, 
posteriormente, são entregues, através de quase 
três mil instituições, a mais de 400.000 pessoas em 
Portugal, sob a forma de cabazes ou refeições 
confecionadas. 
A campanha solidária continua até 11 de dezembro 
no site alimentestaideia.pt e através de vales 
disponíveis nos supermercados.  



BIBLIOTECAS ANIMADAS 
POR VOLUNTÁRIOS
Em 2016, e à semelhança de anos anteriores, a 
Divisão de Cultura da Câmara Municipal dinamizou, 
durante os meses de Julho e Agosto, as bibliotecas 
de praia e de jardim. A iniciativa permitiu o encontro 
entre a Biblioteca Municipal e as crianças e jovens 
que frequentam a Praia da Claridade e o Jardim 
Municipal, em plena época balnear, 
oferecendo-lhes um conjunto de atividades lúdicas, 
com vista à ocupação dos seus tempos livres, de 
forma pedagógica e divertida. Com a dedicação e 
o ânimo de  7 voluntários da Bolsa de Voluntariado 
da Figueira da Foz, crianças e jovens puderam ouvir 
histórias, aprender e pôr em prática diversas artes 
e participar em diversos workshops.

QUEM SÃO 
OS VOLUNTÁRIOS?

São 738 as pessoas que, no Concelho da Figueira 
da Foz, se disponibilizaram para doar parte do seu 
tempo livre e, nesse período, toda a sua dedicação, 
aos outros. E, para ser solidário e exercer esta 
forma de cidadania ativa, a idade não importa. Tem 
dúvidas? Dos 738 voluntários, 199 têm entre 18 e 
24 anos; 207 entre 25 e 34; 102 entre 35 e 44; 82 
entre 45 e 54; 93 de 55 a 64 anos e, com mais de 
65 anos, há 55 voluntários. Também o nível de 
instrução é irrelevante quando há vontade de 
ajudar: 45% dos voluntários tem o ensino superior 
mas há 39 com a antiga escola primária, 30 com o 
2.º ciclo do ensino básico (CEB) e 114 com o 3.º 
CEB - e fazem todos um trabalho igualmente 
importante. Quando o tema é o género, as 
mulheres estão em larga maioria: são 75% do 
corpo de voluntários, e muitas acumulam este 
cuidar dos outros com a ajuda às suas próprias 
famílias, cônjuges, descendentes ou ascendentes e 
até vizinhos. Quando há boa vontade, o tempo 
parece crescer...
Neste voluntariado organizado, a Zona Urbana do 
Concelho está em clara vantagem, com 535 dos 
voluntários. Zona Norte e Zona Sul contam, 
respetivamente, com 77 e 67 voluntários, e há 
ainda 59 pessoas que fazem voluntariado na 
Figueira da Foz mesmo sendo de fora do 
Concelho. O facto de, nas zonas menos urbanas, 
resistir uma rede de apoio informal que abarca 
amigos, vizinhos e familiares indiretos, bem como a 
menor presença de instituições acolhedoras de 
grande dimensão, como o Hospital Distrital da 
Figueira da Foz, podem ajudar a explicar esta 
disparidade de números.
A Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz é, pela 
sua própria natureza, uma instituição dinâmica - 
nunca está tudo feito. Dos 738 voluntários inscritos, 
236 (32%) estão colocados/enquadrados; 25% 
estão entrevistados e a aguardar 

colocação/enquadramento e 43% estão, no 
momento, indisponíveis, mas mantêm o interesse 
em fazer voluntariado, assim que reúnam as 
condições necessárias. A situação laboral pode ser 
uma das condicionantes para fazer voluntariado, 
mas há quem o faça nas mais diversas 
circunstâncias: 34 voluntários são trabalhadores 
por conta própria e 153 por conta de outrém, 
enquanto 259 estão desempregados mas não 
desocupados, encontrando no voluntariado uma 
forma de manter a atividade física, mental e social, 
ao mesmo tempo que contribuem para a sua 
comunidade. No mesmo sentido, a Bolsa conta 
ainda com 150 estudantes, 118 pensionistas e 24 
domésticas. 
Saúde, solidariedade social, cultura, proteção civil, 
educação, ambiente e desporto são, por ordem 
decrescente, as áreas que ocupam mais 
voluntários na Figueira da Foz. Quanto às 
motivações, «Ajudar os Outros» ganha 
destacadamente, com a ocupação dos tempos 
livres e o sentimento de ser útil como outros dos 
principais argumentos.


