
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cadeira adaptada para o João 

 

E como os pedidos de ajuda não param de chegar 
necessitamos, uma vez mais, da sua colaboração para 
ajudar o João, de 48 anos, que sofre de paralisia cerebral 
e motora, tem deficiência e problemas na cervical, e 
precisa muito de uma cadeira adaptada às suas 
necessidades. Por favor, ajude-nos a ajudar...

NIB: 0018 0008 0285 2613 02075  

IBAN: PT50 0018 0008 0285 2613 02075 

Consulte o relatório médico AQUI.        

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/joao3/rel-medico.pdf


 

Cadeira de Rodas adaptada para a Marta 

  

MISSÃO CUMPRIDA! 

A Marta, de apenas 3 anos, residente em 
Castelo de Paiva, sofre de paralisia cerebral e 
motora, não anda, não fala e tem problemas 
graves de visão. Neste momento está a 
precisar de uma cadeira de rodas adaptada ao 
seu corpo e necessidades. Por favor, ajude-nos 
a ajudar... 

Gratos por toda a sua ajuda. 

Um grande BEM-HAJAM. 

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/marta/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/marta.php


Cama articulada elétrica para o João 

         

MISSÃO CUMPRIDA! 

O João, de 46 anos, residente em São Miguel - 
Açores, sofre de paralisia cerebral e motora 
(multideficiente profundo), que precisava de 
uma cama articulada elétrica, visto que a mãe 
já estava a sentir dificuldades em tratar do seu 
filho. Esta cama foi uma preciosa ajuda para 
ambos. 

Gratos por toda a sua ajuda. 

Um grande BEM-HAJAM. 

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI. 

 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/joao2/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/joao2.php


Cadeira de Rodas adaptada para o Rodrigo 

          

MISSÃO CUMPRIDA! 

O pequeno Rodrigo de 5 anos, residente em 
Montemor-o-Novo, sofre de paralisia cerebral 
profunda e motora, pois não vê, não ouve, não fala e 
não anda, resultado de uma hemorragia intracraniana 
fetal. É uma criança totalmente dependente de 
cuidados de posicionamento, higiene e alimentação. 

Necessitava urgentemente de uma cadeira de rodas 
adaptada à sua doença, para ter um maior conforto e 
qualidade de vida. O nosso agradecido 
reconhecimento a todos que de uma forma ou de 
outra nos ajudaram a realizar mais esta missão. Bem-
hajam!  

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI.  

Veja o vídeo AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/rodrigo/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/rodrigo.php
https://www.facebook.com/associacaocaminhosuave/videos/1237723542971099/


 Cama Articulada Elétrica para o Telmo 
 

                 

MISSÃO CUMPRIDA! 

O Telmo é um jovem de 23 anos, residente em 
Angra do Heroísmo, Terceira, Açores. 

Sofre de Paralisia Cerebral Tetraparésica 
Espástica, que origina uma permanente 
incapacidade motora. 

Para que pudesse ter melhor qualidade de vida, 
necessitava de uma cama articulada elétrica. 
Assim, conseguimos proporcionar-lhe um maior 
conforto e segurança, e aos seus pais uma maior 
facilidade para cuidar do seu filho diariamente. 

Mais uma etapa foi conseguida! O nosso Bem-
Haja a todos os que tornaram possível este 
momento. 

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/telmo/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/telmo.php


Standing para a Estela 

          

ENTREGA REALIZADA!  

A Estela é uma menina de 5 anos, residente em 

Braga, que sofre de paralisia cerebral e motora, 

apresentando um atraso global congénito de 

etiologia indeterminada, com graves limitações, 

necessitando de acompanhamento em todas as suas 

atividades. 

Com a sua ajuda, temos conseguido levar a cabo o 
nosso trabalho, com especial enfoque para as 
campanhas de angariação de fundos que culminaram 
desta vez na entrega de um standing adaptado à 
doença da Estela, que vai permitir manter uma 
postura correta e auxiliar no seu dia-a-dia. 

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/estela/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/estela.php


Cadeira de Rodas para o Filipe 
 

         

MISSÃO CUMPRIDA! 

O Filipe tem 7 anos e reside em Valongo. Sofre 
de paralisia cerebral e motora e necessitava de 
uma cadeira de rodas adaptada, com apoios e 
cintas que amparassem o seu corpo. Essa 
cadeira permite uma postura mais correta, pois 
o corpo do Filipe tem tendência para deformar, 
com o passar dos anos. Foi graças à sua ajuda e 
à de todos os nossos doadores, que 
conseguimos concretizar mais uma etapa, 
nesta nossa luta diária. O nosso BEM-HAJA a 
todos os que nos ajudaram a tornar este 
momento possível. 

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/filipe/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/filipe.php


Ajudar a Felícia 
 

         

MISSÃO CUMPRIDA! 

A Felícia tem 15 anos, é de Ponta Delgada e 
padece de uma paralisia cerebral com défice 
mental e motor profundo, na sequência de 
meningoencefalite herpética no período 
neonatal. Durante estes 15 anos de vida, a 
Felícia esteve sempre acamada e a necessitar 
de cuidados médicos frequentes. Ela 
necessitava de uma cama articulada elétrica 
para ter um maior conforto e qualidade de 
vida. Com o apoio de todos, foi possível 
alcançar mais esta etapa. Bem-haja a todos os 

que contribuíram para a realização deste sonho. 

Consulte o relatório médico AQUI.        

Veja todas as imagens AQUI 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/felicia/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/felicia.php


Cadeira de Rodas para o Jaime 

         

MISSÃO CUMPRIDA! 

O Jaime é uma criança de 5 anos, das Caldas da 
Rainha, que padece de hidrocefalia congénita. Este 
menino já foi submetido a 14 cirurgias. Não fala, 
não anda e necessitava de uma cadeira de rodas 
adaptada à sua doença. A nossa Associação reuniu 
esforços e, também com a vossa ajuda, 
conseguimos cumprir mais esta missão. Ajudar este 
menino a ter a autonomia que tanto precisava e vê-
lo sorrir com tanta felicidade. Sem o vosso apoio, 
nunca teríamos conseguido realizar estas 
campanhas e agradecemos, uma vez mais, todo o 
empenho e dedicação. BEM-HAJAM! 

Consulte o relatório médico AQUI.         

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/jaime/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/jaime.php


Maria do Rosário 

         

A Maria do Rosário de Serpa tem 32 anos, é casada, e 
tem 3 filhos, uma menina de 14 anos, e dois meninos, 
um de 9 e outro de 2 anos. Sofre de Paralisia Motora 
devido a um problema grave de saúde, que lhe afetou 
os membros superiores e inferiores, sofrendo também 
de incontinência. Neste momento precisa de uma 
cadeira de rodas elétrica, a fim de ter mais mobilidade 
e autonomia. 

Graças à ajuda de todos os doadores que de uma 
forma ou de outra puderam proporcionar uma melhor 
qualidade de vida à Maria do Rosário, foi-nos possível 
entregar a tão ambicionada cadeira elétrica. 

Mais uma vez, podemos dizer: MISSÃO CUMPRIDA! 
Bem hajam a todos que contribuíram para esta causa. 

Consulte o relatório médico AQUI.  

Veja todas as imagens AQUI 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/maria/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/maria.php


Ajudar a Beatriz 

         

A Beatriz é de Castro D’Aire, tem 12 anos e 
sofre de Paralisia Motora, tendo também 
falta de equilíbrio, necessitando de um 
aparelho para facilitar a sua aprendizagem 
e a comunicação com quem a rodeia, bem 
como melhorar a sua integração no 
ambiente escolar. 

Graças à ajuda dos doadores, foi possível 
vermos o sorriso feliz da Beatriz ao receber 
o seu equipamento. Bem hajam a todos 
que contribuíram para esta causa. 

Consulte o relatório médico AQUI.          

Veja todas as imagens AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/beatriz/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/beatriz.php


Standing para a Eliana Lourenço 

         

A Eliana Lourenço é uma menina com 5 anos 
natural de Gouveia que padece de Paralisia 
Cerebral associada de cegueira e também de 
Epilepsia, não tendo qualquer tipo de capacidade 
motora, o que a torna totalmente dependente em 
todas as atividades. 

Para que a Eliana tivesse uma melhor qualidade de 
vida, ela necessitava de um aparelho standing, que 
a permite manter uma postura correta e auxiliar a 
sua atividade escolar. 

Com a sua generosidade fizemos a Eliana sorrir, 
conseguindo, uma vez mais, atingir o objetivo 
pretendido. 

Consulte o relatório médico AQUI. 

Veja todas as imagens AQUI. 

Veja o vídeo AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/eliana/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/eliana.php
http://www.dailymotion.com/video/xuj5hp_standing-para-a-eliana-lourenco_people#from=embediframe


Cadeira de Rodas para a Sofia 

         

A Sofia é uma jovem de Beja, que há dez 
anos, sofreu um grave acidente de viação 
ficando tetraplégica. 
Apresenta dificuldades de fala e 
compreensão. Para que a qualidade de 
vida da Sofia melhorasse ela precisava de 
uma cadeira de rodas adaptada às suas 
necessidades.                                       

Graças a todos os que colaboraram com a 
Associação Caminho Suave a Sofia obteve 
a tão ambicionada cadeira de rodas.  

Consulte o relatório médico AQUI.          

Veja todas as imagens AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/sofia/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/sofia.php


Cadeira de Rodas para a Patrícia 

          

A Patrícia é uma jovem de Évora que 
sofre de Atrofia Cerebelosa sendo 
portadora de anomalias congénitas 
graves ao nível psicomotor estando 
totalmente dependente de terceiros. 

Com a ajuda da Associação Caminho 
Suave a Patrícia conseguiu a cadeira 
de rodas que a ajudará no seu dia-a-
dia. 

Consulte o relatório médico 
AQUI.          

Veja todas as imagens AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/patricia/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/patricia.php


Standing para a Joana 

 

A Joana é uma menina de 11 anos que 
vive na Covilhã e sofre de paralisia 
cerebral tendo dificuldades motoras.  

Com o apoio da Associação Caminho 
Suave a Joana conseguiu o standing 
que lhe trará mais qualidade de vida. 

Consulte o relatório médico AQUI.          

Veja todas as imagens AQUI.  

Veja o vídeo AQUI.  

 

 

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/joana/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/joana.php
http://www.dailymotion.com/video/xkp59q_standing-para-a-joana-ribeiro_people?start=2#.UUnsdlerTzg


Cadeira de Rodas para a Irondina 

 

A jovem Irondina que é natural de São Miguel - Açores 
sofre de paralisia cerebral e tem uma deficiência 
permanente, que lhe retira totalmente a capacidade 
motora.                                     

Graças à Associação Caminho Suave e à SATA 
(Transportes Aéreos dos Açores) que patrocinou o 
transporte da cadeira de rodas elétrica e a viagem da 
Presidente (Idalina Couto) foi possível darmos uma 
melhor qualidade de vida à Irondina. Bem-haja a todos. 

Consulte o relatório médico AQUI. 
Veja todas as imagens AQUI.  

O nosso parceiro - Jornal Maia Hoje, fez questão de 
informar sobre mais uma entrega de uma cadeira de 
rodas pela Associação Caminho Suave. Obrigado a todos, 
bem-haja aqueles que de uma forma ou de outra nos têm 
ajudado.     

Veja o artigo AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/irondina/rel-medico.pdf
http://associacaocaminhosuave.com/irondina.php
http://associacaocaminhosuave.com/campanhas/irondina/artigo.pdf


Cadeira de Rodas para o João

         

O João é um jovem carenciado e sem 
qualquer capacidade de deslocação 
devido a sua deficiência que vive em 
Cabeceiras de Basto. Necessitava de 
uma cadeira de rodas elétrica. 

Devido ao auxílio da Associação 
Caminho Suave o João voltou a ter 
um motivo para sorrir.  

Veja todas as imagens AQUI.  

 

 

 

http://associacaocaminhosuave.com/joao.php


Emanuel 

 

O Emanuel é um jovem cego, mas 
com uma enorme força de vontade e 
ânsia de saber, com a nossa ajuda e 
em parceria com a ACAPO, passou a 
ter ao seu dispor os meios 
necessários para poder estudar. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ao longo destes anos, para além de 
todas as campanhas realizadas com 
sucesso, vamos tendo a oportunidade 
de ajudar os nossos doadores. 

Pessoas de grande coração, solidárias 
com o próximo e que não olham a 
meios para ajudar quem mais precisa. 

Contudo, muitas vezes a vida prega-nos 
partidas e as certezas que tínhamos 
passam a incertezas, medos, 
angústias... E é nesses momentos que a 
nossa Associação atua, perante aqueles 
que sempre nos ajudaram. É em 
momentos como estes que nós estamos 
aqui, para o que der e vier, dentro das 
nossas possibilidades.  

Queremos partilhar convosco, histórias 
da vida de quem tem um coração 
solidário mas que, por uma infelicidade 
está a precisar de uma mão amiga. 



O Sr. Miguel Santos, de Chaves, pediu a 

nossa ajuda para uma cadeira de rodas, 

para a sua esposa D.ª Mª Virgínia, que 

sofre de Alzheimer e recentemente 

começou a sofrer de problemas de 

locomoção motora. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/virginia.php


Maria de Jesus Rodrigues, de Coimbra, 

pediu-nos ajuda para adquirir uma 

cadeira de rodas, para o seu marido. O 

sr. Mário Cruz sofre de atrofia muscular 

desde os 15 anos e a cadeira que tinha 

estava muito desgastada. 

A nossa Associação ajudou-os 

promovendo ao Sr. Mário, uma melhor 

qualidade de vida. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/mario.php


Dª Maria Teresa, residente em Tondela, 

precisava de um apoio da nossa parte.  

O seu marido, Sr. Abel Silva, 

encontrava-se com dificuldades em 

movimentar-se e precisava de uma 

cadeira de rodas. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

 

http://associacaocaminhosuave.com/abel.php


A filha do Sr. Joaquim Lopes, de Arcos 

de Valdevez, é nossa doadora e pediu 

ajuda à Associação. O pai necessitava 

de uma cadeira de rodas para se poder 

movimentar. 

 

 



A Dª Fernanda, que reside em Sátão, é 

nossa doadora e pediu ajuda à 

Associação. Tem a mãe acamada e 

precisava de um colchão ante escaras, 

para poder ter um pouco mais de 

conforto. 

 

 

 



A D. Cândida Oliveira, de S. Miguel nos 

Açores, nossa doadora, devido ao pai 

ter sido amputado as duas pernas, 

pediu ajuda à nossa Associação, para 

uma cadeira de rodas para o pai se 

poder movimentar. Veja na foto, a 

alegria do Sr. António Sousa no 

momento da entrega. 

 

 



A Dª Isa, de Mesão Frio, é nossa 

doadora há algum tempo e pediu ajuda 

à nossa Associação, por ter a mãe 

debilitada. A mãe partiu os dois 

fémures e ficou dependente de ajuda, 

24 horas por dia, necessitando assim de 

uma cadeira de rodas, para poder ter 

mais autonomia. 

 

 



O Sr. Leonardo Bagina, de Castelo de 
Vide, que após várias ajudas de sua 
parte, nos contactou a solicitar ajuda 
para uma cadeira de rodas para a sua 
Esposa que devido à sua idade já tem 
alguma dificuldade em movimentar-se. 
 

 



O Sr. Alfonso Barandalla, da Figueira da 
Foz, que igualmente nos ajudou em 
algumas campanhas, pediu-nos ajuda 
para uma cadeira de rodas para a sua 
Esposa, pois devido ao seu estado de 
saúde, está bastante debilitada, e não 
tem grande mobilidade. 

. 

 

 



O Sr. Luís Rodrigues e a sua esposa Dª 
Natália, de Santarém, são doadores e 
amigos da nossa Associação, também 
precisaram de um apoio da nossa parte. 
Dª Natália sofria de um joelho e após 
uma operação, reparou que tinha sido 
operada ao joelho são. Um erro médico 
fez com que Dª Natália ficasse com 
dificuldades em se movimentar e a 
necessitar de uma cadeira de rodas 
para poder ter alguma autonomia.  

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Um agradecimento especial à empresa Curiosidades 
& Dicas, Lda, que voltou a ter a generosidade de nos 
dar alguns artigos, que a empresa comercializa. 

Esta foi uma oferta para o Rodrigo, que pode contar 
com vários artigos de utilidade e para seu maior 
conforto. 

São gestos como este que nos levam a ter 
esperança, num futuro bem mais sorridente.  
 

 
 

Veja todas as imagens AQUI. 

 

 

 

 

http://associacaocaminhosuave.com/rodrigo2.php


Natal 2016 

Foi com um enorme orgulho que a Associação 
Caminho Suave, uma vez mais, conseguiu realizar o 
desejo de entregar, às famílias mais carenciadas, 
cabazes de Natal. 

Sem a ajuda dos nossos doadores, nada disto seria 
possível. 

O nosso Muito Obrigada para quem se preocupa 
tanto, com o amor ao próximo, e se junta a esta 
nossa causa, tão nobre. 

Um agradecimento sincero, acompanhado de um 
gesto carinhoso, fez-nos crer que demos o nosso 
melhor, uma vez mais. 

BEM-HAJAM! 

   

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/natal2016.php


A Associação Caminho Suave sente-se orgulhosa 
por estar atenta às dificuldades e necessidades do 
próximo e famílias carenciadas. 

Desta vez, ajudamos uma família carenciada da 
Areosa, em Rio Tinto. Uma mãe com dois filhos, 
sendo um deles deficiente, perderam a casa e todo 
o seu recheio. Nós ajudamos com bens diversos, 
nomeadamente frigorífico, micro-ondas, sofás, 
puffs, cómoda, mesa, cadeiras e roupas. 

O nosso maior objetivo é ajudar, contribuindo para 
uma melhor qualidade de vida, de quem mais 
precisa. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/areosa.php


Páscoa 2016 

Num período em que as debilidades económicas 
tornam imperativo o aumento das respostas sociais, 
conseguimos levar um miminho de Páscoa para as 
nossas famílias de apoio domiciliário. 

O sorriso de gratidão que lhes vimos no rosto, 
demonstrou que a nossa missão foi um sucesso, e 
encheu-nos o coração de alegria 

“Deixa algum sinal de alegria por onde passes.” 

 

“A caridade é um exercício espiritual… quem pratica o 
bem, coloca em movimento as forças da alma.” - Chico 
Xavier 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/pascoa2016.php


A Associação Caminho Suave orgulha-se de ter 
diversos doadores atentos às necessidades do 
próximo. Foi o caso da Dª. Fátima Gil e do Sr. Severino 
Silva, que tiveram conhecimento de duas famílias que 
estavam a necessitar de determinados bens, com 
urgência. 

Estes doadores tiveram a amabilidade de oferecer um 
sofá à Dª. Amélia, e um fogão ao Paulo, um jovem que 
está a recomeçar a sua vida. 

Foi com imensa gratidão que, uma vez mais, a nossa 
Associação conseguiu concretizar mais duas boas 
ações, para duas famílias muito carenciadas e 
especiais. 

O nosso BEM-HAJA à Dª. Fátima Gil e ao Sr. Severino 
Silva, por terem um gesto tão nobre, e ajudarem estas 
duas famílias, com bens que já não precisavam 
cedendo-os a quem bom uso lhes irá dar. 

 

Veja todas as imagens AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/ameliapaulo.php


Natal 2015 

Uma vez mais a Associação Caminho Suave, cumpriu o 
desejo de realizar a entrega 
de cabazes de Natal, às 
famílias mais carenciadas. 

É com enorme satisfação 
que recebemos um abraço 
sentido e um olhar 
brilhante de agradecimento 
de cada família. 

O desenvolvimento de todo 
este trabalho solidário, junto 
de quem precisa, deve-se à 
ajuda de todos os nossos 
doadores, sem os quais nada 
disto seria possível.  

O nosso BEM-HAJA para 
quem, tal como nós, se 

preocupa com o bem do 
próximo. Um bom ano de 
2016 para cada um de vós, 
com Saúde, Amor, Fé e 
Perseverança. 

O nosso muito obrigado! 

Veja todas as imagens AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/natal2015.php


Este pedido chegou até nós diretamente da D. 
Laurinda que reside em Chaves, que para além de 
bens alimentares de primeira necessidade, também 
precisava de uma mesa e cadeiras para a sua família 
poder fazer as refeições, e mais artigos 
fundamentais como pratos, copos, estendal para a 
roupa,… e outros, que iriam fazer a diferença no dia-
a-dia desta família.  

Com a carrinha da Associação Caminho Suave 
cheia, rumamos a Chaves para fazer a entrega. 

Uma vez mais, com a ajuda dos nossos doadores, 
contribuímos para a melhoria das condições de vida 
dos cidadãos socialmente vulneráveis. 

Bem-Haja a todos os que contribuíram. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/laurinda.php


A Associação Caminho Suave tem vindo a colaborar 
de diversas formas, com aqueles que mais 
necessitam. 

Este ano foram várias as causas que abraçamos, mas 
esta tocou-nos particularmente. Trata-se do caso de 
uma família, de Vila Nova de Cerveira, que perdeu 
tudo que tinha, num incêndio. 

A nossa ajuda foi contribuir com a entrega de uma 
mobília, para que esta família possa recomeçar a 
sua vida. 

Seguem-se as fotografias, para que possam 
testemunhar de mais uma boa causa, que a nossa 
Associação abraçou. 

Bem-Hajam. 

 

 

 

 

 

 

 



O Sr. Luís Paiva da empresa Curiosidades & Dicas, Lda. 
após ter conhecimento dos problemas de saúde do Filipe, 
teve a generosidade de nos enviar alguns artigos dos que 
a sua empresa comercializa, de forma a que este menino 
possa estar mais confortável no seu dia-a-dia, com estes 
artigos de tecnologia e poupança. 

Uma almofada viscoelástica, que se adapta ao corpo, 
reduzindo os problemas de cervical; o chuveiro zen, que 
contem esferas cerâmicas e favorecem o relaxamento 
muscular; e um inovador poster aquecedor, com baixo 
consumo e muito seguro, que permite que o quarto do 
Filipe esteja sempre com a mesma temperatura. 

São gestos como este, quer a nível pessoal, quer a nível 
profissional, que nos leva a ter esperança num futuro 
melhor. 

Esta foi, uma mão, de muitas felizmente, que mesmo à 
distância, acarinha e apoia estas nossas e vossas causas. 

 

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o 
respeito pela dignidade humana” - Franz Kafta 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://www.curiosidadesedicas.com/
http://associacaocaminhosuave.com/filipe2.php


Natal 2014 

Agradecemos a todos os nossos doadores e 
voluntários, a amizade e dedicação, que 
nos permite continuar a fazer este trabalho 
maravilhoso. 

Com todos vós, novas metas foram 
alcançadas, e conseguimos chegar mais 
além, a famílias que necessitam da nossa 
ajuda. 

 

“Eu não disse que seria fácil, eu disse que valeria a 
pena" - Dom Bosco 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/natal2014.php


Cama para o bebé António 

Uma das famílias carenciadas que a Associação 
Caminho Suave apoia, com bens alimentares e, 
essencialmente, leite para o bebé, necessitava de 
uma cama para o bebé António. 

O bebé dormia numa alcofa que estava colocada 
sob duas cadeiras e os riscos eram enormes. 

Tornou-se uma tarefa urgente ajudar esta família. 

Através de um apelo no facebook, conseguimos 
uma cama com grades de apoio e ainda alguma 
roupa, para darmos ao bebé António. 

Foi mais uma missão que uma vez mais, nos deixou 
o coração cheio de alegria. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/antonio.php


Natal 2013 

É com muito carinho que agradecemos a todos 
os voluntários, que colaboraram connosco na 
entrega dos cabazes de Natal às famílias que 
apoiamos. 

Para os nossos voluntários mais pequenos, as 
nossas crianças, agradecemos o esforço e a 
alegria contagiante com que estiveram ao 
nosso lado para nos ajudar. Decerto, ficarão 
com uma lição de vida e uma marca positiva 
nos seus corações. 

A todos desejamos as maiores felicidades. 
BEM-HAJAM. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/natal2013.php


Natal 2012 

Uma vez mais a Associação Caminho Suave não quis 

fechar os olhos, à dor de tantos, e assim 

continuamos, preocupados em proporcionar um 

Natal um pouco melhor para quem atravessa o ano 

inteiro com dificuldades. 

O sentimento de gratidão que recebemos de cada 

uma destas famílias, é o melhor presente de Natal 

que se possa receber, e uma vez mais, tudo isto é 

possível com a ajuda de todos os nossos doadores. 

 

Acreditamos que na vida, passamos por três fases: a 
primeira quando acreditamos no Pai Natal; a segunda 
quando deixamos de acreditar, e a terceira, quando 
nos tornamos o Pai Natal. 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/natal2012.php


Natal 2011 

A campanha de Natal 2011, foi realizada a 22 de 
Dezembro de 2011, na Escola Secundária de 
Ermesinde, onde foram entregues, bens 
alimentares, roupa e brinquedos às famílias mais 
carenciadas. 

O carinho de cada um na hora da entrega do cabaz, 
foi sentido e recebido com grande alegria. 

Agradecemos o apoio de todos os que participaram, 
doando, divulgando, ou envolvendo-se de alguma 
maneira para contribuir, para que o Natal destas 
famílias carenciadas fosse melhor. 

Para todos, o nosso BEM-HAJA. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

http://associacaocaminhosuave.com/natal2011.php


Natal 2010 

A Associação Caminho Suave iniciou 
toda uma caminhada, com passos 
pequeninos mas firmes. 

No Natal de 2010 foi levada a cabo uma 
campanha de entrega de alimentos e 
roupas para as populações mais 
carenciadas, de modo a que, os mais 
desfavorecidos tivessem uma consoada 
mais acolhedora, e com mais alento. 

 

Veja todas as imagens AQUI. 

 

http://associacaocaminhosuave.com/natal2010.php


Cheias na Madeira 

 

Em Fevereiro de 2010 a Associação 
Caminho Suave contribuiu 
ativamente para ajudar as vítimas da 
maior tragédia de que há memória 
na Ilha da Madeira (as cheias da 
Madeira), desenvolvendo uma 
campanha de recolha de alimentos e 
roupas. 

 

 

 

 

 
 



Apoio Domiciliário 

         

Uma das valências da Associação Caminho 
Suave é prestar apoio domiciliário a famílias 
carenciadas e ajuda a doentes dependentes 
de terceiros. 

Para além com os bens alimentares e roupa, 
procuramos acima de tudo levar conforto. 

Um sorriso, uma palavra amável, um gesto 
afetuoso, um abraço, uma audição atenta, 
um olhar ou um aperto de mão carinhoso, 
são coisas que podem atingir a alma e 
preencher de alegria o coração. 

Veja todas as imagens AQUI.  

http://associacaocaminhosuave.com/domicilios.php


Distribuição de Roupas 
e Refeições aos Sem-Abrigo 

É com muita alegria que a Associação Caminho 
Suave se organiza, junto com alguns voluntários, 
para andar pelas ruas do Porto a distribuir roupas, 
cobertores e refeições quentes pelos sem-abrigo, 
que cada vez mais necessitam de apoio. 

 
“A minha única religião é ter bom coração!” - 
Dalai Lama 

Para quem desejar ser voluntário nesta causa, 
basta entrar em contacto connosco através do 
número (+351) 229745447 ou 
caminhosuave@sapo.pt. 

Veja todas as imagens AQUI.  

mailto:caminhosuave@sapo.pt
http://associacaocaminhosuave.com/semabrigo.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“UMA FELICIDADE INESPERADA 

A Luzia de Fátima e o Chico casaram há 42 anos, na 
igreja do Faial da Terra, pacífica aldeia, quase 
esquecida na ilha de S. Miguel que muita gente 
chama “O Presépio da Ilha”. Já não são jovens, 
mas ambos creem ter sido até hoje o melhor passo 
que deram na vida. Desse matrimónio nasceram 
quatro filhos, todos do sexo masculino. À medida 
que os anos foram passando cada um deles seguiu 
a vida que escolheu. Para angústia e 
inconformação do casal, o Pedro Miguel, em 27 de 
Abril de 2013, vítima de cancro nos pulmões, que 
passou rapidamente ao cérebro, partiu do mundo 
dos vivos, deixando familiares e amigos muito 
chorosos. O corpo clínico do hospital foi 
incansável, e diversos médicos choraram. Lágrimas 
essas que, pela sua sinceridade, sensibilizaram 
grandemente os pais do defunto. Este labutava 
numa casa funerária, estando constantemente 
naquele hospital, granjeando a estima do pessoal, 
porque era tão prestável quanto divertido. 

A voz do povo, que dizem ser a de Deus, não 
discutimos tal opinião, afirma haver males que 
vêm por bem! Naquela tarde confirmou-se. O 
telefone do casal toca e Luzia atende. Muito 
delicadamente, do outro lado da linha uma 
senhora, que dizia falar duma associação que se 



chamava Caminho Suave, perguntava a Luzia se 
não queria contribuir com qualquer coisa para 
ajudar muitos necessitados, em especial doentes. 
Respondendo com igual delicadeza, mas um tanto 
de pé atrás, disse que não tinha possibilidades e, 
se o tivesse, fá-lo-ia a uma doente multideficiente 
que, na prática, nem sabia que estava no mundo: 
era alimentada através de sondas, estava sempre 
na cama, e a sua única riqueza era a dedicação dos 
pais. A funcionária da dita Associação mostrou-se 
imediatamente muito interessada nos contactos 
dessa criança, e Luzia não teve quaisquer 
problemas em fornecer-lhe os dados pedidos. 

Se fosse Francisco a atender aquela chamada, não 
se portaria mal com quem ligava, mas nem daria 
azo ao diálogo, porque já fora enganado diversas 
vezes por telefonemas no género. E um dos seus 
defeitos é ferver em pouca água, embora tudo 
tente fazer para que, pelo menos por sua culpa, 
não pague o justo pelo pecador. A Luzia, bem mais 
paciente que o marido acabaria por fazer dum 
telefonema inesperado; um elo de ligação 
canalizado para alguém que tanto carecia da ajuda 
e solidariedade humanas! Sendo tal Associação 
totalmente desconhecida pelo casal, este de 
princípio não ligou grande coisa ao assunto. 
Contrariamente às suas expectativas, e com muito 
maior rapidez do que se pensaria, os contactos 



começaram a ser mais frequentes, e a ajuda à 
criança carente foi de uma eficácia, a todos os 
títulos, louvável! Ali estava um atentado contra o 
egoísmo que grassa por um mundo que vive mais 
de boas intenções, em que teoria e prática nunca 
dão as mãos! A Luzia, que na vida nunca gozou de 
muita saúde, sentia-se extremamente feliz por ter 
proporcionado tal ajuda a quem dela necessitava!  

Agora aquela Associação entrou nos diálogos 
diários do casal, que a considera uma gota de água 
num pélago revolto, que é, sem dúvida, paladina 
do Bem. Bom será que a maior parte do público a 
conheça, em especial para lhe seguir o exemplo de 
generosidade, ajudando-a a ajudar, porque na 
verdade muito poucos fazem muito! Nunca fomos 
bajuladores e falamos por experiência própria, 
através dos factos que pudemos constatar! Se 
sempre pugnámos por denunciar o que 
consideramos mal, também temos o grato prazer 
de, através da justiça, elevar o mais alto que nos 
seja possível, a Verdade! Bem hajas, Associação 
Caminho Suave! Estende os teus tentáculos 
benéficos a toda a humanidade que te seja 
possível! 

       Francisco Medeiros Quarta.” 

 


