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Lembrança Ocupar a
agenda, não a cabeça

Dica Convém não usar
como “lista de desejos”

“A agenda serve para ser um repositório confiável de tudo aquilo que
deve ser feito e lembrado em cada
dia, semana ou mês”, e mostra a
estimativa de tempo que temos em
cada dia, explica Thais Godinho, organizadora profissional brasileira e
autora do blogue “Vida organizada”.

Thais Godinho deixa algumas dicas sobre como usar a agenda, digital ou em
papel. A primeira é incluir só o que tem
de ser feito ou recordado naquela data
específica, “em vez de tratá-la como
uma lista de desejos”. Exemplos: reuniões, consultas, aniversários. Não sobrecarregar a agenda é outro conselho.

Pôr a solidariedade
na agenda é simples

através do Facebook ou do e-mail
(ataca@ataca.org) – “é uma maneira de ajudar indiretamente”.
Já a associação Animais de Rua
dedica-se essencialmente à esterilização de animais errantes e carenciados, pois só evitando mais
nascimentos se vai à “raiz” do
problema, explica a diretora-geral, Maria Pinto Teixeira, lembrando que não há casas para tantos
bichos. É para ajudar nessa missão que lança, desde 2010, a sua
agenda. A de 2017, com a cadela
Índia na capa, tem como tema a
Parceria AR+CA, projeto de apoio
médico-veterinário e alimentar a
animais de sem-abrigo e famílias
com dificuldades económicas que
junta a Animais de Rua e o Centro
de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA).
A agenda custa 7,50 euros, com
portes de envio incluídos, e pode
ser encomendada na loja virtual
da associação (em www.animaisderua.org). “Compro para mim e
para oferecer e divulgo junto dos
colegas”, conta Alda Gonçalves. Já
faz voluntariado religioso e com
crianças. Esta é a sua forma de
apoiar uma causa também importante, e de incutir no filho, de 10
anos, “o respeito pelo animal, assim como pelo ser humano”. v

etc.

Organização Utilitário pode estar ao serviço de causas. Partilhamos algumas
Carina Fonseca
cultura@jn.pt

v Tinha seis anos quando foi ao

Casal Ventoso com a mãe, assistente social que acompanhava
crianças com deficiência, e não
esqueceu o “ambiente de pobreza
brutal” em que as viu, nesse bairro de lata lisboeta. Esta é uma das
12 histórias reunidas na Agenda
Solidária IPO 2017, protagonizada
pelo presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, que visita hoje o Serviço de Pediatria do
Instituto Português de Oncologia

(IPO) de Lisboa Francisco Gentil, a
propósito do seu lançamento.
A Agenda Solidária IPO 2017
combina ilustrações de João Vaz
de Carvalho com textos de personalidades desafiadas a partilhar “a
memória mais marcante das suas
vidas”, como a eurodeputada Marisa Matias, o escritor Afonso Cruz
ou o radialista Nuno Markl. Iniciativa do IPO de Lisboa e da Livros
Horizonte, pode ser obtida, por
13,90 euros, em livrarias, papelarias e lojas país fora. As receitas
revertem para o Serviço de Pediatria daquela instituição, que trata

e acompanha crianças e adolescentes com cancro. O objetivo é
melhorar as instalações e adquirir
equipamentos que lhes deem
mais qualidade de vida. Por
exemplo, um visualizador de
veias, para evitar que tenham de
ser picados várias vezes.
As agendas da Associação de
Tutores e Amigos da Criança Africana – ATACA, sediada no Porto,
também contribuem para ajudar
crianças, no caso, moçambicanas,
em situação de pobreza extrema.
Disponíveis nos formatos A5 (3
euros) e A4 (6 euros), são forradas

com capulanas, tecidos de cores
alegres usados pelo povo africano.
O produto das vendas será investido nos projetos – sobretudo
de apadrinhamento – que a
ATACA tem em Moçambique, explica Cláudia Fernandes, coordenadora do departamento de comunicação e merchandising daquela ONGD. No âmbito do Projeto Tutor à Distância, é possível
apoiar uma criança ou jovem com
um donativo mensal entre 5 e 20
euros, financiando as despesas de
alimentação, vestuário, saúde e
educação. Comprar a agenda –

Agenda da
Animais de Rua
custa 7.50
euros e apoia o
seu trabalho na
esterilização de
animais
errantes ou
carenciados

Capulanas de Moçambique forram as agendas da ATACA, que ajuda
crianças e jovens africanos em pobreza extrema. Custam 3 e 6 euros

Crianças no
Serviço de
Pediatria do
IPO de Lisboa
vão poder ter
mais conforto
com a compra
desta agenda,
por 13,90
euros

