
“PIZZA SOLIDÁRIA”
AJUDA DESFAVORECIDOS

DE CAMARATE

<<< José Manuel Ferreira, proprietário d’A Casinha do Zé

EM  BA IX O  José Manuel Ferreira e Marco Fernandes, 
após a assinatura do protocolo, num aperto 
de mão “solidário”

Marco Fernandes,

Sónia Paixão 

e Arlindo Cardoso >>>
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Uma parceria entre a Associação 
Nossa Senhora dos Anjos e “A Casinha do Zé”



O
protocolo foi assinado entre as partes, um

ano depois da inauguração da “Loja Soli -

dária”, gerida pela Associação, es paço in -

te  grado num projecto mais glo bal de “Ca -

marate Freguesia Mais So lidária”.

Marco Fernandes, Presidente da Direcção da Asso -

cia ção Nossa Senhora dos Anjos, realçou, na sua bre -

ve intervenção, a forte aposta na acção social. “O objec -

tivo é chegar a nossa mão amiga a quem necessitar.

Neste primeiro ano fizemos cerca de 2.000 atendi-

mentos sociais e distribuímos cerca de 8 toneladas de

roupa, calçado, alimentos, medicamentos, etc.”.

Um trabalho que não se desenvolve de forma isolada.

Marco Fernandes realçou as parcerias desenvolvidas

com as instituições existentes na freguesia, mas des -

tacou em especial o papel da Junta de Freguesia de

Camarate e da Câmara Municipal de Loures. “Foram

essenciais e é graças a estas duas entidades que aqui

estamos hoje”. Defendeu que as instituições não se de -

vem fechar sobre si próprias, mas, pelo contrário, de -

vem partilhar conhecimentos e meios.

A aposta no marketing social é uma das característi-

cas da Associação. “Temos desenvolvido um trabalho

de promoção da marca social, porque o Estado não

vai poder ajudar mais do que aquilo que já ajuda”.

Em especial tem havido um esforço de envolvimento

das empresas, sensibilizando-as para a importância da

responsabilidade social. E a parceria com “A Casinha

do Zé” é um bom exemplo disso. “Temos três objecti -

vos imediatos: promover e consolidar a imagem da

Associação; garantir a sua sustentabilidade e sensibi-

lizar os empresários para a área social”.

Para isso, conta ainda com a participação de duas fi -

guras do mundo da televisão, o Nuno e a Vanessa,

ambos participantes na “Casa dos Segredos”, que vão

dar a cara pelo projecto da “Pizza Solidária”.

As autarquias são, como vincou Marcos Fernandes, es -

senciais para um bom desempenho da acção social lo -

cal. Arlindo Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia

de Camarate, lembrou que “foi graças ao lançamento da

“Loja Solidária” e do Projecto “Camarate Freguesia Mais

Solidária”, que se chegou aqui. Convidei a Associação

para gerir o espaço e tem correspondido muito bem. Da

nossa parte, sempre que solicitados, temos estado sem-

pre presentes, e respondemos dentro das possibilida des”.

Uma ideia corroborada pela Vereadora da Acção Social

da Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão. “A con-

jugação de esforços é fundamental”. A autarca lembrou

que a “Loja Solidária” de Camarate “foi a 3ª que abrimos,

umas sózinhas, outras em parceria” e realçou o esforço

de um apoio de proximidade, com a deslocação de téc-

nicas sociais para as freguesias. “Em Camarate o nosso

sistema de Atendimento Integrado, em 2012, ultrapas-

sou os 700 atendimentos. Cerca de 280 famílias foram

encaminhadas para a “Loja Solidária” para a qual en -

viámos 6 toneladas de géneros alimentares recolhidos

no concelho”.

A sessão terminou com a passagem de um pequeno fil -

me, sobre a actividade da Associação, e um convívio

onde não faltou o bolo do 1º aniversário da “Loja Soli -

dá ria” e, naturalmente, a prova da “Pizza Solidária”.

Estava um mimo! Seguramente, pode encomendar ...

A Associação Nossa Senhora dos Anjos, de Camarate, e a Pizzaria “A Casinha do Zé”, espaço empresarial 
de José Manuel Ferreira, estabeleceram uma parceria, consubstanciada na comercialização de uma 

“Pizza Solidária”, composta de fiambre, queijo, azeitona, cogumelos, chouriços e bacon. Uma parte 
das receitas da venda - um euro na pizza grande e 50 cêntimos na pequena – reverterá para a Associação. 

“A Casinha do Zé” compromete-se a entregar, mensalmente, um donativo nunca inferior a 50 euros 
e oferece ainda condições vantajosas aos sócios da Associação e às famílias inscritas no Banco Alimentar.

Marco Fernandes, Arlindo Cardoso e Sónia
Paixão, realçaram a importância 

da assinatura deste protocolo, incentivando 
a compra da “Pizza Solidária”.

O Nuno e a Vanessa, da “Casa dos Segredos”,
marcaram presença no arranque do projecto.
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