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Entre os 
presentes 
estavam 
auscultadores, 
livros, perfumes 
e  relógios 
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Rita Pereira à chegada 
com Matilde Sirgado  e  Dulce Rocha 

     

As crianças rodearam 
e  mimaram  a  atriz 

          

RITA PEREIRA  E A REVISTA  WMID.  EM AÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

"Isto é que é XataT
, 

A atriz e a revista Maria estiveram juntas 
numa ação de solidariedade onde não 

faltaram presentes e muito amor. 

UMA tarde diferente. Rita 
Pereira levou amor, 

atenção, sorrisos e 33 pre-
sentes a crianças do Ins-
tituto de Apoio à Criança 
(IAC). Uma Organização 
Não Governamental criada 
em 1983 pela Dr.a Manuela 
Eanes. "Isto para mim é 
que é Natal. Em minha 
casa o Natal é a união da 
familia, aqui, neste caso, 
é a união de todas estas 
crianças do IAC a quem 
demos amor, partilhámos 
sorrisos e brincadeiras. 
Isto enche-me muito e 
faz todo o sentido", co-
meça por dizer a atriz. 

Uma sociedade melhor  
Rita chegou ao IAC com 

as duas mãos cheias de 
presentes, que conseguiu 
com a ajuda da revista Ma-
ria, da EuroImpalaBooks,  

ImpalaStore e da Emei Eu-
ropa, perto das 16h00. 

De sorriso nos lábios ex-
plicou porque escolheu o 
IAC para dar um Natal mais 
feliz a quem tem vidas mais 
complicadas. "Primeiro 
porque é com crianças. 
Gosto sempre de estar 
rodeada de crianças e 
porque sei que o IAC 
está realmente a contri-
buir para uma sociedade  

melhor e para que sejam 
mais felizes, que tenham 
um apoio constante, sa-
berem para onde podem 
ir e em quem podem con-
fiar", sublinha 

"Gostei muito 
do meu presente"  

Rita foi recebida pela 
diretora do IAC, Dulce 
Rocha, e pela coorde-
nadora do Projeto Rua, 
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Os votos de Rita Pereira 
FELIZ NATAL AMARIA 
"Quero desejar um feliz Natal à 
revista Maria, muito obrigada 
por mais um ano 
fantástico, por me 
terem apoiado e 
que todos aí na 
redação e que 
todas as leitoras 
tenham um 
próximo ano 
espetacular!' 

A  alegria das crianças 

a  desembrulhar os presentes 

Matilde Sirgado - setor 
de onde são oriundas as 
crianças presentes. As-
sim que a atriz entrou na 
sala, onde as 33 crianças 
a esperavam ansiosas, os 
sorrisos foram imediatos. 
Rita chamou uma a uma 
para dar o presente, um 
beijinho e um abraço. 

Mariana tem oito anos 
e é fã da atriz. Garante que 
já viu todas as novelas de 
Rita e afirma que adorou 
o presente que recebeu, 
fruto da parceria com a 
revista Maria. "Gostei 
muito do meu presen-
te, assim tenho um Natal 
mais feliz", disse. 

 

Rita 
Pereira 

entregou 33 
presentes ao IAC, 
oferecidos pela 

revista Maria. 
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As crianças  e  os profissionais do IAC fizeram  uma  foto de família com Rita Pereira 

Crianças ADORARAM 
Matilde Sirgado mostrou-

-se feliz com a iniciativa. 
"Não fazem ideia da fe-
licidade que trouxeram 
aos nossos meninos. Es-
tamos a falar de crianças 
e jovens que pertencem 
a bairros com contextos 
adversos, com histórias  

de vida complicadas, em 
que um gesto, um sorriso 
e o facto de se sentirem 
importantes, com direi-
tos iguais aos outros e de 
sentirem que têm direito 
à participação, o centro 

das atenções, vale a 
pena e está perfeita-

 

., mente alinhado com 
a filosofia do Insti-
tuto de Apoio à Cri-
ança", assume. 

Rita também rece-
beu um presente, feito 

pelas mãos das crianças: 
urna coroa de Natal. para 

pendurar na porta de casa  
"Como foi feito por eles, 
com as mãozinhas deles, 
tenho a certeza absolu-
ta que tem mais amor do  

que qualquer prenda que 
eles possam comprar", 
sublinha 

Dulce Rocha, presiden-
te da instituição, acompa-
nhou toda a festa "O IAC 
tem sabido renovar as 
suas ideologias inova-
doras, criou serviços pi-
oneiros, como por exem-
plo o SOS Criança, que 
é um serviço telefónico 
anónimo que surgiu em 
1988. Na altura havia 
muito poucos serviços 
e agora praticamente 
toda a Europa tem, os 
próprios estados já reco-
mendam serviços desse 
tipo. Logo no ano se-
guinte foi criado o proje-
to das Crianças de Rua. 
O IAC soube aproximar-
-se dessas crianças, essa 
foi a grande inovação", 
termina 

Texto: Ana Lúcia Sousa, Fotos Zito Colaço, Agradecimentos. EurolmpalaBooks, Impala Store e MEI Europa NIEIEUROPA 


