
CAMPANHA SOLIDÁRIA
CONTRA O COVID-19



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

#ama   #amalhadinhaapoia   #malhadinhamobiliza   #malhadinhaactua   #juntossomosmaisfortes



CONSIDERAÇÕES E MOTIVAÇÕES AO APOIO,
À MOBILIZAÇÃO E À AÇÃO: 

1. Consciência do enorme esforço a ser feito por todos os profissionais de saúde e 
do risco que correm devido à falta de material de proteção disponível;

2. Consciência das enormes necessidades das instituições que se encontram na 
frente de batalha conta co COVID-19;

3. Convicção absoluta de estar nas mãos de cada um, individualmente e dentro das 
suas possibilidades, encontrar alguma forma de apoiar quem mais precisa;

4. Convicção absoluta de que só com a união e o esforço de toda a comunidade 
conseguiremos ultrapassar esta crise sem precedentes; 

5. Plena consciência do papel social que ao longo das últimas décadas as nossas 
empresas, Garrafeira Soares e Herdade da Malhadinha Nova, têm desempenhado;

6. Plena consciência do papel que devemos agora assumir perante a trágica conjun-
tura que estamos a atravessar;

7. Capacidade para mobilizar e indicar o caminho a um vasto universo de relações 
pessoais e empresariais que seguramente aderirão à iniciativa; 



MECÂNICA DE ATUAÇÃO:

1. Qualquer entidade ou pessoa singular pode aderir à iniciativa doando diretamen-
te o valor pretendido a uma das 3 instituições identificadas usando para o efeito a 
página de “fund raising” já criada;

2. Identificação de 3 instituições com grande proatividade no combate ao COVID-19:

     · IMM - Instituto de Medicina Molecular | João Lobo Antunes
     · ABC - Algarve Biomedical Center (Centro Académico de Investigação e Formação
        Biomédica do Algarve
     · SERHUMANO (no combate à COVID-19 no concelho de Beja) - Uma iniciativa da
        Herdade da Malhadinha, Instituto Politécnico de Beja IPB e Caritas Diocesana de
        Beja.

3. Criação de uma página de “fund raising” para observação da evolução e medição 
do sucesso da ação;

4. Divulgação da ação através de: redes sociais, website Garrafeira Soares (www.gar-
rafeirasoares.pt) e Herdade da Malhadinha Nova(www.malhadinhanova.pt), impren-
sa e comunicação social (totalmente da responsabilidade do departamento de 
marketing da GS e HMN);



CONTRIBUTO GARRAFEIRA SOARES
E HERDADE DA MALHADINHA NOVA

5.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

25.000,00€

TOTAL DE DOAÇÕESVALOR DOADOINSTITUIÇÕES:

2.  EM ESPÉCIE

1. FINANCEIRO

SERHUMANO
no combate à COVID-19 no concelho de Beja

Através do patrocínio de 3 packs no valor de 250, 500 ou 1000€ iremos apoiar e incentivar outras entidades ou 
pessoas a aderirem a esta iniciativa.



CONTRIBUTO DE OUTRAS ENTIDADES OU PESSOAS

1. Doação de qualquer valor monetário (a partir de 1€) diretamente para a instituição escolhida, através da 
página de “fund raising”.

2. Doação através de packs patrocinados pela Garrafeira Soares e Herdade da Malhadinha Nova, diretamente 
para a instituição escolhida, através da página de “fund raising”:

#Juntossomosmaisfortes 

NÓS APOIAMOS, APOIE CONNOSCO!

PACK PAIXÃOPACK SOLIDARIEDADEPACK ESPERANÇA

DOAÇÃO DE 1000€DOAÇÃO DE 500€DOAÇÃO DE 250€

OFERTA
1 Noite para 2 pessoas

na Herdade da Malhadinha Nova
(sujeito a disponibilidade / restrições em

épocas altas)

OFERTA
1 Convento do Paraíso tinto 75cl

1 Euphoria tinto e 1 Euphoria rosé 75cl, 
1 Arinto da Peceguina 75cl 

1 Azeite Malhadinha 25cl
1 Mel Malhadinha 500g

OFERTA
1 Monte da

Peceguina 1,5L



Faça o seu donativo,  ajude-nos a ajudar!

Instituto de medicina molecular - IMM
O objetivo do apoio é estimular e envolver ativamente a comunidade científica e tecnoló-
gica portuguesa – que tem enormes capacidades, para a mobilização geral nesta guerra.
O IMM é responsável pela implementação do teste de diagnóstico por PCR implementado 
certificado e validado pelo Instituto Ricardo Jorge e está pronto para entrar em acção. Usa 
reagentes produzidos em Portugal pela empresa de biotecnologia NZYTech. O teste do 
IMM permitirá ainda estimar a carga viral, que poderá ser relevante na avaliação do 
prognóstico clínico.

O teste do IMM vai ser produzido em grande quantidade e o objectivo é que seja aplicado 
em unidades próprias por todo o País. A aplicação dos testes aos lares de idosos é muito 
importante e particularmente critica e urgente. Está a ser implementada em coordenação 
directa com a Ministra do Trabalho e Segurança Social (MTSS), Ana Mendes Godinho, e 
com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) em articulação com a Segurança Social. Exige uma 
operação muito sensível de logística, para recolher amostras e aplicar as medidas necessá-
rias de isolamento dos idosos contagiados. Estão a ser recolhidos apoios de mecenas e 
voluntários pelo MTSS.

BREVE REFERÊNCIA AO TRABALHO DAS 3 INSTITUIÇÕES



Faça o seu donativo,  ajude-nos a ajudar!

ABC , Algarve Biomedical Center 
A atual pandemia causada pelo vírus SARs-CoV19 exige a necessidade imediata de 
tomada de medidas de contingência e esforços para diminuir o impacto na saúde da 
população.
Os profissionais de saúde e investigadores que estão na linha da frente a travar esta 
luta, com todos os esforços possíveis, não têm neste momento todo o material e 
equipamento necessário para assegurar a sua segurança e, prestar os melhores 
cuidados de saúde e de diagnostico a quem realmente precisa.

O Algarve Biomedical Center (ABC), consorcio entre o Centro de Investigação em 
Biomedicina (CBMR), o Departamento de Medicina e Ciências Biomédicas da 
Universidade do Algarve e o CHUA (Centro Hospitalar que gere os três Hospitais 
Públicos do Algarve; Faro, Portimão e Lagos) está prestar assistência de primeira 
linha no combate ao Covid-19, pois tem a capacidade de atuar sem as limitações 
dos procedimentos burocráticos do nosso sistema nacional de saúde, podendo 
dessa forma aplicar os fundos e adquirir os equipamentos e material de uma forma 
muito mais rápida. 

Ações em Curso:
· Projeto COVID +70 - O ABC e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social estabeleceram um Protocolo que visa apoiar várias estruturas para idosos na 
região do Algarve. com prioridade urgente de testar todos os utentes e funcionários.
· Centro de colheitas drive-through que está a funcionar junto ao Estádio do Algarve.
· Apoio ao call-center ligado à linha SNS24, que já está a atender 3000 chamadas 
por dia com os alunos de medicina da UALG.
· Apoio a Moçambique e Guiné Bissau nesta pandemia de Covid-19.
· Produção nacional de Zaragatoas e de Meios de colheita.
· Robustecer de equipamentos as instituições de saúde.



Faça o seu donativo,  ajude-nos a ajudar!

Movidos pela vontade de ajudar os mais frágeis e os mais vulneráveis que vivem ou traba-
lham no concelho de Beja, promovemos a formação de uma parceria informal à qual 
chamámos SERHUMANO – no combate à Covid 19 no concelho de Beja. Na sua génese 
estão a Herdade da Malhadinha Nova em Albernoa, uma instituição de ensino superior 
politécnico – o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) – e uma instituição de carácter social 
– a Cáritas Diocesana de Beja.

Juntos, criámos um fundo que pretende reunir os donativos de todos aqueles que, tal 
como nós, para além de serem sensíveis ao sofrimento alheio, entendem que a compaixão 
é uma das emoções mais poderosas para transformar o mundo. Por isso, escolhemos agir, 
fazer a diferença, tanto na vida de alguém, como na nossa própria vida. Reflectindo o bem, 
desejando aos outros o mesmo bem que queremos para nós. Exercitando a bondade. Na 
Bênção Urbi et Orbi de 27 de Março último, dizia o Papa Francisco: “(…) fomos surpreendi-
dos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo 
barco, todos frágeis e desorientados mas ao mesmo tempo importantes e necessários: 
todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste barco, 
estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados 
«vamos perecer», assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar 
estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos”. É juntos que quere-
mos estar. E é para estarmos todos juntos que vos lançamos este repto: colaborem! 
Ajudem a SERHUMANO a ajudar quem mais precisa!

SERHUMANO
no combate à COVID-19 no concelho de Beja

Uma iniciativa da Herdade da Malhadinha,
Instituto Politécnico de Beja IPB  e
Caritas Diocesana de Beja . 



www.malhadinhanova.pt www.garrafeirasoares.pt

Pegamos nas palavras de Jorge Buescu e apelemos com todos vós: 

“É este o caminho. Temos competências em Portugal, temos inteligên-
cia em Portugal, temos Ciência e Tecnologia em Portugal, temos indús-
tria em Portugal. Temos tudo! Falta apenas colocar as rodas em movi-
mento. (...)

No meio do caos, há algumas razões para esperança. O tempo urge.

Corações ao alto!”

Juntos somos mais fortes!
Família Soares 


