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Sehores e Senhoras autoridades, Caros amigos, Boa noite.

Tomo a palavra em nome dos meus colegas para agradecer este reconhecimento à Asociación 
Asistencial SOS Tomiño Baixo Miño.

Esta entidade é composta por essoas, todas voluntárias  e voluntarios, sem qualquer tipo de 
renumeração,que renunciam ao seu tempo persoalde lezer ou com a familia,para ajudar os 
outros.

Cada um de nós trabalha de forma calada, fazendo a tarefa que lhe corresponde.Todo este 
trabalho, en conjunto, éinmenso,porque permite ajudar outras pessoasque hoje precisam. E 
amanhã poderei ser eu.

Sempre é un trabalho muito discreto poruque os que sofrem, precisan ser tratadoscon todo 
orespeito, com toda a dignidade independentemente da súa origem, idade, sexo ou  religion.

No século XXI, a pobreza mudou a seu rosto.Agora tem forma de migrante, de mulher, de familia 
monoparental, de trabalhador com salário insu�ciente, dee menino que vai à escola  sem tomar 
pequeno-almoço,
de pessoas que não têm internet em casa.

Esta entidade, nao pode mudar o mundo.Se pudéssemos...
mas pode ajudar a torná-lo um pouco melhor. E é iso que tentamos fazer em Tomiño, Tui, O 
Rosal e Oia, entregando alimentos a familias carenciadas.

Somos uma grande famíliaonde cada membro faz o seu trabalho,
de maneira responsavel e e�ciente.
• Em os escritorios, com a papelada ão, 
• Em os pontos de recolha de alimentos (lojas, farmacias, mercados, paroquias…)
• Em o depósito de alimentos, fazendo a sua  classi�cação econtrolo
• Em os pontos de reparto, distribuindo a cada familia.
• En a comunicaçao (website, redes, impresa)
E a coordenar tudo há uma equipa executiva, que  dedica muitas horas para que a entidade 
funcione, para que e tudo corra bem. E nem sempre é facil.

Por último, ressaltar que esta associação não tem nenhum tipo de �liação politica ou religio-
sa.Por isso todos os que queiran trabahlar conosco são bem acolhidos.  Só precisam ter um 
grande coração e vontade de ajudar.

En nome de todas os que construimos este projecto, agradecemos ao Rotary Club oreconoci-
miento que nos  faz esta noite. Vai este reconhecemento á  generosidade, o altruísmo, o trabalho 
calado dos voluntários e voluntárias da

Asociación Asistencial SOS TomiñoBaixo Miño

Mouito obrigada.


