
MENINOS DE OIRO 

(curto testemunho e louvor) 

 

Pede-me a minha Querida e Boa Amiga Maria do Ceú Guitart, um curto 

testemunho sobre a associação por si fundada há 15 anos: “Meninos de Oiro”. 

Lembro-me de um congresso no Coliseu de Lisboa há alguns anos, sobre o tema “Mais 

criança”, organizado pelo pediatra Prof. Doutor Gomes Pedro, durante o qual fiz uma 

intervenção de fundo num painel sobre a situação das crianças no Mundo onde 

também constavam, entre outros, o cineasta José Fonseca e Costa e o Prof. Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República.  

Alguns dias depois, recebi um postal da Senhora D. Maria do Ceú Guitart em 

que me dizia quanto tinha apreciado a minha intervenção e me perguntava o que 

podia fazer para ajudar as crianças…  Sugeri-lhe então dois caminhos possíveis: 

integrar uma instituição já existente que cuidasse de crianças ou… criar uma! 

Em boa hora decidiu criar a magnífica associação “Meninos de Oiro”! Estive 

presente nos seus dois primeiros congressos e de imediato soube que a associação 

vingaria e cresceria vigorosamente, graças ao dinamismo e vontade ímpares da Amiga 

Maria do Céu e do grupo motivador que muito cedo conseguiu agregar, em Azeitão, à 

volta de um único e nobre objetivo: ajudar as crianças! Sim, os nossos meninos de oiro. 

A vida e a Fundação AMI foram-me afastando, mas nunca esqueci a obra 

“Meninos de Oiro”, à qual estou ligado até antes de ter nascido, a qual foi crescendo 

maravilhosamente com o muito Amor, dedicação, persistência e determinação que a 

alimentou. 

Muito obrigado Querida e Boa Amiga Maria do Céu, e todos vós, pela obra que 

criaram e sustentaram até hoje, e espero, por muitos mais anos, em Portugal. 

Muito obrigado também e uma vez mais pelo postal que já há tantos anos me 

enviou. 

Do seu sempre Amigo e sincero Admirador, 



Gana, 27 de março de 2018 

Prof. Doutor Fernando de La Vieter Nobre 

Fundador e Presidente da Fundação AMI 

Professor Catedrático convidado da  

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 


