
  

 

                                 

        aneiro de 2021. Iniciamos o ano em que RUMO celebra 40 anos desde a sua fundação.

 

UmUm marco composto por inúmeras etapas, desafios, conquistas e, sobretudo, pessoas. 

Aqueles/as com quem importa lembrar momentos e memórias conjuntas e olhar a continu-

ação da caminhada, ainda que, no contexto atual que todos/as vivemos, não seja, para já, 

possível partilhar lado a lado e de mãos dadas esses momentos de comemoração. 

Se em 2020 a COVID-19 não permitiu o funcionamento e a atividade plena das organi-

zações, também 2021 promete amplos desafios no que respeita à continuidade das 

relações de proximidade. As mesmas, sempre têm pautado a nossa atuação junto dos 

nossos diferentes públicos, como também impedem a breve trecho, um conjunto de inicia-

tivas que gostaríamos de promover como forma de assinalar e celebrar aquele que tem 

sido o percurso da RUMO, e aqueles/as que construíram a Cooperativa ao longo das últi-

mas 4 décadas de cooperação. 

No entanto, apesar das atuais contingências, procuraremos, como até aqui, manter e/ou 

reforçar as respostas que nos merecem os nossos públicos por via do esforço e do compro-

misso contínuos das nossas equipas/projetos.

Assim, convidamos, desde este primeiro mês deste ano de efeméride, todos/as quantos/as 

se cruzam e cruzaram o caminho da RUMO a celebrarem connosco ao longo do ano, ainda que à 

distância, os 40 anos de vida da Cooperativa.   

  

 

                                 

        aneiro de 2021. Iniciamos o ano em que RUMO celebra 40 anos desde a sua fundação.

 

UmUm marco composto por inúmeras etapas, desafios, conquistas e, sobretudo, pessoas. 

Aqueles/as com quem importa lembrar momentos e memórias conjuntas e olhar a continu-

ação da caminhada, ainda que, no contexto atual que todos/as vivemos, não seja, para já, 

possível partilhar lado a lado e de mãos dadas esses momentos de comemoração. 

Se em 2020 a COVID-19 não permitiu o funcionamento e a atividade plena das organi-

zações, também 2021 promete amplos desafios no que respeita à continuidade das 

relações de proximidade. As mesmas, sempre têm pautado a nossa atuação junto dos 

nossos diferentes públicos, como também impedem a breve trecho, um conjunto de inicia-

tivas que gostaríamos de promover como forma de assinalar e celebrar aquele que tem 

sido o percurso da RUMO, e aqueles/as que construíram a Cooperativa ao longo das últi-

mas 4 décadas de cooperação. 

No entanto, apesar das atuais contingências, procuraremos, como até aqui, manter e/ou 

reforçar as respostas que nos merecem os nossos públicos por via do esforço e do compro-

misso contínuos das nossas equipas/projetos.

Assim, convidamos, desde este primeiro mês deste ano de efeméride, todos/as quantos/as 

se cruzam e cruzaram o caminho da RUMO a celebrarem connosco ao longo do ano, ainda que à 

distância, os 40 anos de vida da Cooperativa.   



Assim, convidamos, desde este primeiro mês deste ano de efeméride, todos/as quan-

tos/as se cruzam e cruzaram o caminho da RUMO a celebrarem connosco ao longo do ano, 

ainda que à distância, os 40 anos de vida da Cooperativa.   

Sob esse mote, o Conselho de Administração e o Coordenador Técnico da RUMO iniciam as 

comemorações e reconhecimento da história e dos valores intrínsecos à nossa missão com 

a iniciativa - "40 anos de estórias", uma mostra de testemunhos contados na primeira 

pessoa por utentes; formandos/as; atuais e antigos trabalhadores/as; parceiros/as e 

amigos/as da Cooperativa. Estórias que serão partilhadas com todos/as nas plataformas 

digitais da Cooperativa (site e Página de Facebook RUMO). 
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É de pessoas que a nossa história é feita e são, por isso, as suas estórias que nos servirão 

de farol-guia para o futuro, rumo a mais e mais anos de apoio à construção de projetos de 

vida para cada pessoa.

Estamos todos/as de parabéns! 
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  Neste que é o ano em que a Cooperativa celebra os seus 40 anos de existência, será 

também o ano em que a RUMO inaugurará uma nova valência. 

 Abraçaremos, assim, um novo desafio, uma nova fase da nossa história que, acredita-

mos, potenciará e reforçará o sentido da missão - para cada pessoa, um projeto de vida -, 

a partir de agora, desde os primeiros passos... 

  A creche RUMO Kids abrirá portas ainda este ano e, por essa razão, comunicamos que 

abriremos as inscrições já desde o início do mês de fevereiro. 
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