
A s  c r i a n ç a s  s ã o  m u i t o  i nfa nt i s  a p r e s e nta m :

ESTA BATA TEM PODERES



É um enorme privilégio vivermos num País onde temos acesso a bons 
cuidados de saúde, instalações adequadas e profissionais de saúde
preparados, especializados e dedicados.

Mas estar internado num hospital é sempre um momento difícil na vida 
de qualquer um, e é seguramente ainda mais duro quando pensamos
no percurso de vida de uma criança.

Foi a pensar nelas que quisemos trazer para Portugal o projeto solidário 
“Las batas más fuertes”, criado em Espanha pela Revista Panenka.
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A ideia é dar ânimo e força às crianças que estão hospitalizadas, trocando
a tradicional bata hospitalar (que simboliza o seu internamento) por uma 
outra que eles queiram verdadeiramente vestir com vontade e que tenham 
genuíno orgulho ao envergar: a camisola do seu clube ou do seu País.

Quase todas as crianças têm uma equipa favorita ou um jogador predileto, 
e nós vamos aproveitar esse elemento de afecto para ajudar a transformar 
a fase do seu internamento num momento de alegria e de entusiasmo.

Queremos que estas crianças possam vestir uma bata que as faça sentir 
como verdadeiros campeões que são!
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Propomo-nos juntar as camisolas de futebol das nossas equipas mais 
populares e transformá-las em batas que as crianças possam usar nos 
momentos de lazer durante alguns periodos do seu internamento.

Para que nessa altura se sintam mais fortes e com espírito de campeão.
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Camisolas do Real Madrid e Atlético de Madrid a serem transformadas no âmbito do projecto “Las batas más fuertes”.



Queremos que as crianças internadas tenham este momento em que se 
sintam não como doentes mas antes como vencedoras.

E não há nada mais mágico do que transformar a sua bata numa peça que 
os vai transportar imediatamente para o imaginário dos seus ídolos.
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Para se montar um projecto solidário, já se sabe, é muito importante contar 
também com a solidariedade dos outros - nomeadamente de quem tem os 
meios para ajudar a concretizar os sonhos.

Para concretizar este sonho vamos precisar de:

 Equipas que ofereçam algumas camisolas* 
 para serem transformadas em batas.

 Empresas que, num espírito de generosa 
 solidariedade, aceitem ajudar a suportar os 
 custos da transformação dessas camisolas  
 em batas.

* Podem ser camisolas de anos anteriores que tenham em stock.
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Oportunidades para os Clubes:

 Participação num projecto solidário cheio de boa onda, dirigido a 
 crianças que se encontram numa situação especialmente frágil.

 Reforço dos laços afectivos dessas crianças e das suas famílias com 
 o Clube dando uma alegria a estes pequenos adeptos.

 Hipótese de promover a utilização de camisolas de modelos mais  
 antigos (de anos anteriores) que assim podem ser rentabilizadas. 

 Possibilidade de partilha desta experiência nos meios de comunicação
 do clube, de beneficiarem da visibilidade acrescida da marca Clube  e
 dos seus sponsors (através dos equipamentos do clube) nos media
 tradicionais e de forma viral nas redes sociais, ajudando assim a
 rentabilizar ainda mais a generosidade do seu gesto.
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Oportunidades para uma empresa que se queira associar:

 Participação num projecto solidário alegre e informal, na área da 
 Saúde, dirigido a crianças que se encontram hospitalizadas.

 Satisfação de apoiar a recuperação e ajudar a fazer sorrir crianças 
 que se encontram num contexto emocionalmente frágil.

 Facilidade de divulgação da campanha nos meios de comunicação 
 ao dispor da empresa. 

 Possibilidade de ver este seu apoio ganhar visibilidade acrescida nos 
 media tradicionais por via da sua divulgação orgânica, sem ter que 
 produzir conteúdos ou pagar publicidade, e ainda o “risco” de ser 
 partilhado de forma viral nas redes sociais sem quaisquer custos.
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Chamo-me Fernando Caeiro, gosto de futebol, tenho 4 filhos, sou o criador da página de Facebook
As crianças são muito infantis e autor do livro com o mesmo nome editado pela Bertrand em 2015.

Quando vi o vídeo de apresentação do projecto Las batas más fuertes achei a ideia genial por ser
tão simples mas ao mesmo tempo tão impactante para as crianças que estão hospitalizadas e tão
carentes de momentos que valorizem o seu esforço na sua batalha diária contra a doença.  

O vídeo original teve mais de 40.000 visualizações em 2 semanas (só no youtube), e o post no 
Facebook da Rádio Comercial teve mais de 12.000 likes e 3700 partilhas; 

Mas eu quis ir (muito) mais longe do que o simples like e propus-me trazer a ideia para Portugal.

Contactei a Panenka, os criadores da campanha original, para lhes comunicar o meu interesse e 
solicitar autorização para usar e adaptar alguns dos seus conteúdos.

E usando a minha página de Facebook como ponto de partida imaginei um projecto português,
chamado Esta bata tem poderes. O logo associa a ideia de um emblema de clube ao imaginário do
super-herói porque é também a mensagem que queremos transmitir às crianças - é uma Super Bata. 

Acredito que o futebol pode ser mais do que mero entretenimento, acredito no poder do amor e
da generosidade no reforço do bem-estar das crianças e acredito que o seu empoderamento
contribui para a sua auto-estima e, em última análise, ajuda ao seu processo de cura.
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Se uma imagem vale mais do que mil palavras, inspirem-se nesta e ajudem a 
concretizar este projecto, mas com os nossos clubes e para as nossas crianças.
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Veja o nosso vídeo em: https://youtu.be/JzmEFz9zLDo



estabatatempoderes@gmail.com
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