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SOBRE A FUNDAÇÃO PAULETA  

Fundada a 16 de Maio de 2006, a Fundação Pauleta tem como 

objeto o apoio ao fomento e ao desenvolvimento desportivo e 

pessoal dos jovens da nossa instituição, assim como o apoio a 

causas de caracter social e solidário.   

Desde a sua inauguração, a nossa Fundação dedica-se a apoiar 

causas e pessoas nos mais diversos contextos e com as mais 

diversas necessidades.  

Paralelamente ao trabalho desenvolvido na Escola/Clube de 

Futebol e Ginásio Pauleta, onde também existe um cariz social em 

alguns aspetos, é essencialmente através da Fundação que esta 

intenção tem maiores proporções.  

Ao longo deste documento, estão resumidamente descritas todas 

as causas, eventos ou iniciativas de teor social e solidário que a 

nossa instituição se dedicou e continua a dedicar. Para além da 

descrição, em anexo, encontra-se um media clipping das ações 

apresentadas, assim como registos fotográficos como forma de 

comprovar todas as ações desenvolvidas.  
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AÇÕES SOLIDÁRIAS DESENVOLVIDAS  

04-09-2019 – A Escola de Futebol Pauleta 

celebrou 15 anos de existência. Foi realizado 

uma retrospetiva destes 15 anos, sendo que 

foram recebidas mensagens de apoio e de felicitação de antigos 

internacionais portugueses de futebol, como Luís Figo, Vítor Baía 

e Simão Sabrosa e ainda do atual jogador da Seleção Nacional e 

Manchester City, Bernardo Silva.  

  

31-07-2019 – A Fundação Pauleta recebeu no seu complexo 

desportivo jovens medalhados de ouro nos Jogos Europeus da 

Juventude do Comité Paralímpico Europeu, que se deslocaram à 

nossa ilha devido a um intercâmbio realizado entre a Associação 

de Paralisia Cerebral de São Miguel (APCSM) e a Associação de 

Paralisia Cerebral de Alada Seixal (APCAS) dos atletas de Boccia.  

  

20-07-2019 – A Fundação Pauleta, e a equipa dos Amigos da 

Fundação, deslocaram-se à ilha Terceira para participar num Jogo 

Solidário de apoio ao CAD – Centro de Apoio à Deficiência, seguido 

de uma cerimónia onde Pedro Pauleta procedeu à entrega de uma 

cadeira anfíbia ao referido instituto.  

  

05-06-2019 – A Fundação Pauleta forneceu equipamentos à 

instituição Perkursos – Centro de Desenvolvimento e Inclusão 

Juvenil da Kairós, para a participação na XIV Edição do Torneio 

Regional de Futebol de Rua.  

  

02-06-2019 – Fundação entrega montante arrecadado na 

angariação de fundos ao Emídio Sousa. No mesmo evento, Pedro 
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Pauleta foi homenageado pelo Presidente da Junta de Freguesia 

de São Pedro.  

  

30-05-2019 – Realização de um jantar Solidário com 150 pessoas 

para angariação de fundos com objetivo de adquirir uma cadeira 

anfíbia a ser entregue posteriormente ao CAD.  

  

28-05-2019 – Apresentação da VII Edição do Torneio Pauleta 

Azores Soccer Cup, com o tema ‘’Respect – Stop Bullying’’, com 

intuito de alertar e intervir nesta realidade dos nossos jovens.  

  

01-05-2019 – Fundação Pauleta organizou um Torneio Solidário, 

de Futebol 7, onde todas as inscrições e receitas reverteram na 

sua totalidade para o jovem açoriano Emídio Sousa, que 

necessitava de um veículo adaptado dado a sua condição motora.  

  

21-04-2019 – Fundação Pauleta assina uma nova parceria com o 

Casino Azores, no dia de apresentação da nova imagem da 

Fundação. Uma parceria que surgiu com o intuito de apoiar e 

reforçar as causas às quais a nossa Fundação se dedica.  

  

17-04-2019 – Fundação Pauleta proporciona uma Bolsa de 

Estudos a um aluno de Relações Públicas e Comunicação, da 

Universidade dos Açores, conforme o protocolo assinado 

anteriormente.  

  

20-12-2018 – Fundação Pauleta reforça a parceria com oferta de 

presentes individuais a cada utente da Associação de Pais e 
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Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores 

(APACDAA).  

  

28-09-2018 – Fundação Pauleta assina protocolo com a 

Universidade dos Açores apoiando com uma bolsa de estudos a 

integração de um jovem na sua licenciatura.  

  

28-09-2018 – Fundação Pauleta assina protocolo com a 

Universidade Sénior cedendo as suas instalações para a prática 

desportiva dos utentes daquela Universidade.  

  

09-03-2018 – Fundação Pauleta contribui com um donativo 

‘’Escola Solidária’’ para a aquisição de uma cadeira elétrica a um 

aluno da Escola Secundária da Lagoa.  

 

22-12-2017 – Fundação Pauleta junta mais de 220 pessoas em 

almoço solidário de Natal. O evento decorreu nas instalações do 

Colégio do Castanheiro e contou maioritariamente com utentes 

de 5 instituições de Solidariedade Social de Ponta Delgada. 

 

20-12-2017 – Fundação Pauleta oferece um Kart para a Associação 

de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos 

Açores (APACDAA).  

 

02-08-2017 – José Manuel Bolieiro, Presidente da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada, destaca Pedro “Pauleta” como 

‘’umas das figuras que eleva a identidade de Ponta Delgada pelo 
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seu carisma voluntário e solidário, que muito nos orgulha e nos faz 

querer homenageá-lo. Tudo isto porque ele merece”.  

 

18-01-2017 – Fundação Pauleta em ação solidária na Vila de 

Cucujães, representada por uma equipa de futebol de antigos 

jogadores açorianos, ligados à Fundação, integrando  

Pedro Pauleta e alguns antigos internacionais portugueses. A 

equipa participou num jogo de futebol, seguido de um jantar, 

ambos de carácter solidário. A totalidade das receitas reverteram 

para a favor do núcleo da vila de Cucujães da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Oliveira de Azeméis.  

 

23-09-2016 – Pedro Pauleta abre uma Escola de Futebol em 

França, na cidade de Amiens. 

 

23-12-2015 – Pedro Pauleta em visitas natalícias à Associação de 

Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores 

(APACDAA).  

 

30-07-2015 – Uma comitiva da Fundação Pauleta composta por 14 

elementos liderada por Pedro Pauleta esteve presente nos 

Estados Unidos da América com a finalidade de angariar verbas 

para apoiar instituições de solidariedade social em Doartmouth e 

East Providence.  

 

23-12-2014 – Uma “manhã mágica” com as Crianças. Pedro 

Pauleta recebido em apoteose na Associação de Pais e Amigos das 

Crianças Deficientes do arquipélago dos Açores (APACDAA). 
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07-12-2014 – Fundação Pauleta solidária com irmãs Carmélia e 

Florinda. A Fundação Pauleta realizou uma campanha de 

solidariedade para com as irmãs Carmélia e Florinda, portadoras 

de uma doença genética rara, osteogenesis imperfecta, conhecida 

por “doença dos ossos de vidro”.  

 

09-05-2014 – Fundação Pauleta ajuda instituições de 

solidariedade da Ilha do Pico. O ex-internacional português Pedro 

Pauleta, participou em diversas ações de solidariedade, com o 

objetivo de apoiar as pessoas portadoras de deficiência.  

 

04-04-2014 – “Excelência do mérito de Pauleta é de ouro e honra 

Ponta Delgada” ”É com muito orgulho que distinguimos, com a 

Medalha de Ouro do Município, um cidadão de Ponta Delgada que 

se envolveu em inúmeras campanhas solidárias, quer ligadas aos 

jovens, quer aos mais idosos, quer ainda relacionadas com 

questões de saúde, destacando a importância da pratica 

desportiva para a criação de hábitos saudáveis”.  

 

03-04-2014 – Fundação Pauleta Promove pequeno-almoço a 900 

crianças em Rabo de Peixe-Ribeira Grande.   

 

08-05-2013 – Fundação Pauleta Apoia Instituições na Ilha 

Graciosa. A Fundação Pauleta esteve na ilha Graciosa para mais 

uma ação de solidariedade para com duas instituições desta Ilha.  
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15-04-2013 – A Fundação Pauleta realizou um jogo de futebol para 

angariação de fundos, seguido de um jantar na Associação 

Agrícola de São Miguel para ajudar a Associação de Autistas de São 

Miguel.  

 

23-01-2013 – Fundação Pauleta participou numa perspetiva de 

trabalho em rede num projeto renascer apoiando trinta e sete 

jovens no último triénio em espaços urbanos com situações de 

pobreza e exclusão social.  

 

22-12-2012 – Fundação Pauleta levou 750 crianças ao circo  

Dallas-Ponta Delgada. 

 

14-12-2012 – Pauleta leva uma vez mais alegria aos utentes da 

Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do 

Arquipélago dos Açores (APACDAA) com prendas de natal.   

 

27-10-2012 – “Fundação Pauleta associa-se ao Pontapé Solidário” 

A Fundação Pauleta participou em São Jorge, num evento 

denominado Pontapé Solidário, organizado por várias instituições 

de solidariedade social e particulares.   

 

12-10-2012 – Fundação Pauleta atribui apoio um aluno da casa do 

gaiato de São Miguel. A Fundação Pauleta em mais uma ação de 

solidariedade social contribuiu com um donativo financeiro para a 

“A obra do Padre Américo nos Açores- Casa do Gaiato de São 

Miguel” para a integração de um dos jovens da Instituição no 

ensino superior.   
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28-09-2012 – Fundação Pauleta apoia Instituições de 

solidariedade social deslocando-se à Ilha de São Jorge para mais 

uma ação com uma equipa de futebol, participando num treino e 

também marcando presença num jantar aberto a toda a 

população. 

 

19-06-2012 – Pauleta oferece cabazes a Catorze famílias da ilha de 

São Miguel. 

 

19-06-2012 – Fundação Pauleta apoia (APADIF). Pedro Pauleta 

aproveitou a sua estadia na Ilha do Faial, para apoiar a Associação 

de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial tendo doado à 

valência de trabalhos manuais, uma televisão, um LCD, um leitor 

de DVD e uma aparelhagem HI-FI.  

 

20-12-2011 – Pauleta cumpre tradição de Natal. O antigo jogador 

visitou duas instituições de solidariedade social na Ilha de São 

Miguel oferecendo prendas de Natal.  

 

09-09-2011 – Solidariedade em Nordeste. A equipa da Fundação 

Pauleta defronta congénere do Nordeste para angariar fundos 

para a instituição “Amizade 2000”.   

 

31-03-2011 – Pauleta e amigos deslocaram-se à freguesia da 

Fajãzinha-Flores para um encontro de futebol e participação num 

jantar de ajuda à respetiva freguesia.  
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12-12-2010 – Fundação Pauleta apoia Santa Casa da Misericórdia 

de Vila do Porto. O ex-futebolista português Pedro Pauleta 

deslocou-se a Santa Maria no âmbito do apoio social que a 

Fundação Pauleta, criada por ele, presta às instituições de cariz 

social na Região.  

 

21-12-2008 – Pauleta proporciona um dia diferente às crianças. O 

internacional português visitou algumas instituições incluindo a 

Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo, onde distribuiu 

prendas às crianças que lá se encontravam. Como sempre Pauleta 

foi recebido com muita emoção.  

 

29-12-2007 – Pauleta leva conforto a crianças e jovens com 

dificuldades. No final das “mini” férias de Natal, Pedro Pauleta 

para além de estar com a família, visitou, uma vez mais, as mais 

diversas instituições de solidariedade social, cumprindo com os 

seus compromissos, antes de regressar a Paris.   

 

20-11-2007 – Fundação Pauleta prontifica-se a ajudar Jaime, um 

miúdo residente em Agua de Pau a lutar contra uma doença ainda 

não diagnosticada.  

 

09-01-2005 – Pauleta brinda crianças e adultos. O jogador da 

seleção nacional esteve em São Miguel para passar o Natal com a 

família e não esqueceu os fãs. Organizou uma festa para crianças 

da sua escola de futebol e assinou o painel do mais novo 

restaurante de Ponta Delgada, “Fair Play”.   


