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APONTAMENTO
As Obras, finalmente.
As Novas Instalações a arrancar no terreno.
O lançamento de uma Primeira Pedra que simboliza
um edifício que se vai agarrar à terra e vai crescer.
E lembra também todo o esforço suado, incomensurável, provocando calosidades nas mãos, no coração, na mente, com ansiedades, certezas, dúvidas, esperas
quase inultrapassáveis, desilusões, crenças, momentos de desespero, momentos de regozijo, num constante desgaste, com altos e baixos, até conseguirmos chegar à etapa das obras, passados mais de dois
anos.
Ultrapassámos a fase do sonho, da Pedra Filosofal, de António Gedeão – “Eles não sabem, nem sonham
que o sonho comanda a Vida”.
E chegámos à fase em que o “O mundo pula e avança”.
Obrigados aos nossos jovens deficientes, que nos impulsionam sempre com a sua motivação natural
e espontânea. Muito gratos a todos os que nos ajudaram.

Ana Maria Ponce
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A NOSSA VOZ... *
LIDERgRAf
A gráfica que nos deu Vida…
Era um sonho nosso, gostávamos de escrever, periodicamente, sobre nós, a nossa Instituição, o que
fazemos, o que sentimos, dando voz aos nossos utentes e acompanhando-os nos seus trabalhos, nas
suas alegrias, nos seus momentos mais tristes, nas colónias, nas férias, no desenvolvimento das suas
capacidades.
Haveria alguém que nos pudesse ajudar e nos desse incentivo, apoio financeiro indispensável?
A Lidergraf, com a Engenheira Andrea e todos os que com ela colaboram e com a sua sensibilidade
infinita, deu-nos essa oportunidade, esse motor de arranque. Estamos-lhe infinitamente gratos…
Fomos lá ver fazer a nossa “AAJUDE em Revista”.
Ficámos muito admirados com o tamanho da Lidergraf. Não pensávamos que fosse tão grande.
Íamos ansiosos por ver a empresa e os trabalhadores que fazem a revista que a AAJUDE publica
duas vezes por ano.
Entrámos, primeiro, num gabinete onde começaram a tratar da parte gráfica da revista e nos mostraram
como escolhem as cores, a disposição das imagens e do texto. Era a sala de edição.
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Mas o melhor foi já na parte da fábrica, na zona de produção, com grandes máquinas que estavam a
imprimir, naquele momento, a nossa revista.
Foi muito engraçado e emocionante ver sair dessas máquinas folhas muito grandes, onde nos víamos
a nós todos e a nossa AAJUDE. Os trabalhadores da fábrica foram atenciosos, e com muita paciência,
explicaram-nos todo o processo de a revista chegar à forma com que fica.

Vimos as máquinas gigantes que têm rolos de papel que têm quilómetros e são impressas em minutos.
Vimos as folhas a serem cortadas por uma máquina-guilhotina muito forte e rápida e ficarem do tamanho normal.
Vimos também outras publicações, panfletos, revistas, livros escolares para enviar para África.

Cristina Almeida
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DROgARIA TRADIcIONAL / gRANDE SUPERfícIE
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Todo o mundo é feito de mudança…
Fomos a Matosinhos ver uma dessas transformações.
É simples, de uma Pequena Drogaria, com os mais variados artigos à venda, noutros tempos com
um ambiente familiar, e hoje quase vazia, para uma grande Superfície com artigos mais desenvolvidos, com pessoas apenas a comprar, indiferentes a qualquer outro ambiente que as possa rodear.

Foi o pai da nossa Monitora Fátima que, com todo o carinho, fez a ponte da drogaria pequena que vai
resistindo às mudanças e em que vimos muitos artigos, como chaves, parafusos, pratos, cordas, chávenas, balanças, vassouras, para a grande superfície que nasceu na pequena drogaria e foi crescendo.
Lá vimos outros artigos, mais pesados, em grandes caixas, como azulejos, torneiras e todo o material
necessário para a construção de casas.
Muito obrigada, Sr. Costa pela sua disponibilidade e pelo bom lanche que nos ofereceu…

Noémia Silva
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ESTAçãO DE SãO BENTO
Li no Jornal que a Estação de São Bento, no Porto, é uma das mais belas do mundo.
Tantas pessoas lá passam, diversas vezes, sem, com certeza, notarem como é bonita, alegre, com
arte. O stress de sempre não as deixa sequer olhar para o lado.
Nós fomos lá, depois de, na AAJUDE, nos terem explicado o que íamos ver, nos falarem das paredes
que estão revestidas com vinte mil azulejos lindíssimos, que o artista Jorge Colaço demorou onze
anos a completar.

São de cerâmica, pintada a azul e branco e vidrada. Uns representam a história cronológica dos meios
de transporte, até ao aparecimento dos comboios e outros, cenas da História de Portugal e da vida
quotidiana.
Gostámos também de ver chegar e partir
os comboios, pois a Gare de São Bento não
deixa de ser uma Estação, cheia de vida, e
não um Museu.
Começou a ser construída em 1900 e foi
concluída em 1916.
E aqui estamos nós a admirar tudo…

Ana Fernanda
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SURf – VENcENDO AS ONDAS
Tivemos a Rosa Mota no Surf connosco. Foi num dia de muito sol e calor. Foi muito bom.
Com os nossos fatos de Surf, fomos vencendo as ondas, pequenas e maiores, em conjunto com outros surfistas que se juntaram a nós.
Foi uma festa bonita, pois, além de estarmos com mais companheiros de Surf, sentimo-nos bem,
muito tranquilos, a deslizar deitados nas nossas pranchas. Havia pessoas que paravam a olhar para
nós, admiradas de sermos capazes. Mas nós somos.
A Rosa Mota é que não “surfou”, mas deu-nos alegria, amizade, bateu palmas, e achou que éramos
todos vencedores.

Miguel Ponce
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AS MOEDAS
No gabinete de numismática no Palacete dos Viscondes de Balsemão, no Porto, visitámos uma exposição de moedas.
Eu só conhecia o Euro e os cêntimos, com que pagamos no Café do Sr. Santos.
Já tinha visto escudos quando era mais pequena, mas fiquei admirada com tantas moedas que vi,
postas em diferentes vitrinas, algumas eram muito antigas, do tempo dos gregos e dos romanos.
Outras eram do tempo dos reis, umas de ouro, outras de prata.
O Dr. Filipe disse que eram de um tempo muito rico. O ouro vinha do Brasil.
E lá estava o escudo e também o Euro que é o que usamos desde 2002.
Vejam como estivemos atentos a tudo o que nos ensinaram.

Cidália Figueiredo
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cOLóNIA DE féRIAS INATEL OEIRAS / SEgURANçA SOcIAL
Estivemos em Oeiras. No fim do Outono, com dias de pleno Verão.
Foi tudo muito bonito e bom, a paisagem, os nossos passeios, os banhos no mar, a praia, as idas a
Lisboa ao Museu da Marinha.

Em Sintra comemos queijadas que são muito boas, como os pastéis de Belém que já tínhamos saboreado em Lisboa.
Visitámos o Centro de Ciência Viva, em Sintra, cujas ruas características fomos palmilhando.
À noite tínhamos animação cultural, com música, dança e passeios ao luar pela marginal de Oeiras.

Manuel Lopes
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30º ANIVERSÁRIO DA AAJUDE
Fundada em 1982, com o esforço de um grupo de Pais, que
precisavam de uma “Escola” que acolhesse os seus filhos,
a AAJUDE (Associação de Apoio à Juventude Deficiente)
foi crescendo em tamanho físico, em número de utentes e em toda a sua dinâmica.
Foi aumentando o número de actividades nas áreas sócio
culturais, desportivas e recreativas e, com o
tempo, atingiu uma certa projecção local.
Não merecia os anos de turbulência por que passou, mas que
são hoje apenas um período negro num
passado que levou a um presente colorido.
Hoje, a AAJUDE está adulta, madura. Faz trinta anos no próximo dia 26 de Janeiro.
Queremos que ela continue a fazer anos, que vá envelhecendo, mas sempre com um espírito juvenil, entregando-se
aos seus sempre jovens Utentes.
Ela merece que o seu aniversário seja assinalado e nós queremos apagar as trinta velas de um só sopro, numa iniciativa
especial, em que felicitando-a e mostrando-lhe a nossa gratidão, possamos, por outro lado, ajudar a AAJUDE a continuar a
crescer cada vez mais no seu âmbito de apoio.
Contamos com todos Vós…

Ana Maria Ponce
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UM cONTO
Olá, Queridos Amigos da AAJUDE!
Venho escrever-vos esta carta porque inventei uma história que gostava de vos oferecer.
Quando a lerem, poderá parecer-vos que é uma história para crianças. Não é: ela tem uma mensagem
para todos, sejam pequenos ou grandes, mais novos
ou mais velhos. Ora leiam, por favor:
Chamava-se Rosa a boneca de trapos que a mãe da
Joana tinha feito com restos de tecidos e lãs: fez
a cara com uma seda macia como a pele das caras
dos bebés; bordou dois olhos castanhos, com pestanas e sobrancelhas castanhas; recortou a boca num
tecido cor-de-rosa e, com lã castanha, fez o cabelo e
apertou-o em dois totós.
Depois, coseu o vestido, de manga curta e saia de
roda, aos quadradinhos coloridos e também lhe prendeu muito bem, nos pés, umas sandálias de ganga.
A Joana gostou muito da boneca, não só por ela ser bonita, mas por ser única, já que a mãe só fizera aquela.
Não era como as que se compravam nas lojas, feitas
em série. Era especial. Sentou-a em cima da cama e
dormia abraçada a ela.
Mas a Rosa começou a ficar triste: durante o dia, do meio das almofadas, via a Joana a brincar com
as outras bonecas, a dar-lhes de comer, a mudar-lhes as roupas… E ela, sempre ali…sempre com o
mesmo vestido aos quadradinhos…
Numa noite em que, ao voltar-se na cama, a Joana a deixou escorregar para o chão, a Rosa caiu perto
de uma Barbie e pôs-se a conversar com ela.
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Explicou-lhe as razões da sua tristeza e ficou espantada quando a Barbie contou que, muitas vezes,
olhava para a cama e desejava ser a boneca de trapos, ali, muito sossegada e, de noite, a dormir no
quentinho, debaixo do edredão da Joana. É que a menina, ao vesti-la, às vezes não tinha muito cuidado e magoava-a num braço ou numa perna. Mas, o pior era que, se não gostava de a ver com uma
roupa, tirava-lha, experimentava outra e, muitas vezes, cansada de brincar, deixava-a pousada no soalho, despida ou só com um vestido mal apertado e, de noite, ela tinha muito frio.
A Rosa ficou a pensar…
Quando, de manhã, a Joana a apanhou do chão e a sentou na cama, ela aconchegou-se entre as almofadas e disse para consigo: “ Eu sou uma boneca muito feliz!”
Espero que tenham gostado deste pequeno conto que nos faz pensar nas pessoas que nunca estão
bem com o que têm, nem sabem apreciar as coisas boas que lhes são proporcionadas.
Como vocês sabem, há muitas pessoas assim, sempre a invejarem a vida dos outros e nem todas têm a
sorte da boneca Rosa, que aprendeu com a sua própria experiência, que, afinal…não devia ter razões
de queixa.
Sei que vocês não são assim, que estão de bem com a Vida e com os Amigos.
Mas se conhecerem alguém sempre a queixar-se sem motivo, contem-lhe a história da Boneca Rosa.
Vão, de certeza, aprender a dar valor ao que são e ao que têm, como vocês fazem.
Um abraço para todos da

Ana Maria Ramos
Associada da AAJUDE
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cARTA BREVE A…
“Há tantos anos que nos conhecemos, Dra. Ana Maria.”
Diz-me a Cidália, sempre a lembrar-me a passagem supersónica do Tempo, da Vida.
É verdade, querida Cidália, os anos foram correndo, mas
foi bom termos vivido juntas o nosso “bom dia” de todas
as manhãs, a nossa despedida até ao dia seguinte. E tantas, tantas outras vivências…
Tenho agora uma proposta a fazer-lhe: Vamos continuar
a ser amigas verdadeiras por muitos e muitos mais anos?
Pense nisso.
cidália figueiredo
As suas gargalhadas, às vezes toldadas por um revoltazita interior, uma birra contrariada, são logo
diluídas pelo seu cantar alegre, verdadeiro, com voz forte, do “Apita o Comboio” e do “Zé da Rola” que,
por vezes, dão vida ao silêncio momentâneo, nos momentos de lazer, da nossa Casa.
E, agora, diga lá: Como é que sabe tantas canções de cor? São em inglês, espanhol, português, mas a
Cidália prefere sempre o produto nacional. Faz bem.
Continue a cantar e a ser Feliz.

Ana Maria Ponce
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é NOVAMENTE NATAL...
Tradicionalmente, o Natal está associado a um feriado cristão em que se comemora o nascimento de
Jesus. No entanto, este feriado é também comemorado por muitos não cristãos, tendo-se generalizado muitos costumes populares modernos típicos deste evento, como a troca de prendas, a ceia de
Natal, as músicas natalícias, a iluminação das ruas, a vinda do pai natal.
Apesar da multiplicidade de formas, de práticas comemorativas, prevalecem os valores centrais desta
quadra festiva, nomeadamente, a partilha, a solidariedade, a bondade, a paz, a harmonia, a família…
Ouvimos muitas vezes dizer que o Natal é a festa mais bonita do ano. Terei que concordar quando
penso no sorriso de uma criança ao abrir um presente…
No abraço do avô que, velhinho, se emociona, uma vez mais, com a chegada dos filhos e netos para
mais um Natal…
No brilho do olhar da avó ao preparar a ceia de Natal para a sua família. O cuidado especial para que
tudo fique perfeito…
Na emoção sentida pelos filhos/netos que chegam e sentem o aconchego reconfortante do chegar
a casa para mais um Natal...
Nas gargalhadas e sorrisos de alegria de uma família que, à lareira, relembra e reconta histórias
passadas…
No brilho intenso das múltiplas cores que enfeitam o Natal. Do colorido da árvore, das luzes, dos
enfeites…
Nas melodias doces das músicas de natalícias, do embalo e ternura que elas transmitem.
No olhar, que todo o ano perdido, se encontra com o mendigo, o doente, o amigo, o familiar e que se
ilumina com este reconhecimento.
No entanto, considero que, muitas vezes, o Natal também tem um lado menos bonito, triste, sem dúvida. Esse lado é visível nas correrias desenfreadas, nos atropelos, pelo melhor presente, por vezes,
fútil, sem sentido, desprovido de identidade, de emoção por quem o oferece ou para quem o recebe.
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É visível nas lágrimas que caem em catadupa no rosto sujo e marcado de um velho mendigo que se
emociona, ao concluir que, uma vez mais, a sua ceia de Natal será um pão seco e bolorento.
No velhinho só, que da sua janela consegue ver a alegria sentida nas casas e prédios vizinhos e se
emociona ao recordar a felicidade vivida em anos longínquos.
Da criança que já não espera um presente, apenas um carinho, mas que apenas recebe agressões e
humilhações e que se encolhe, triste, perdida e só, totalmente só.
Este lado triste, sombrio é também uma realidade no Natal. Por vezes é esquecida, escondida, como
se recordá-la pudesse estragar o Natal daqueles que têm a sorte de conhecer apenas a sua realidade
colorida.
Felizmente há muitas pessoas que se preocupam em colorir esta parte mais cinzenta do Natal e são
muitas as iniciativas tomadas pela Sociedade, para proporcionar, pelo menos uma vez, a felicidade e
a alegria necessárias para encher de cor a vida de pessoas que raramente conseguem sentir a felicidade plena que ele simboliza.
Ouvimos muitas vezes que o Natal é quando uma pessoa quiser. Todos gostariam que a felicidade
então sentida se pudesse perpetuar ao longo de todo o ano. Mas isso não acontece. As pessoas perdem-se no corrupio constante da vida e desvalorizam a necessidade, o valor do carinho, do abraço,
do aconchego ao familiar, amigo ou carenciado.
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Felizmente, na AAJUDE, podemos dizer que é sempre Natal quando vemos os meninos, duma maneira espontânea e sentida, compreenderem que o colega ou o monitor precisariam de um carinho,
de um abraço. Tão simples, tão barato, tão rápido. Talvez seja necessário ter o dom da sensibilidade
que eles possuem para entender esses momentos. Talvez simplesmente tivéssemos que ser apenas
mais humildes, mais bonitos no nosso íntimo para ter essa capacidade. De qualquer forma, para eles,
valores como a partilha, a solidariedade, o amor são uma constante nos seus dias, embora bastante
preenchidos.
Claro que eles vivem o Natal também como uma época de grande alegria, cor e diversão. A Árvore de
Natal que gostam de ajudar a enfeitar, a distribuição dos enfeites por todas as divisões da AAJUDE, a
preparação da festa de Natal, com as músicas características, os simples presentes desejados, a ida a
casa, no Natal, para estar com os familiares.

Num contexto político, económico e social tão difícil como aquele que estamos a viver, que bom
seria se todos pudessem receber um pouco do dom dos nossos meninos e ficassem sempre alertas,
vigilantes a confortar, apoiar, ajudar aqueles que mais precisam. Dessa forma, as dificuldades que se
avizinham seriam talvez esbatidas e a vida mais fácil…

Júlia Fernandes
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REPRESENTAçãO DAS PESSOAS EM SITUAçãO DE INcAPAcIDADE
Num momento em que a promoção da inclusão é o grande objectivo das sociedades europeias, determinadas a vencer a exclusão e em construir uma sociedade onde todos têm lugar, a intervenção
junto daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade torna-se mais do que nunca
urgente.
Neste grupo incluem-se os maiores que em virtude de doença, deficiência ou dependência se encontram numa situação de incapacidade e necessitam de uma protecção jurídica mais forte, de forma a
verem salvaguardados os seus direitos e defendidos os seus interesses.
Em Portugal estima-se que existam mais de 60 mil cidadãos que se encontram em situação de incapacidade para gerir a sua pessoa e bens de forma consciente e mais de 80% não possuem representante legal que possa, legitimamente, assumir a gestão da sua vida e do seu património.

Como se diagnostica a incapacidade?

1- Diagnóstico clínico

A incapacidade só pode ser determinada com base num diagnóstico clínico!
Só a observação clínica pode determinar a existência de uma doença, deficiência ou situação de dependência suficientemente grave para ocasionar uma situação de incapacidade.
Por isso o diagnóstico clínico deve conter a indicação da causa da incapacidade e sua extensão, designadamente os efeitos ao nível da gestão da pessoa e dos seus bens referindo, expressamente, as
áreas em que a pessoa precisa de apoio.

2- Diagnóstico Social

Para além do diagnóstico clínico é importante proceder a uma caracterização social do indivíduo em
situação de incapacidade, de forma a fornecer ao Tribunal as informações suficientes para que este
conheça melhor a pessoa em causa e possa decidir quem assumirá as funções de tutor ou curador.
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1 - A família deve por isso fornecer todos os dados relevantes relativamente a:
- Situação patrimonial do indivíduo;
- Constituição do agregado familiar;
- Rede informal de apoio;
- Rede formal de apoio;
- Residência;

2 – Caso o indivíduo em situação de incapacidade seja utente de uma resposta social, a entidade
responsável por esta deve, igualmente, elaborar relatório social sobre as questões que se prendem
com o tipo de cuidados prestados.

3 – Sempre que o indivíduo em situação de incapacidade seja isolado, ou a sua família não assuma a
iniciativa de proceder ao suprimento da incapacidade, devem os serviços responsáveis pela prestação de cuidados proceder à elaboração do diagnóstico social.

O que é a interdição?

Considera-se interdição a declaração judicial da incapacidade aplicada a maiores e vem regulada nos
artigos 138º a 151º do Código Civil.

Quem pode ser interdito?

Podem ser interditos do exercício dos seus direitos todos aqueles, mesmo que sejam maiores, que,
em virtude de anomalia psíquica, …, se mostrem incapazes de governar as suas pessoas e bens.

Que consequências tem a interdição?
Em consequência de uma sentença de interdição o interdito é equiparado ao menor.
Consequências na capacidade de gozo dos interditos por anomalia psíquica:
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- Não podem casar (artigo 1601º alínea b);
- Não podem perfilhar (artigo 1850º nº1);
- Não podem testar (artigo 2189º, alínea b);
- Estão inibidos do poder paternal (artigo 1913º nº 1
alínea b);
- Não podem ser tutores (artigo 1933º nº1 alínea a),
nem vogais do conselho de família (artigo 1953º
nº 1), nem administradores de bens (artigo 1970º).
Consequência na capacidade de exercício – O interdito
sofre de incapacidade genérica de exercício.

São anuláveis os negócios jurídicos celebrados pelo
interdito, depois do registo da sentença de interdição.

Como se decreta a interdição?

A interdição é decretada por sentença judicial, na sequência de um processo judicial próprio.
Se o interditando for menor, apenas podem requerer a sua interdição os progenitores que exercerem
o poder paternal e o Ministério Público.
Caso a família não possa ou não queira intentar directamente a acção, pode ser elaborada
participação ao Ministério Público, quer pelos familiares com legitimidade para interpor a acção,
quer por outras pessoas interessadas, em particular pelos prestadores de cuidados que actuam junto
do interditando.

O que é a tutela?

A tutela é o meio adequado para suprir a incapacidade por interdição.
O regime da tutela é definido por referência ao poder paternal, apesar das especificidades que o legislador definiu, tendo em conta a situação diversa do interdito.

20

Nº 8 • 2011

Quem pode ser tutor?

Em princípio, podem ser nomeados tutores todas as pessoas maiores ou emancipadas, que não estejam excluídas por lei (referidas no artigo 1933º do Código Civil).

Que poderes tem o tutor?

De acordo com o artigo 1935º do Código Civil o tutor tem os mesmos direitos e obrigações que têm
os pais no contexto do poder paternal, com algumas especificidades e deve exercer a tutela com a
diligência de um bom pai de família.

Que actos são proibidos ao tutor?

- Dispor a título gratuito dos bens do interdito;
- Tomar de arrendamento ou adquirir, directamente ou por interposta pessoa bens ou direitos do
interdito, ou tornar-se cessionário de créditos ou outros direitos;
- Celebrar em nome do interdito contratos que o obriguem pessoalmente à prática de certos actos,
excepto quando as obrigações sejam necessárias à sua educação, estabelecimento ou ocupação.
- Receber do interdito, directamente ou por interposta pessoa, quaisquer liberalidades, por acto entre vivos ou por morte, se tiverem sido feitas depois da sua designação e antes da aprovação das
respectivas contas.

fonte:
Guia para a intervenção com maiores em situação de incapacidade. IDS - Instituto Para o Desenvolvimento Social.

Adaptado por:
Paulo Soares Lopes
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A AAJUDE e a Inclusão Social
“ O que importa não é aquilo que fizeram de ti, mas o que vais fazer com o que fizeram de ti”
(Sartre)
Nos últimos anos, passou a ser frequente ouvir a palavra “inclusão” associada à deficiência em geral,
e à deficiência mental em particular. Sublinha-se, assim, a necessidade de “incluir” as pessoas com
deficiência na sociedade, nas diversas actividades, nos diferentes eventos.
Talvez esta preocupação seja reflexo de tempos passados em que as pessoas com deficiência eram
mantidas fechadas, escondidas do Mundo, quer em instalações sem quaisquer condições, quer em
lindos “apartamentos dourados” que mais não eram do que verdadeiras prisões que enclausuravam
o deficiente não o deixando partilhar da vida em sociedade. Obviamente, nestas situações, a condição mental agravada profundamente pela inexistência de estímulos cognitivos e sociais.
Actualmente, a situação mudou radicalmente. Já não se fecham ou escondem os deficientes. Existem
estimulação precoce, terapias ocupacionais, terapias da fala para desenvolver ao máximo as capacidades daqueles que, por algum motivo, não conseguem ser autónomos na sociedade.
Existe até a chamada escola inclusiva que pretende acolher crianças e jovens, com e sem deficiência,
num único espaço, de forma a promover a partilha e a inclusão dos jovens diferentes. E eu sinto-me
obrigada a perguntar – não estará aqui a maior discriminação? As crianças e jovens com deficiência
têm necessidades especiais, principalmente ao nível de estimulação. Com a escola inclusiva, frequentemente, ficam sem o estímulo específico de que necessitam, restando-lhes o apoio especial apenas
uma vez por semana, com todas as consequências para o seu desenvolvimento que daqui advém. E
porquê? Tudo em nome da “inclusão”.
No entanto, esta forma de promover a inclusão mais não é, frequentemente, do que um travão ao
desenvolvimento destas crianças e jovens. Obviamente, que a inclusão social é necessária para todos
nós, seja qual for a nossa deficiência, mas não pode ser realizada, atropelando necessidades específicas que existem e não podem ser negadas.
E, além do mais, a inclusão vai para além de colocar pessoas num mesmo espaço.
Inclusão é o que a AAJUDE faz todos os dias.
Inclusão é os nossos jovens saírem para tomar café após o almoço. É irem ao supermercado. É
andarem de metro. É irem de férias. É irem à piscina, à praia, ao Surf. É irem a eventos sociais, a
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espectáculos, a festas. Acima de tudo, a verdadeira inclusão está no facto de todas estas actividades
serem realizadas com naturalidade, sem o objectivo de promover a inclusão.
Sem termos delineado estratégias e sem estar a cumprir objectivos, os nossos jovens são conhecidos
no bairro, movem-se nele com facilidade. Vão a festas e a eventos sociais com a mesma naturalidade
com que estão numa aula de pintura ou tecelagem. A Comunidade em que se inserem não os
amedronta. É, pura e simplesmente, a sua casa…

Lídia Guimarães
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QUANTOS ANOS TEM UM DIA
Certo dia, conversava eu com o Tiago, de oito anos, quando ele me perguntou: “Diga-me lá,
afinal, quantos anos tem um dia?”.
Assim apanhada de supetão, fechei os olhos, meditei e pensei naquele mesmo dia que estava
quase a chegar ao fim.
Na verdade, quantos anos não tinha eu acabado de viver naquelas 24horas?!
O momento presente que nunca conseguimos fazer parar, as recordações passadas que
afloram por momentos, englobando anos e anos, e a projecção no futuro, sempre mais tímida, temerosa, dependente do até quando?, mas, ao mesmo tempo, incentivadora de muitos,
muitos anos. Quantos não foram passando naquele dia? Muitos, imensos.
Nesse dia, pensei na AAJUDE e revivi o momento em que a pisei pela primeira vez…
Os anos de terrível depressão por que passou e que, com uma força interior hercúlea, de dádiva total, conseguimos ultrapassar. Eram os nossos utentes muito mais jovens e estiveram à
mercê de situações que não podiam, não mereciam sofrer. Inimagináveis.
Dos seus familiares, alguns optaram por os tirar, outros por lutar por todos.
As Instituições são assim – altos e baixos, afundamentos e recobros.
Passaram anos, estamos no Presente, que é uma ponte fugaz entre o Passado e o Futuro, e
nesse dia com o Tiago, eu pensei também no futuro, em que aliás temos inevitavelmente que
pensar sempre, lutando por ele desesperadamente, para que esses mesmos Utentes, que saíram da depressão da AAJUDE e têm vivido momentos de verdadeira Felicidade, possam continuar a ter tudo de melhor.
E esse melhor não precisa de ser demasiado, apenas umas instalações cómodas, funcionais,
soalheiras, alegres, com carinho, com possibilidades de desenvolvimento.
E, mais uma vez, a luta titânica ao longo do tempo futuro, de burocracias, sobressaltos, desilusões e sucessos. E, finalmente, a sensação de conseguirmos.
Afinal, quantos anos pode ter um dia?
Trinta, quarenta, cinquenta…? Pensem nisso.

Ana Maria Ponce
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VALORES
Hoje decidi falar sobre valores, pois acredito que na perseguição destes o Homem se vai aperfeiçoando. E porquê? Em certa medida os valores orientam-nos a vida e marcam a nossa personalidade
dizendo quem somos, no fundo definindo-nos.
Por causa dos valores as coisas apresentam-se de forma diferenciada para cada um de nós, ou seja, o
mundo não é todo igual, há coisas de que se gosta e coisas de que não se gosta; há coisas que se
admira e coisas que não; há coisas que se respeita e outras que não se respeita. É em função destas
orientações que os valores conferem ao mundo, que o Homem escolhe e age.
Fala-se muito, hoje em dia, da crise de valores pois vivemos uma época de grandes mudanças a todos os níveis quer politica, ambiental, económica, familiar... Esta última, tem sido objecto de estudo
histórico e sociológico analisando a sua estrutura e as várias orientações que os valores lhe conferem.
Falar hoje de família pode parecer quase fútil, como se esta fosse uma espécie em extinção ou uma
notícia que já não causa sensação, a não ser quando se quer tornar evidentes as aberrações e os dramas que dentro dela se consumam.
A cultura actual, tão centrada sobre as aspirações de realização pessoal e de sucesso social, perdeu
grande parte da capacidade de enfrentar o mundo dos afectos, das emoções e dos valores. Por este
motivo, cada pessoa, muitas vezes, sente-se desorientada face às expectativas que cria em torno da
sua família e ao mesmo tempo o seu papel dentro dela.
O significado simbólico da família associa-se a um lugar privilegiado e cimentado na sinceridade, na
generosidade, na lealdade, na felicidade, no optimismo, na compreensão exigente, no respeito confiado, na disponibilidade, na gratidão, na amizade e noutros valores humanos. Neste contexto, devemos pensar que a família desempenha um papel fundamental no nosso desenvolvimento como
pessoa humana enfrentando cada momento como um bem. Esse bem irá assim contribuir para uma
maior clarificação dos valores transmitidos de geração em geração.
Para que a família não fosse confrontada com outros modelos educativos e com diferentes atitudes
que alterassem ou assumissem posições, comportamentos e valores duvidosos nos jovens, a AAJUDE, no seu dia-a-dia, tenta de certa forma aperfeiçoar, acompanhar e aceitar as próprias necessidades e sentimentos de cada jovem, sem perturbar a sua personalidade, propondo no seu horário
semanal actividades que vão desenvolvendo e libertando o “Eu” para um crescer gradual da riqueza
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dos valores dos jovens. Refiro-me, por exemplo, a actividade da vida diária ou, especificamente, à
cozinha pedagógica que executando pequenas tarefas os jovens vão cultivando a sua autonomia e
acentuando os valores que as suas famílias lhes foram transmitindo. Observa-se que estas actividades, entre outras, na sua essência parecem simples de executar mas o que mais importa retirar é a
felicidade, o empenho, o optimismo e o companheirismo com que os Jovens as desenvolvem.
A Aajude, tenta arduamente ser a âncora destes e outros valores que tendem muita das vezes a esmorecer na nossa sociedade afectando de certa forma a integração social destes jovens.
Termino esta pequena reflexão com uma das quadras do hino da AAJUDE que menciona o valor
crucial na vida do ser humano:

“No coração aqui da AAJUDE
Aprendemos e crescemos
E por isso é nosso lema,
Que a Felicidade alcançaremos.”

Rute Fonseca
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DOAçãO DE 0,5% DO IRS
Quase 200 mil portugueses em 2011 atribuíram 0,5% do seu
IRS a entidades de solidariedade social.
No total essas entidades receberam 6,67 milhões de euros,
quase o dobro de 2010.
A AAJUDE (tal como as outras entidades) só conhecerá o valor relativo a rendimentos de 2010 – declarados em 2011, em
2012. É assim que funciona, mas não convém esquecer:
Para ser um «contribuinte solidário» basta preencher o
Número de Contribuinte (NIPC) da AAJUDE no Anexo H (MODELO3), Quadro 9, Campo 901 (IPSS) da
sua Declaração de IRS.

01 1

501272704

Esta opção não tem custos e não interfere nos cálculos do que possa vir a pagar ou receber de reembolso do IRS, ou seja a administração Fiscal entregará 0,5% do seu IRS, sem qualquer encargo ou
prejuízo para si!
Não se esqueça...não custa nada!
Paulo Lopes
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AAJUDE cOMO ESPAçO DE fORMAçãO
Afinal, o que é ser “normal”? Existe um padrão que o permita identificar? Esta é uma questão um
tanto ou quanto complexa, se considerarmos o “normal” como algo ou alguém que se enquadra
dentro de padrões pré estabelecidos por uma determinada sociedade. E isto é ser-se normal? Agir
segundo normas e regras externas, que tentam normalizar, padronizar, quando a beleza e riqueza da
vida residem exactamente na diversidade?
Através da diferença é possível ver-se reflectido no outro e é esse exercício saudável que possibilita
o questionamento, a reflexão que, por sua vez, permite ver o mundo sob outro prisma. O auto reconhecimento através daquilo que mais incomoda no outro é tarefa difícil e desconfortável. Apesar do
aparente discurso da aceitação da diversidade, é sempre muito difícil lidar com a “diferença”, afinal
ela está em mim e não no outro. Não resta dúvida de que a opção menos penosa e mais cómoda será
sempre evitar este confronto, é mais fácil e simples o silêncio e a normalidade dos factos, mas será
este um comportamento aceitável? O que nos diz a nossa consciência de cidadãos comprometidos
com a mudança e com uma sociedade mais justa e humana, onde todos, independentemente das
suas escolhas e características deveriam ter os seus direitos garantidos?
Acredita-se que uma nação é democrática na medida em que os seus cidadãos estão nela envolvidos, particularmente ao nível local e das comunidades (Hart, 1992:4). Se entendermos “participação”
como “empowerment”, ou seja, como um processo que procura dar poder às pessoas para poderem
fazer a sua própria análise do real, a ganhar confiança em si, a tomar as suas próprias decisões (Nelson, N.:1995), se defendemos que todos os membros de uma sociedade têm igual direito de participação na vida de uma comunidade, isto significa acreditar que todas as pessoas têm de facto direito
a ter acesso e capacidade de actuação nos aspectos importantes da sua vida como cidadão.
A sociedade contemporânea vive uma época de mudanças de valores onde são urgente novas posturas para uma intervenção eficaz na busca de novas respostas para novos e velhos problemas.
Buscamos e acreditamos numa sociedade mais inclusiva e que contribua efectivamente para a socialização dos seus membros, sociedade esta que funciona como um processo constante e dinâmico
de formação através do confronto da realidade com as nossas atitudes e posturas políticas e sociais.
Se queremos, de facto, desenvolver a capacidade de participação dos grupos minoritários, temos de
ter consciência de que este esforço requer um foco de atenção não só nestes grupos, mas também
nas necessidades de formação e apoio aos profissionais que com eles trabalham. Estes profissionais
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devem estar sensibilizados para a importância de saber ouvir, dar espaço, de trabalhar com e não
para, de criar espaços de autonomia, de criar sentimentos de responsabilidade. Isto é, devem ser
profissionais sensibilizados para a necessidade de rentabilizar os diferentes contextos educativos,
criando ambientes desafiadores de novas aprendizagens e competências necessárias ao exercício da
cidadania.
Esta sociedade exige profissionais sociais com uma vivência e consciência mais apurada e sensível,
profissionais aptos para trabalhar em equipa multidisciplinar e com atitude interdisciplinar que funcione como estratégia de trabalho no sentido de uma resposta centrada no individual como meio de
se chegar ao colectivo. São profissionais comprometidos com a garantia e a promoção dos direitos
humanos, fundamentais para a manutenção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde a pessoa portadora de deficiência possa viver com dignidade.
A AAJUDE surge como uma resposta social comprometida com o desenvolvimento integral do cidadão portador de deficiência através de oferta de actividades variadas que possibilitam uma integração mais efectiva na vida normal. Com uma intervenção cuidada e atenta, procura estabelecer redes
de parcerias diversificadas que proporcionem aos utentes experiências variadas e potenciadoras do
seu desenvolvimento tanto a nível motor, quanto cognitivo, social e afectivo.
A AAJUDE tem vindo a afirmar-se como espaço de formação necessário e fundamental para os alunos do curso de Educação Social da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti. Pelo seu carácter formativo, o contacto com esta realidade torna-se um campo bastante salutar para o desenvolvimento de competências profissionais ao nível do estágio profissional.
Com uma prática social saudável, A AAJUDE está nas ruas, na dinâmica da vida da comunidade, por
acreditar na inclusão social do cidadão portador de deficiência como meio de garantir o exercício
pleno da sua cidadania. São cidadãos conscientes e participativos que fazem valer os seus direitos,
muitas vezes remando contra a maré dos preconceitos que ainda teimam em sobreviver. Há ainda
muito por fazer, mas, sobretudo, há a certeza de que muito já foi feito!
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