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APONTAMENTO

Muito se tem falado em Inclusão Social a diversos níveis. E todos nós, quando 

pensamos nela, achamos bem. É bonito que a Sociedade integre todos aqueles 

que dela podem fazer parte, em pé de igualdade. É aconchegante, é salutar. 

Porém, há ainda uma noção muito errada do modus faciendi da tão propalada 

Inclusão Social. 

Dentro de todo o percurso dessa integração tem que haver degraus a transpor, 

com senso, com sensibilidade, com saber. 

Pensando na nossa Instituição, que lida com defi cientes mentais, e na maneira 

como os seus utentes foram sendo integrados totalmente na Sociedade, ao 

longo dos anos, num percurso cuidadoso e estudado, não posso deixar de me 

sentir “desiludida” e até estupefacta, ao receber um telefonema duma profes-

sora duma Escola de Ensino Básico, pedindo que “emprestássemos” alguns dos 

nossos jovens (só um já seria sufi ciente…), para estarem presentes numas aulas 

da professora, a crianças de seis anos, sobre Defi ciência e Integração Social.

Assim, a cru, sem sensibilização prévia. Os nossos utentes iriam ser expostos 

para que crianças os examinassem, como seres, com certeza, estranhos, e os 

integrassem à sua maneira… excluindo-os.

Pergunto: A tão desejada e benéfi ca Inclusão Social não será, algumas vezes, 

apenas mais um chavão sem nexo?
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A NOSSA VOZ... *

CIRCO 

* A voz dos Utentes da AAjude

Noémia Silva



5

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA QUINTA DO COVELO

De entre elas, salientamos Os Reis Chegaram e o Desfi le de Máscaras. 

madeira.

Sara Monteiro
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FARTURAS DE SORRISOS…

bons momentos. 

Ana Fernanda Santos
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BREVES PERSPECTIVAS DE FUTURO

Eu vou poder jardinar, ter fl ores, plantas, ter um jardim enfeitado e colorido. E também uma horta. 

Manuel Lopes

Vou respirar ar puro, longe das fi las de carros, mas também vou poder ir facilmente até ao centro da 

cidade, visitando os shoppings, vivendo, ao mesmo tempo, com os benefícios do campo. 

Ana Fernanda

Gosto de jogar futebol. E vou jogar. Vou ter muito espaço. E também podemos jogar basquete e andar de 

bicicleta. Que bom! 

Miguel
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O meu quarto vai ser grande, cómodo e bonito. Na sala ao lado, que tem muita luz, farei as minhas 

malhas para a exposição da AAJUDE. 

Sara

Vamos ter uma paisagem linda, com árvores, montes, casinhas bonitas ao longe, e não só uma rua com 

casas dum lado e de outro. 

Noémia

Quero espaço para poder dançar, fazer teatro e jogos. Finalmente vou ter. 

Ana Monção

Há um rio, um bocado sujo agora, mas que vão limpar. Será bom ver peixes e também ter coelhos, 

galinhas e patos. 

Rui Jorge
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Vou ter à disposição mais do que uma casa de banho e grande. Já poderei passar lá mais tempo e 

até variar. 

Rui Manuel

Vamos ter muito espaço para estar ao ar livre, quando está bom tempo. Fiquei mesmo admirado com 

tanto espaço! Vai ser bom para mim e para os meus colegas. 

Márcio Nunes
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PRÉMIO BPI CAPACITAR 2011

suma, Felizes.

saem do mar.

Ana Maria Ponce
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ALMOÇO TRINTA ANOS
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Lídia Guimarães
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AJUDAR MUITO, GASTANDO POUCO OU NADA

Voluntariado

passeiem pessoas com defi ciência
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Ser dador

site

IRS

AAJUDE

1.202,39€

Campanhas

A AAJUDE
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Dar “coisas”

Banco de tempo 

plantas nas férias, e muito mais.

Ser fã 

Texto adaptado do artigo publicado no Jornal Publico 

Paulo Soares Lopes
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À CONVERSA COM…

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos

Sr. Presidente, é com muito prazer que, como elementos 

da AAJUDE, vimos hoje conversar um bocadinho 

consigo. 

Lembramos o Lançamento da Primeira Pedra das 

Instalações da AAJUDE.

Diga-nos, Sr. Presidente, o que sente, bem no fundo 

do seu coração, sem formalismos, aquando do lança-

mento duma primeira pedra dum equipamento so-

cial que apoia?

É sempre com grande entusiasmo e intensidade que vivo estes momentos. Iniciar uma obra desta impor-

tância com um impacto direto na vida das pessoas é, por si só, motivo de satisfação pessoal. Como autarca 

de proximidade, sinto que estou a fazer a diferença na vida das pessoas. É esse tipo de sentimento- de dever 

cumprido- que me move. Não me interessam os rótulos. Para mim, fazer história é fazer os outros felizes. 

Pensando, retrospectivamente, na sua acção como Presidente da Câmara, salientando a área 

social, ao longo dos anos passados, que situações/mudanças mais o têm sensibilizado e enriquecido?

Confesso que o fi m das chamadas barracas em Matosinhos representou uma mudança total no conceito 

de habitação. Com a criação da Matosinhos Habit, os nossos conjuntos habitacionais perderam o estigma 

de bairro, de gueto, e foram alvo de um programa de reabilitação. Hoje em dia, dispõem de condições de 

habitabilidade ímpares, como a instalação de painéis solares para aproveitamento da energia solar para o 

aquecimento de água, e estão totalmente integrados na comunidade.

Nos últimos anos, temos optado por incentivar o mercado de arrendamento, porque não podemos dar 

casas a toda a gente que fi ca sem trabalho. O programa municipal de apoio ao arrendamento apoia atual-

O que me preocupa não é dar casas, mas evitar que mais gente precise delas. É por isso que estimulamos 

o investimento privado no Concelho, para que novos postos de trabalho sejam criados e a taxa de desem-

prego desça. É essa a minha principal preocupação neste momento. 
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Quais os diferentes sentimentos, talvez por vezes antagónicos, que foi sentindo ao longo da sua 

missão?

Estabelecer prioridades é uma tarefa muito difícil. Nem sempre é possível fazer tudo ao mesmo tempo. 

É difícil, por vezes, explicar as nossas limitações a quem está há décadas à espera de uma obra, de uma 

viatura ou de um equipamento. Não é fácil gerir dinheiros públicos. Em tempo de vacas magras, temos 

que ser racionais e ponderar bem as nossas escolhas.

É muito frustrante ter a consciência de que não podemos acorrer as todas as necessidades. A educação e 

a ação social são, nesta altura, as nossas prioridades. 

Como sente a imagem do Defi ciente na Sociedade? 

Infelizmente, durante décadas, o cidadão defi ciente foi visto pela nossa sociedade como um estorvo, um fardo, 

um ser sem nada para dar, motivo de vergonha para muitas famílias. A verdadeira igualdade não está apenas 

na Constituição, mas sim na forma como respeitamos as suas limitações e diferenças. Hoje em dia, o cidadão 

defi ciente insere-se no mercado de trabalho , desempenhando funções de acordo com as suas especifi cidades. 

Devemos é incentivar a sua autonomia, apoiar a sua formação pessoal e profi ssional, e criar oportunidades de 

trabalho. 

Que medidas considera pertinentes e necessárias para a continuação da inclusão do Defi ciente?

A educação é fundamental para uma verdadeira mudança de mentalidades. Temos que deixar de olhar 

para o defi ciente como um coitadinho. É um ser humano pleno de direitos e capacidades. 

Não podemos deitar por terra a aposta que foi feita na área da defi ciência. A construção de centros 

ocupacionais e de lares não pode fi car refém da crise, pois é um trabalho inacabado. Defendo que o 

Estado, através da Segurança Social, deve continuar a apoiar fi nanceiramente estes equipamentos. 

O concelho de Matosinhos tem investido no apoio social, sendo notória a sua preocupação com 

idosos, crianças e defi cientes. No futuro irá ser dada continuidade a essa mesma preocupação?

Com os dez equipamentos atualmente em construção, nas áreas da terceira idade, infância e defi ciência, 

penso que se fechará um ciclo. Apesar das difi culdades, seria criminoso não aproveitar os fundos do POPH 

e do PARES. Penso que tão cedo não haverá necessidade de novos equipamentos sociais. 

Muito Obrigada pela Sua atenção, Senhor Dr. Guilherme Pinto. 

Gratos pela Sua Amizade. Ana Maria Ponce
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O PODER DAS FOTOS

“Fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração.” 
Henri Cartier-Bresson

uma imagem vale mais do que mil palavras

Esta fotografi a foi 

passado! Bem, há uns aninhos atrás parecia uma miss!!
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A fotografi a capta um instante, põe em evidência um momento, ou seja, o tempo que não pára 

de correr e de ter transformações. Ao olhar uma fotografi a é importante valorizar o salto entre o 

momento em que o objeto foi fotografado e o presente em que se contempla a imagem.

Confi a-se, portanto, na capacidade da câmara fotográfi ca para guardar os instantes que se consi-

deram valiosos. Tirar fotografi as ajuda a combater o nada, o esquecimento. Para recordar é necessário 

reter certos fragmentos da experiência e esquecer o resto. São mais os instantes que se perdem do 

que os que podemos conservar.

Rute Fonseca
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VENCENDO A CRISE… 
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Júlia Fernandes
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ASAS BRANCAS

Sentada a uma secretária, num escritório da AAJUDE, ouço os utentes nas 

suas salas de actividades, nas suas conversas, na sua boa disposição, a viver 

em comunhão, a comentar acontecimentos, num ambiente feliz, tranquilo, 

saudável.

E penso na nossa verdadeira luta, de todos nós, para que isso hoje em dia 

possa acontecer, luta pacífi ca, de exemplo, de esforço, de querer conseguir, ao 

longo dos anos. 

Lembro então o poema de Almeida Garrett: 

Eu tinha umas asas brancas, 

Asas que um anjo me deu, 

Que, em me eu cansando da terra,

Batia-as, voava ao céu.

(…)

Quantas vezes vacilantes, em todos os escolhos, que tivemos que vencer para 

chegar a este ambiente sereno…

Ultrapassámos a incompreensão de muitos, mas também tivemos ajudas, 

palavras de incentivo, de esperança e a Felicidade gradual dos nossos utentes. 

Conseguimos evitar o fi nal do poema.

(…)

E as minhas asas brancas, 

Asas que um anjo me deu, 

Pena a pena me caíram… 

Nunca mais voei ao céu.

E A AAJUDE conseguiu continuar…
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NOVAS INSTALAÇÕES

DESATERRO
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FUNDAÇÕES
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ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO
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ALVENARIAS

Paulo Lopes
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