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APONTAMENTO

Eça de Queirós conta-nos, no seu livro Últimas Páginas, a Vida de alguns Santos.
É interessante a de São Cristóvão, com estatura de gigante, que se entregava aos
outros, com todo o Amor e Dedicação e que era tão bom, que chegava a proteger,
com as suas enormes mãos, as próprias rochas das montanhas da inclemência dos
raios de sol que quase as queimavam.
Os nossos utentes não são Santos.
Mas, a sua bondade, o seu carinho impressionam-nos muitas vezes.
Neste momento, uma colega está doente, bastante mal.
É verdadeiramente comovente ver como eles querem ajudar a cuidar dela. Incentivam-na a comer, encostam-lhe as almofadas, dão-lhe carinhos e, acima de tudo,
fazem-lhe companhia, tentando fazê-la rir, interagindo com ela.
Já não lhes sabe os nomes, mas sente a sua proximidade amiga.
Os nossos utentes não têm mãos grandes como as de São Cristóvão, mas, se
as tivessem, talvez até conseguissem tornar um pouco melhor este Mundo tão
perverso e desorientado, com a sua franqueza, o seu otimismo, a sua capacidade
de ultrapassar o que parece inultrapassável, o seu Bom Senso, o seu Amor, a sua
Dádiva…
Tão simples!
Tão puro!
Tão natural!
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A NOSSA VOZ... *
Mais uma vez, algumas das “coisas” que nós fomos vivendo este ano.

DE NOVO O NOSSO AMIGO SAMUEL
O Samuel continua no Pais de Gales e está a tirar o doutoramento.
Lembram-se de vos contarmos acerca dele e da carta que ele nos escreveu?
Encontrámo-nos, pela primeira vez, em São Pedro do Sul, no Inatel. Ele foi o nosso animador cultural,
já lá vão quatro anos.
Andou por outras terras, mas nunca nos esqueceu.
E aproveitou a sua vinda a Portugal para nos visitar e tocar concertina, cantando connosco em
conjunto.
Um verdadeiro amigo.
Obrigado, Samuel.

Sara Monteiro
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O AGOSTO EM ATIVIDADE
Nos primeiros quinze dias fomos à praia.
Foi bom. Esteve um mês maravilhoso, bom tempo, com sol, às vezes um pouco de vento.
Tínhamos uma barraca que nos serviu de apoio.
E lá fomos quase todos os dias, com o nosso lanche, jogámos à bola, mergulhámos e divertimo-nos.

Na segunda quinzena demos passeios e fomos conhecendo melhor o Porto.
Sempre a pé, fomos a vários jardins e parques da cidade e, por vezes, parávamos num café para beber
o nosso carioca e descansar um pouco.
Um dos cafés de que mais gostámos foi o Café Christina, na Rua de Sá da Bandeira.
O Café, como estabelecimento de fabrico e venda, data de 1804. Mantém o seu aspeto antigo, com
um painel que nos mostra paisagens, de há muitos anos, das Pontes, da Ribeira e outros pormenores
da cidade.

Noémia Silva
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A NOVIDADE DO GOLf
É uma actividade diferente, num espaço agradável, que estamos a aprender.
Temos um professor que começou por nos falar de todo o equipamento usado no Golf, à medida que
nos ia mostrando.
As aulas são rigorosas e temos que ter muita atenção e calma e obedecer a todas as indicações.

Ao princípio ensaiámos com bolas de plástico e borracha, tentando que entrassem num círculo
colocado à nossa frente.
Agora já lidamos com bolas normais, mais pesadas, tentando mandá-las mais longe.
Queremos conseguir tornarmo-nos “profissionais” do golfe.

Ana Fernanda
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O TEATRO NA HORTA
As várias escolas que frequentam a Horta foram convidadas a intervir numa festa organizada pelos
seus colaboradores.

Num espaço agradável da Horta, todas as escolas contaram uma história que tinham imaginado.
A nossa chamava-se - O Tempo na Horta - e foi lida por um narrador, com o acompanhamento de
fantoches.
Divertimo-nos muito.

Ana Monção
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NO cAfé DA SISSI
A Sissi trabalha na AAJUDE e muitas vezes nos ajuda.
O seu “sonho”, por ser muito nossa amiga, era levar-nos ao café que a irmã tem perto de São Pedro
da Cova.
É um café agradável, fomos muito bem recebidos, conhecemos a família da Sissi e passámos uma
tarde boa. Foi uma surpresa que nos deu momentos muito bons.
E sabem que mais? Bebemos os nossos cariocas e não pagámos nada.
Obrigado, Sissi.

Miguel Ponce
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SER SOL
SER SOL pode significar um SERviço SOLidário que se presta durante todo o ano e não depende de
apetites nem de protagonismo. Este é o sentimento que eu tento passar às minhas filhas e a todos os
que connosco privam.
O ano passado a AAJUDE teve a oportunidade de realizar uma exposição/venda no Jumbo do
Marshopping. Pudemos contar com o apoio dos colegas de turma e de catequese das minhas filhas
mais velhas (de 15 e 13 anos); são adolescentes que prontamente responderam e se interessaram em
saber mais sobre a instituição para poderem divulgar e informar, não se preocupando apenas com o
“certificado de participação” para constar no curriculum e parecer bem, mas fazer um trabalho que
faria a diferença e no fim do dia entregar um envelope em euforia dizendo: Hoje vendemos mais!
Todos os dias apercebo-me que estes jovens precisam de tarefas sem data marcada através das quais
consigam quase que de imediato observar o resultado da sua ação; é mais motivador e emocionalmente compensador.
Um dia destes em conversa com uma amiga que trabalha para o Instituto Nacional de Estatística,
ela referia a sua frustração quando analisou os dados recolhidos sobre a questão “Qual a atividade
solidária que realizou no último ano?”, a grande maioria respondeu nenhuma e alguns referenciaram
a recolha de alimentos para o banco alimentar. Fazer a diferença não passa apenas por entregar a
roupa e a comida aos “pobrezinhos”, é o assumir compromissos com a sociedade; não é estar na
moda e fazer e aparecer só quando dá jeito. Hoje quando decidimos prestar um serviço solidário
temos que ter consciência que é tão importante como picar o ponto todos os dias a horas, é encarar
que a hora que disponibilizamos naquela altura é muito importante para o outro e que não temos o
direito de brincar à solidariedade. Penso que estamos a desperdiçar a potencialidade dos mais jovens
em dar; eles têm “fome” de oferecer, apenas precisam das pistas certas.
Para criarmos uma geração ainda mais solidária e consciente
devemos seguir o lema que um amigo meu repete até a exaustão
“A Solidariedade começa em nossa casa”.
Não será por acaso que o símbolo da AAJUDE tem um SOL; talvez
querendo significar esse “SER SOL”, que começa dentro das paredes
da AAJUDE e irradia para fora de uma forma alegre e contagiante.
Isabel Soares Lopes
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NÃO cRIAR PROBLEMAS…
RESOLVER PROBLEMAS…
Deveria ser fácil desbloquear as coisas complicadas e conseguir dissolvê-las, facilitando-as.
Mas, em geral, não o é. O que acontece é a tendência para agravar as situações a resolver.
Tudo por causa da mentalidade tacanha tão comum nas nossas gentes, a falta de discernimento,
de formação, de consciencialização de quanto a Vida e os seus problemas são efémeros.
Penso nisto, porque recordo um dia de Inverno quando, no momento de uma grande carga de
água, os nossos jovens chegam de fora, entram a porta da AAJUDE todos encharcados e o Márcio
diz, consciente e feliz – Está uma rica chuva.
O que seria uma tarefa de queixumes, por causa de calças molhadas, pés encharcados, transformou-se num acontecimento sem significado, num momento normal, com a sensata frase do
Márcio, ao lembrar que, muitas vezes, a chuva também é uma bênção.
Tão fácil! Mas só as mentes puras e não complicadas o sabem fazer.
Pensem bem – Não criem problemas, resolvam-nos…

Ana Maria Ponce
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PEDAÇOS DO PASSADO…
… Na AAJUDE
Se bem me lembro… houve coisas muito diferentes que recordam todo um passado, já, por vezes,
distante.
Coisas boas, acontecimentos engraçados, pequenas “catástrofes”, características mutáveis mas
sempre à frente a luta contínua, por um lado, pela sobrevivência e, por outro, pelo crescimento.
Eram tempos pobres, para nós, muito pobres – a falta de um espaço maior, uma só casa de banho,
uma televisão manhosa, que servia para passar o tempo, uma ou duas atividades sem nexo, sem
rumo.
E lá fomos nós à luta, para arranjar uns tostões e conseguir uma situação diferente.
Lembrámo-nos, então, de fazer uma feira do Livro. Pedimos livros velhos, novos, a particulares, a
livreiros, ao Círculo de Leitores. Expusemos os livros que, noutros tempos, em que se valorizava o
gosto pela leitura, se foram vendendo.
A Venda de Manjericos, no largo em frente à Câmara Municipal do Porto, foi muito rentável.
Eramos três Instituições, escolhidas pela Câmara, cada uma com o seu espaço próprio.
De manhã cedo, íamos, na carrinha, a diferentes viveiros onde os comprávamos, com um significativo desconto e vendíamo-los, depois, com uma certa margem de lucro.
Era uma situação bonita pela cor e frescura dos manjericos, na altura do São João, e muitas pessoas, entre elas turistas estrangeiros, paravam, deliciavam o olhar e compravam o seu manjerico.
Alguns queriam que fossem em seus vasos simples, outros gostavam que lhe dessemos um toque
de acabamento mais elaborado, envolvendo o vaso em sarapilheira, ou papel colorido, corda e
respetivos nós…
Mais uns tostões…
E era realmente dinheiro útil e palpável.
Não esquecemos também a Noite dos Reis.
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Na Avenida dos Aliados, numas típicas barraquinhas de madeira, numa noite fria mas agradável de
Dezembro, a Câmara do Porto deu-nos a oportunidade de arranjarmos mais uns tostões…
Noutros tempos, de segurança total, as pessoas iam dar o seu passeio à Baixa, à noite, atraídas pelos
jardins bonitos da Avenida dos Aliados e as montras iluminadas, por toda a parte.
Nas barraquinhas vendemos, então, fatias de Bolo-Rei da pastelaria Nobreza e copinhos de Vinho do
Porto que nos tinham sido disponibilizados.
Foi uma noite de convívio, com uma aderência total dos passantes, e, ao mesmo tempo, uma noite
de mais tostões.
É que, nessa época, tostões + tostões + tostões eram realmente dinheiro, que nos veio ajudar muito.
Muito incipientemente começámos na AAJUDE as Vendas de Natal, num espaço escasso, mas acolhedor. Eram muito concorridas, por um círculo restrito de familiares e amigos que compravam passadeiras, bonecos de barro, ainda rudimentares.
Porque sabem o que nos ia acontecendo com a mufla (forno de barro)?
Para pagarmos algumas das muitas dívidas existentes, pensámos vendê-la. Tinha-nos sido dada pela
Vice-Governadora Civil da altura. E sabem quanto custava? 600 contos. Naquela altura eram uma
tentação… para pagar dívidas.
Mas conseguimos resistir, demos a volta por cima, arranjámos um professor de cerâmica que veio
ensinar e despertar o gosto pelo barro e a arte da cerâmica que assim foi evoluindo…até hoje.

E muitos outros pedaços do Passado mais longínquo poderíamos recordar.
Mas temos que viver o Presente e continuar no Futuro…

Ana Maria Ponce
Fátima Oliveira
Isabel Gerós
Teresa Nunes
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A MINHA EXPERIÊNcIA
À medida que conheço as pessoas e me vou relacionando com elas, percebo um certo receio e
muitos cuidados por parte destas em lidar com alguém que tem uma deficiência, vacilando num
processo de NEGAÇÃO, ATENUAÇÃO, OU SUPER-PROTEÇÃO.
Assisto com alguma frequência a comentários “…ai coitado, … que pena…”. Na realidade durante
grande da minha vida agi do mesmo modo. Fruto da minha educação e aculturação, vivi com o
receio de não saber lidar com a deficiência. Muitas das vezes deram comigo preocupado em decifrar
porque razão certas pessoas apresentavam características, comportamento, condições, sintomas ou
expressões congénitas “incomuns”, ou outras adquiridas fruto de acidentes, ou outras patologias e
como deveria lidar com esses indivíduos.
Na altura pensava que tratar-se ia, então, de diagnosticar o mal e tratá-lo, mas infelizmente aceitei
que a medicina não é capaz de solucionar tudo e que temos de aceitar algumas condições que naturalmente ou acidentalmente nos são impostas.
Face a isto tinha apenas duas soluções, evitar e viver aprisionado ao preconceito, que acaba por legitimar a diferença e, consequente, exclusão, ou aceitar a deficiência, procurando enfrentar o preconceito, rejeitando os estereótipos e fugindo ao estigma. Como não sou pessoa de “virar costas” decidi
que a melhor decisão seria a última. Actualmente aprendi a respeitar e a compreender a diferença do
outro sem ter dúvidas sobre qual o modo de agir ou interagir com elas.
Para este desfecho muito contribuiu a minha esposa, a Rute, e a Instituição onde trabalha, a AAJUDE,
as quais me deram a oportunidade de constatar que cada pessoa portadora deficiência é diferente
da outra, cada caso é um caso. Apreendi que as pessoas com deficiência são indivíduos próprios não
pertencem a ninguém, seja à família, aos médicos ou à sociedade, têm a necessidade de amar e ser
amado, de aprender, partilhar, crescer, experimentar, desenvolver-se e auto-realizar. Não vive num
mundo separado. As pessoas com deficiência têm o mesmo direito de fraquejar, falhar, desacreditar,
chorar, e desesperar. Protegê-las dessas experiências é evitar que vivam. O individuo com deficiência
também precisa do mundo e das outras pessoas para que possam aprender. A aprendizagem não
acontece apenas no ambiente protetor do lar ou em uma sala de aula, como muitas pessoas acreditam, devem ser integradas, o mundo é uma escola, em todos nós somos professores e alunos.
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Se por um lado a forma como eu lido hoje em dia com a deficiência está ultrapassada, vivo com a
revolta de que há um longo percurso a fazer apesar de publicados há já algumas décadas diversos diplomas Internacionais e Nacionais os quais reconhecem que o indivíduo portador de deficiência deve ser tratado fraternalmente, independente da sua deficiência e que promovem a sua
partici¬pação na vida social, económica, política e cultural, seja a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a Constituição, ou o Código do trabalho, a verdade é que as pessoas portadoras de deficiência enfrentam desi¬gualdades, e o acesso igualitário a serviços de saúde, emprego, educação,
acolhimento, participação política e mobilidade, ou seja a integração/inclusão, fruto de uma sociedade cada vez mais hipócrita, porque está de acordo com os princípios previstos nesses diplomas,
não nega o contacto mas evita o contacto.
Sinto que a sociedade atualmente e cada vez mais estabelece meios de categorizar as pessoas pelos
seus atributos e condições promovendo a desumanização do portador de algum tipo de diferença,
ou uma deficiência.
Por isso, pretendo destacar o preceito que apreendi com a minha esposa e que leva à mudança de
paradigmas. Quando uma pessoa com deficiência começar a fazer parte da nossa vida, do nosso
ambiente familiar, no nosso trabalho, ou no quotidiano devemos estar prontos para recebê-la e aceitar a diversidade como fundamento para a convivência social e que acima de tudo todas as pessoas
com deficiência têm direito à honestidade em relação a si mesmas, a nós e a sua condição. Ser desonesto com elas é o pior serviço que alguém pode lhes prestar. A honestidade constitui a única base
sólida sobre a qual qualquer tipo de crescimento pode ocorrer. E, acima de tudo, lembre-se de que
elas necessitam do que há de melhor em nós. A fim de que possam ser elas mesmas e que possam
crescer, libertar-se, aprender, modificar-se, defender-se e promover-se.
Para tal, temos ainda a obrigação moral de remover as barreiras à participação e de investir recursos
financeiros e conhecimento suficientes para liberar o vasto potencial dos indivíduos com deficiência.

“É apenas necessário um PEQUENO contributo de MUITOS e não um GRANDE contributo de
POUCOS”

Marco Moreia
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À cONVERSA cOM…
foi graças à sua amabilidade em nos ceder as instalações do centro franciscano, para as nossas festas
anuais, que nos conhecemos, a AAJUDE e o Senhor
Padre Marcelino.
Hoje temos o prazer de vir conversar um bocadinho
consigo:
Sabemos que faz parte da Comunidade Franciscana de
Leça. Porquê Leça da Palmeira? Como é que se fixou aqui?
A Comunidade Franciscana de Leça da Palmeira, é
apenas uma das Fraternidades entre mais de uma
dezena que formam, atualmente, a Província Portuguesa da Ordem Franciscana. Somos uma Instituição Religiosa e Missionária e, por força da nossa Regra, Instituições e Estatutos, estamos sujeitos à
itinerância e colocados em conventos com regular rotatividade, desempenhando cargos e serviços,
segundo as necessidades da Província. Os meus superiores acharam oportuna a minha presença em
Leça da Palmeira, onde me colocaram em Outubro de 1970.
A sua simplicidade, a sua energia e a sua dedicação total a várias causas tocam-nos muito. Que sente,
ao usá-las em benefício dos outros?
Na Fraternidade Franciscana de Leça da Palmeira fui colocado apenas como simples irmão, sem cargo
algum específico. Porém, com o andar dos tempos e com a sorte de não ter sido transferido para outro lugar,
fui conhecendo melhor as necessidades da casa e do meio. Essa abertura e disponibilidade fizeram, de imediato, que eu me tornasse Professor de Educação Moral e Religiosa nas Escolas. Solicitado para cooperar na
pastoral dos noivos, agarrei o projeto com entusiasmo e, pouco depois, com uma jovem equipa de casais,
esquematizámos e experimentámos um inédito e completo Encontro de Para Noivos e Apostolado Familiar
que, pela sua novidade e aparente eficácia foi aceite em toda a vigararia de Matosinhos. A Catequese não foi
propriamente uma novidade, porque desde simples seminarista me habituei a ir às escolas primárias levar a
mensagem de Jesus numa linguagem simples e com a ajuda preciosa da música.
A modéstia da imagem e a simplicidade da palavra fazem parte das minhas raízes geracionais, aprofundadas e vividas na vocação franciscana que professei. E a energia que ponho em tudo o que faço, devo-o à
convicção interior de que o que faço é bom, por isso, devo fazê-lo bem. Mais tarde arranjei uma fórmula para
traduzir isto mesmo: “Sê o máximo que és no mínimo que fazes”.
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“Juventude Rebelde” – é uma designação que fomos ouvindo a várias pessoas que, ao longo dos
anos, orgulhosamente, acompanharam, como a deputada Dr.ª. Luísa Salgueiro, por exemplo. O
que é, na sua essência, e como nasceu?
A JUVENTUDE foi sempre a alma, a razão, a alavanca da minha entrega sacerdotal. Eu ordenei-me padre
no ano em que terminou o Concílio Vaticano II. Este evento eclesial, foi o despertar de um grande vulcão
adormecido em cujas cinzas a Igreja agonizava. E eu quis ser um Padre conciliar, feliz, criador de novidades e oportunidades. Uma vez, chegou-me um sinal: “Das energias gastas na pastoral da Igreja, apenas
10% eram despendidas a favor da juventude”. Estremeci, arrepiei-me, senti-me muito mal; mais ainda
quando o conferencista rematou: “é que o trabalho com juventude não é rentável e a Igreja só investe
onde vai buscar”. Como sacerdote recém-formado, esta denúncia envergonhou-me e tornou-se repto. A
partir deste momento, o público-alvo do meu ministério seria a Juventude!
Em Maio de 1967, dando cumprimento a um imperativo interior e voz a largas dezenas de jovens que
compreendiam o meu desafio, demos início a um Movimento denominado Juventude Rebelde que, de
Encontro de Inquietação a Encontro de Inquietação, durante mais de 40 anos, cumprimos as exigências
de um ideal que se traduzia nestes imperativos: Esgota a Verdade, Deixa Rasto, Serve os Irmãos.
Foram milhares os Jovens que, galvanizados pelo lema Só o Amor pode salvar os Homens, Só os Homens
podem salvar o Amor, acreditando no “ser” mais do que no ter e fazer, se foram organizando e crescendo
como jovens, como cristãos e como apóstolos em Centros Locais de Juventude Rebelde. O segredo: a
Palavra, a convicção, a oração, o testemunho e a alegria.
Crianças, adolescentes, foram recebidos por si na Catequese, criando-lhes condições dignas para
os acolher. Foi assim que nasceu o Centro Franciscano?
A longa permanência em Leça da Palmeira fez-me criar raízes nesta terra, a conhecer, compreender e
amar esta gente, a acompanhar o seu desenvolvimento e a descobrir as suas necessidades pastorais.
Instalações exíguas, perigosas, frágeis e impróprias eram o suporte a uma catequese mínima e a uma
ação sócio caritativa atribuída exclusivamente à O.F.S. Mesmo assim, estas instalações eram reclamadas por centenas de jovens para fazerem encontros, retiros, convívios e atividades diversas. O que excedia em terreno disponível à volta do convento, faltava em horizontes alargados de pastoral e missão.
Aproveitando a longa amizade, o saber e a competência, a utopia transformadora e o espírito rebelde imparável e contagiante do jovem Eng.º Victor Bártolo que dizia “o importante é começar... o resto, porque
é de Deus, não vai faltar”, aceitei a proposta: de construir o Centro Franciscano de Pastoral e Ação Social.
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Com a ajuda de algumas empresas, com ofertas generosas de benfeitores anónimos, leceiros ou não, com
a contribuição compreensiva, pronta e generosa da Câmara de Matosinhos, presidida pelo Sr. Narciso de
Miranda e assessorada pela vereadora Dr.ª Luísa Salgueiro, dos quais granjeei sólida amizade, ele aí está,
sabiamente projetado e decorado pelo jovem Arq.º José Manuel, habilmente construído por mãos de humildes artistas e apoiado pela força da oração de quem sempre acreditou. Em 15 de Novembro de 2003, foi sua
bênção e inauguração, presidida pelo saudoso Bispo D. Armindo Lopes Coelho.
É um espaço bem delineado, agradável e que é usado em várias áreas, disponibilizando diferentes
vertentes. Quais?
De facto, o Centro Franciscano é um espaço amplo, alegre, acolhedor e tecnicamente bem equipado, ao serviço
da pastoral, da cultura, do recreio, da solidariedade, aberto à comunidade.
Hoje, mais de 450 crianças, adolescentes e jovens frequentam a Catequese; a O.F.S. tem uma sede digna;
funciona um Ser-Sol (Serviço Solidário) de recolha de roupa, tratamento e distribuição de bens a gente
carenciada; funciona o grupo “Paz e Bem” que presta serviços junto dos sem-abrigo; são assistidas 25
famílias pobres constituídas por mais de 50 pessoas; têm Sede própria o Lions Clube de Leça da Palmeira;
fazem reuniões semanais os narcóticos anónimos de Matosinhos; realizam-se as festas de Natal e Fim de
Ano das diversas escolas e Infantários de Leça e outras Associações; fazem-se audições de música clássica;
representam-se peças de teatro; dão-se explicações de música; ocupam-se os espaços mais amplos para
ginástica de manutenção; organizam-se eventos diversos; etc. etc.
Sr. Padre Marcelino, conhece os nossos jovens, com capacidades limitadas. Que pensa daqueles que
são considerados deficientes?
Acha que há uma barreira nítida, em vários aspectos, a distingui-los dos considerados normais?
É facto indesmentível que a sociedade é constituída por gente com capacidades consideradas normais
e pessoas desprovidas dessas capacidades e que denominamos de doentes e “deficientes”, sendo estes
mais do foro psíquico. Penso ser meu dever, afirmar que todos eles possuem a dignidade de filhos de Deus
e, por Deus na pessoa de seu Filho Jesus, todos eles amados e queridos. É nesta grande dimensão do amor
de Deus ao próximo que, em todos os tempos e lugares, surgiram pessoas, grupos e associações que, de
entrega generosa e gratuita, procuram minorar as fragilidades dos mais carenciados.
Entre essas Associações está a “A AAJUDE”, que tenho o prazer de conhecer e que me dá muito honra em
poder servir com a disponibilidade dos espaços do Centro Franciscano.
Hoje a sociedade toma consciência do valor e da dignidade do deficiente e desenvolve esforços para que
seu tratamento seja mais humano e acrescido de cuidados privilegiados. No entanto, muito ainda há a
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fazer, sobretudo na criação de mais Centros de acolhimento, apoio, tratamento e assistência, bem como
a ajuda financeira aos familiares.
Quase sempre as famílias portuguesas, por vergonha ou complexos, esconderam os seus “deficientes” do
convívio entre os demais. As coisas estão a mudar, nas escolas procura-se uma vivência e convivência.
Integração que está longe de ser ideal, mas penso estar a caminhar no bom sentido. E o que não faz a
sociedade civil, muitas outras associações particulares (religiosas ou não) estão atentas ao problema.
Tirando a especulação financeira que de vez em quando se fala, o futuro é risonho e é de apoiar.
Muito obrigada pela sua atenção, Sr. Padre Marcelino.
Gratos pela sua amizade.

Ana Maria Ponce
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O DOM DE SER cAPAZ DE SER fELIZ
Num destes dias, numa das minhas viagens diárias para a AAJUDE, tinha, como sempre, o rádio
do carro ligado e, à hora certa, como é habitual, foram apresentadas as notícias que marcam o dia
nacional e, mais uma vez, nada de novo, mais impostos, mais austeridade, mais dificuldade para as
famílias. Fiquei revoltada e troquei de emissora, ao calhas… Começei a ouvir uma musica da qual
reproduzo alguns versos.

Tocando em frente
Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada
sei…
(…)
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora
Um dia a gente chega no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
De ser feliz
(…)
É preciso amor pra poder pulsar
É preciso paz pra poder sorrir
É preciso a chuva para florir

Ao ouvi-la, fiquei a pensar na vida que temos tido, na agitação diária dos nossos dias, no corropio
das nossas horas, nas preocupações, por vezes sem sentido.
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Se, por um lado, me preocupam as notícias, pois somos todos afectados pela malfadada crise, pelo
aumento dos impostos, pela diminuição do poder de compra, pela tristeza de assistirmos à realidade
de pessoas, mais ou menos próximas, com histórias de desemprego, de dificuldades, de pobreza disfarçada ou irremediavelmente materializada nos rostos cada vez mais esguios, mais tristes, por outro,
preocupa-me o facto de vivermos reféns desta mesma crise, desta lamentação constante e colectiva
de que este será o único futuro que podemos almejar. Da resignação perante este estado de depressão colectiva que nos vai tirando a capacidade de sonhar, de acreditar que o dia de amanhã pode ser
diferente, pode ser melhor.
Por isso considero importante que cada um de nós faça a sua parte, dê o seu contributo para que
possamos ultrapassar o mais rapidamente possível esta crise que nos consome financeira e psiquicamente. Todos podemos ajudar. Um amigo, um familiar, um vizinho, um desconhecido, uma
Associação, o País… Mesmo que, por vezes, nos pareça pouco, pode fazer a diferença para pessoas
que já pouco ou nada têm, que perderam a esperança. É importante que, em momentos como o que
estamos a viver, a solidariedade, a entreajuda, a união sejam uma constante.
Acredito que, para os meninos da AAJUDE, a situação do país, não passa despercebida. Têm
consciência das mudanças que esta crise representa ou pode representar para o seu dia a dia, para
os seus familiares, para a AAJUDE ou para a Sociedade em geral. No entanto, não vivem aprisionados
pelas possibilidades, pelo que há-de vir.
Vivem o momento, o Presente.
E vivem-no intensamente, sem lastimar aquilo que perderam ou poderão perder, mas antes, valorizando o que de bom a vida lhes dá, cada dia.
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Não são egoístas, pelo contrário, estão sempre prontos, vigilantes para apoiar os colegas, os familiares, os funcionários, qualquer pessoa que com eles se cruze e que precise de atenção, de cuidado,
de um carinho.
Têm dias bons e dias maus, como qualquer pessoa têm problemas, dificuldades, mas sabem também
que “depois da tempestade vem sempre a bonança” e, como tal, enfrentam as dificuldades com o
mesmo sorriso e a mesma força que os acompanha nos momentos bons.

Vivem plenamente, pois tal como diz a música cada um de nós carrega o dom de ser capaz de ser feliz…

Júlia Fernandes
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A BANANA!
Não sou quem vós pensais…um daqueles homenzinhos que se julgam importantes e nem sequer
se conhecem a si próprios.
Sou uma planta bonita e muito útil ao homem, a bananeira. Tenho umas folhas grandes e largas
que produzem sombra e defendem os trabalhadores, e não só, das chuvas que caem em abundância na respectiva época. Mais importante ainda é que fornecem fruto saboroso que se chama
“a banana”.
São várias as espécies de fruto, dependendo do local em que se produzem. Desde a Ilha da
Madeira à Ilha de Timor, é fruto com várias qualidades, muito útil ao homem.
Há a banana da Ilha da Madeira, com uma única espécie. Depois temos as das Ilhas de S. Tomé e
Príncipe que produzem qualidades de banana diversificadas:
a) Banana “quixibá”, muito semelhante à da Madeira, que a população das ilhas utiliza como substituto do pão e também da batata, sobretudo para fritar. É a batata frita do povo, quando esta falta;
b) Banana “ouro” – muito saborosa e com muito açúcar mas muito cara, que o povo pouco usa por
causa do preço;
c) Banana “prata” – é a banana que mais se vende por ser a mais barata e que, por isso, o povo mais
compra por substituir também o pão (trigo ou centeio);
d) Banana “pão” – a maior banana que se cultiva, mas também a mais cara, não só pelo seu
tamanho como também pela sua aplicação e destino, já que substitui o próprio pão, quando este
alimento falta;
e) Banana “maçã” – igual em tamanho à banana prata mas muito diferente na sua forma e no seu
paladar, pois substitui com vantagem o fruto que lhe deu o nome, ou seja, a maçã normal (não
esquecer que a maçã também tem várias qualidades, com formato e sabores diferentes, como a
maçã “reineta”, a “golden” e outras);
f ) Há ainda a Banana “anã” – que é pequenina mas muito saborosa, cujo gosto de assemelha ao da
maçã mas muito mais doce que aquela;
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É muito curioso o cultivo da bananeira, seja qual for a sua qualidade e espécie.
Não é conhecida a origem da primeira planta – nasce de uma raiz, a que chamam a “soca”, resto de
outras que se cortaram para lhe tirar o fruto e que só se desenvolve em terrenos húmidos e quentes de origem tropical.
É formada por várias “cascas” ou “pele” de outras plantas porosas e putrefactas que vai servir para
produzir, além do fruto próprio, o húmus e a sombra necessários e indispensáveis à criação e desenvolvimento de outra planta muito mais rica em valor e em fruto, que é exportada sobretudo
para a Inglaterra e países nórdicos – Holanda, Suécia e Noruega – que é considerada o “ouro” de
S. Tomé e Príncipe.
E pronto! Por hoje chega!
Oxalá eu possa, de algum modo, dar, nem que seja uma pequenina parte, contributo para o
desenvolvimento que todos desejamos e esperamos.
Sinceramente ao vosso dispor com votos de um ridente futuro.
Um cidadão Santomense durante TRINTA E SETE ANOS.

José Inácio Peres
D. F. Aposentado
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BOA VIZINHANÇA…
E se, de repente, um desconhecido lhe oferecesse…um aperto de mão, um “Bom Dia” sorridente, um beijo fraternal? O que pensaria? como reagiria?
Não raramente os nossos jovens brindam quem por eles passa na rua, com um aperto de mão, um
“Como está o nosso amigo?”, um sorriso espontâneo ou mesmo com um beijo amigável.
Perante este cumprimento, é comum a primeira reação ser de surpresa e mesmo de algum afastamento. Afinal não é habitual ver um adulto, que não conhecemos, dirigir-se a nós, cumprimentando-nos afavelmente. Estranhamos. Desconfiamos. Não estamos habituados. E logo pensamos:
Quem será? Porque me cumprimenta? Deve querer algo…
Quando estas mesmas pessoas, que inicialmente se retraíam e que evitavam até o contacto ocular,
começam a fazer parte do percurso habitual dos nossos jovens, desaparecem os medos, esbatem-se as dúvidas e então é frequente ouvirmos dizer: “Bom dia, Manel! Como estás, Cidália? Então
Miguel, tudo bem?”. Inicia-se, então, uma saudável e proveitosa relação que contribui ativamente
para a tão falada e tão estimulada inclusão social dos jovens deficientes.
Os funcionários das lojas próximas das nossas instalações e os vizinhos da AAJUDE, já habituados
a esta espontaneidade, ao sorriso fácil e à educação dos nossos jovens, correspondem aos seus
gestos de boa vizinhança. Também já conhecem os seus nomes e as suas particularidades, tal com
os nossos utentes sabem onde trabalham, se têm filhos,
netos e quais os seus nomes…
É engraçado que a relação que se cria lembra as antigas
relações de vizinhança, em que todos se conheciam e
ajudavam mutuamente.
E é assim, nestes simples gestos quotidianos, que nos
apercebemos que não são necessárias estratégias especiais, megalómanas, pensadas em gabinete, para
promover a inclusão social, já que esta é, naturalmente,
alcançada pelos jovens, com as suas características e
com a espontaneidade que os caracteriza.

Lídia Guimarães
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A SABEDORIA DOS PROVéRBIOS
Gosto de provérbios, essas pequenas frases populares que encerram séculos de sabedoria.
Todos os países e culturas têm os seus provérbios, que vão passando de geração em geração, e
é curioso verificar que a maioria dos conceitos que transmitem são muito semelhantes, numas
e noutras culturas: FAZ O BEM, NÃO OLHES A QUEM; DEVAGAR SE VAI AO LONGE ou O CALADO
É O MELHOR, provérbios portugueses bem conhecidos, encontram paralelo em muitas outras
línguas.
Vem isto a propósito da atual situação económica vivida, não só em Portugal, mas em toda a
Europa e estendendo-se a outros pontos do Globo.
Por vezes, quando leio artigos de jornal ou vejo noticiários de televisão, reparo que pessoas com
altos estudos - e também outras menos cultas - se desdobram em teorias, normalmente cada
qual mais absurda, mas todas diferentes, sobre um mesmo assunto: a crise.
A crise é tema sobre o qual todos opinam. De repente todos são economistas, doutorados em
Finanças, enfim, sábios…Só que o pior ainda não são as tais ideias absurdas que defendem: o pior
é que gritam muito, chegam a insultar-se verbalmente ou por escrito! E passam o tempo nisto…
Caberia aqui o provérbio: CASA ONDE NÃO HÁ PÃO, TODOS RALHAM E NINGUÉM TEM RAZÃO.
Dentro da minha cabeça, começam a saltitar outros provérbios que melhor se adaptam a tanta
confusão: QUEM MUITO FALA, POUCO ACERTA; CADA UM PUXA A BRASA PARA A SUA SARDINHA;
NÃO DIGAS MAL DO VIZINHO, QUE O MAL VEM PELO CAMINHO, etc. etc. São tantos que pergunto
a mim mesma se essas pessoas não os conhecerão, pois poderiam ser-lhes muito úteis.
Daí a concluir que um pouco de calma seria o ideal para que cada um pudesse refletir e tentar resolver as dificuldades que se lhe apresentam. Lá diz o ditado que COM CALMA E PERSEVERANÇA,
TUDO SE ALCANÇA.
Sabemos que A NECESSIDADE AGUÇA O ENGENHO. Porque não divulgam os meios de comunicação os exemplos dados por muitos jovens e menos jovens que têm vindo a empenhar-se em
novas formas de organizar e ganhar a vida? Seria boa forma de entusiasmar as pessoas e de lhes
lembrar que NÃO VALE A PENA CHORAR SOBRE O LEITE DERRAMADO.
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Tenho cá para mim que, depois de várias décadas de “muita pressa”, estamos todos cansados e
precisamos de ser ensinados a regressar a um ritmo normal: DEPRESSA E BEM, HÁ POUCO QUEM.
Temos que acreditar que somos capazes e, claro, devemos ajudar quem precisa. Mas, atenção,
pois lá diz o velho provérbio chinês: SE VIRES ALGUÉM COM FOME, NÃO LHE DÊS UM PEIXE:
ENSINA-O A PESCAR.

Ana Maria Ramos
Associada da AAJUDE
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NOVAS INSTALAÇÕES
Contrariamente ao que aqui escrevi no início de Julho passado, a partir desse mês, a obra das novas
instalações da AAJUDE decorreu com alguns atrasos, em virtude de o empreiteiro geral, a COCIGA,
S.A., ter até finais de Setembro, deslocalizado grande parte dos seus recursos para outras obras em
fase de acabamentos.
O prazo de conclusão da obra, Abril de 2013, parece estar agora comprometido, mesmo tendo já o
empreiteiro recuperado algum desse atraso. No entanto, acreditamos que a COCIGA tudo irá fazer
para minimizar este atraso.
Nesta fase mais adiantada da obra, penso ser a altura ideal para falar dos diversos intervenientes na
realização da obra: autores dos projetos, fiscalização e empreiteiro.
Quanto aos autores dos projetos, eles têm sido impecáveis no acompanhamento e assistência
técnica à obra; a equipa da fiscalização tem demonstrado um enorme profissionalismo, realizando
sempre o seu trabalho de forma pormenorizada e atempada; o empreiteiro, apesar do descuido atrás
referido, prima pela execução com qualidade das várias fases da obra.
Se nas imagens abaixo a obra parece adiantada, não podemos esquecer o que ainda nos espera:
revestimento de paredes (concluído no 1º andar) e pavimentos interiores, caixilharias em alumínio,
tetos falsos, carpintarias, pinturas, revestimentos cerâmicos, instalação de equipamentos, arranjos
exteriores, ligações das várias redes de tubos à rua, …, e por fim o “recheio” do edifício.
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Revestimento exterior - térmico tipo “capoto”
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Fachada princip al e poe nte – Setemb ro

Novembro

Fachada Sul – Setembro

Novembro
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Revestimentos de paredes interiores – gesso e reboco

Quartos e varanda sul - Novembro

Zona de estar 1º andar – Novembro

Redes de tubos suspensas

Teto da garagem – tubos de água, saneamento, ventilação,…
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Outros pormenores…

Entrada princip al

Sala polivalente – piso -1
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Fachada principal – gabinetes técnicos em baixo, quartos em cima

Paulo Soares Lopes
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