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APONTAMENTO ____________________________________ 
 
 

 

Temos uma AAJUDE Nova.  

 

Os anos 2012 e 2013 foram decisivos para o conseguir.  

 

Com muito empenho, trabalho e espírito de mudança, motor que nos impulsionou a avançar, 

conseguimos concretizá-la.  

 

Não podemos, porém, esquecer a “velha” AAJUDE, sempre a mesma entidade combativa que, com 

os seus valores corretos, o seu saber estar, tendo sempre uma visão reta e ampla da sua ação no 

presente e no futuro, nos foi trazendo até hoje.  

 

Estamos-lhe muito gratos.  

 

Ela deu-nos, desde o seu início, o seu apoio, ensinou-nos a criar uma família de jovens felizes.  

 

A nova AAJUDE irá trazer novas iniciativas, novas maneiras de atuar, adaptando-se a outras 

realidades, mais avançadas, com maior maturidade.  

 

2013 foi o ano chave da produtividade da AAJUDE, em que a Instituição conseguiu o Certificado de 

Qualidade EQUASS Assurance e concluiu a Construção das Novas Instalações. 

 

Foi um Ano de Viragem… 

 

Devemos, por isso, sentir-nos felizes…  

 

 

 

 

 

Ana Maria Ponce 
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A NOSSA VOZ…   
 

 

Temos continuado os nossos passeios a pé, ao fim de semana, para conhecermos os recantos da 

cidade, e também as nossas actividades ocasionais, fora do horário determinado.  

 

 

No Centro Ambiental da Quinta do Covelo 
 

 Entrámos numa actividade relacionada com animais autóctones, domésticos e selvagens, em 

ponto grande. 

Havia diversas crianças, adultos, pessoas mais velhas, com os seus animais de material reciclado.  

O nosso peixe lá estava, com certeza com sede mas com água da chuva para beber e nadar. Foi feito 

por nós durante alguns dias que foram vividos com entusiasmo.  

 

 

  
 

 

 

 

Ana Fernanda Santos 

 

 

                                                
 A voz dos utentes da AAJUDE 
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 Com as mais frescas hortaliças da horta, recicladas, claro. 

Tomámos parte numa exposição e desfile. 

Apresentámos um nabo. Mas que nabo! Muito grande e imponente. Foi um gozo fazê-lo, transportá-

lo e expô-lo. Pesava muito e ficámos cansados mas felizes.  

 

                  
 

Miguel Ponce 

 Labirinto na Horta.  

AAPPC do Porto apresentou na horta um interessante e extenso labirinto que todos íamos 

percorrendo. A certa altura havia um recanto onde, de olhos vendados, podíamos diferenciar vários 

sentidos, tais como o gosto, adivinhando um sabor que nos era apresentado, o cheiro, através duma 

flor ou de uma planta que nos davam a cheirar e o ouvido por intermédio de sons diferentes que iam 

tocando.  

Por fim, saboreámos bebidas diferentes e, no final bebemos mesmo chá.  

 

        
Teresa Sopa 
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 A semana do artesão.  

Foi muito bem celebrada, levámos os nossos teares mais pequenos, tintas, pincéis, barro, formas, e 

trabalhámos e ensinámos a fazer tapetes nos teares e peças com barro.  

Eram crianças de diferentes escolas os nossos alunos. Com que entusiamo moldaram o barro e 

trabalharam nos teares mais simples. Aprenderam que dantes havia profissões que agora já quase 

não existem, mas que se devem realizar.  

Eu, Sara, fui a professora e gostei muito. 

 

 

       
 

 

   
 

 

 

 

 

Sara Monteiro 
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No Parque da Cidade 
 

A convite do Centro de educação Ambiental do Núcleo Rural / Parque da Cidade, fomos visitar uma 

parte talvez menos conhecida do Parque da Cidade do Porto.  

Fomos num autocarro cedido pela Câmara do Porto.  

Uma das responsáveis do Parque contou-nos uma história muito bonita sobre animais e plantas, que 

terminou com uma canção a condizer.  

Tivemos, depois, ocasião de dar um passeio pelo Parque, observando um belo arvoredo de camélias 

de várias cores.  

Em geral, julgamos que estas flores são só cor de rosa, mas não, elas têm várias cores, sendo, porém, 

as mais raras as amarelas.  

Foi uma manhã bem passada, embora um pouco fria, mas soalheira e aquecida pela beleza das 

camélias.  

 

 
 

Manuel Lopes  
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CAMINHADA SOLIDÁRIA 

 

Por iniciativa do Lions Clube de Leça da Palmeira, com o incansável Presidente José Carlos Neto a 

liderar, realizou-se uma caminhada solidária a favor da AAJUDE, na marginal de Leça. 

 

Os participantes (mais de 150) contribuíram com 

€3,00 em troco de um boné, com o logotipo da 

AAJUDE. Muitas mais pessoas adquiriram o boné, e 

o pai de uma utente fez um donativo, daí resultando 

uma boa receita para ajudar a equipar as nossas 

novas instalações. 

 

Contámos com o apoio da Camara de Matosinhos, 

através da Matosinhos Sport, que nos deu apoio 

logístico, nomeadamente criando um cartaz de 

divulgação. 

 

Foi uma manhã bem passada, com a participação de 

utentes, familiares, colaboradores e amigos da 

AAJUDE. Destacamos a presença do Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto, 

e da “nossa” Rosa Mota que connosco passou a manhã. 

 

 

        
 

Paulo Soares Lopes 
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PLATAFORMA DE ENTENDIMENTO E COLABORAÇÃO 
 

Ao ouvir Dilma Rousseff, Presidente do Brasil, nesta sua breve visita a Portugal, na sua simplicidade 

e poder, a querer cimentar o entendimento e a colaboração entre Portugal e o Brasil, falando numa 

plataforma de relacionamento, ousei perguntar-me, a um nível muitíssimo diferente, qual a 

plataforma que é possível erguer, para nela conviverem a AAJUDE, os utentes, as famílias, os 

parceiros, os colaboradores, os sócios, em suma, todos os que a envolvem. 

 

Talvez seja, por vezes, mais difícil, em certos pontos, cimentá-la do que construir a união entre 2 

países.  

 

Meditando bem, conclui-se que é pacífico o relacionamento com os parceiros, os sócios, os 

colaboradores que, com o espírito dado pela Certificação de Qualidades da Instituição, conseguiram 

procedimentos ainda melhores.  

 

É mais difícil com alguns familiares que, na sua imaginação deturpada, não conseguindo separá-la 

da verdadeira realidade, passam a ver inconformidades de tratamento e de gestão, onde elas, de 

modo algum, existem. 

São um número diminuto, felizmente, mas o suficiente para poder fazer balançar a plataforma. 

 

Continuando a pensar, a plataforma tem que ter pilares de compreensão, de diálogo, de respeito 

mútuo, de avaliação correta do trabalho da Instituição, e, uma vez fixada, não pode ser abalada por 

casos ocasionais que respeitam aos utentes que têm que ter o suporte da união: Instituição – Família.  

 

Devem sim ser todos isentos, objetivos, e pensar que, dentro do âmbito da AAJUDE, há um grupo 

de colegas e amigos, e que é nosso dever apoiá-los como grupo de cidadãos integrais que realmente 

são.  

 

 

 

Ana Maria Ponce  
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QUERIDOS AMIGOS AAJUDE, 
 

Cá venho eu conversar um pouco convosco, desta vez muito interessada em saber se gostaram das 

férias em Cerveira. 

 

Bem, eu digo Cerveira, mas devia dizer Vila Nova de Cerveira, pois é esse 

o nome completo de tão bela povoação minhota. Perguntarão vocês: “ É 

Vila Nova porquê? Há alguma Vila Velha de Cerveira”. Boa pergunta! E cá 

vai a resposta: “ Não há, mas já houve…ou quase.” Voltam a perguntar: 

“Quase? Isso é esquisito”. Sim, parece que não me estou a explicar muito 

bem. Vou, então, contar-vos o que se passou: 

 

Há muitos, muitos anos, no tempo do nosso rei D. Dinis, existia neste mesmo lugar uma pequena 

povoação chamada Vila de Cerveira. Tal como se passa com a atual, o rio Minho fazia de fronteira 

com o país vizinho, que então se chamava Castela. 

 

Ora os castelhanos tentaram várias vezes atravessar o rio e atacar a velhinha Cerveira para ficarem 

com aquelas belíssimas terras. Preocupado, o rei D. Dinis, mandou erguer, em torno da vila, fortes 

muralhas e um castelo para que os habitantes se pudessem proteger e defender. 

 

Terminadas estas importantes obras, a vila parecia outra: o número de habitantes aumentara muito, 

com a chegada de operários e soldados; muitas casas novas tinham sido construídas para albergar os 

novos habitantes; o medo dos ataques inimigos terminara. 

 

Foi então que o rei, perante tal transformação, achou por bem alterar, ligeiramente, o nome da 

povoação, pois a antiga Vila de Cerveira, agora irreconhecível, dera lugar a um povoado bem 

diferente. Assim lhe chamou Vila NOVA de Cerveira, por oposição à velhinha vila desprotegida.                                                                                                

 

Espero que vos tenha agradado esta breve explicação. 

Um abraço para todos, da 

                                                      

                                                       

                                                            

Ana Maria Ramos  
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EXPERIÊNCIA NA COLÓNIA DE FÉRIAS…  
 

Tudo começou com a nossa partida no domingo, dia 16, e logo a partir daí deu para ver como a 

alegria e o entusiasmo iam tomar conta da nossa semana de férias. 

Chegámos a Cerveira e instalámo-nos no Inatel. No meu quarto ficaram a Patrícia, a Noémia e a 

Sara. Começou logo por ser divertida a escolha das camas. 

 

                   
 

Nos dias seguintes fizemos variados passeios, como a Valença, Caminha onde os jovens puderam 

escolher as lembranças para trazer à família. Um dos passeios foi muito engraçado porque fomos 

todos a pé e, de repente, começou a chover e tivemos todos de nos abrigar debaixo de um toldo de 

uma loja. 

                  
Mal chegámos ao Inatel, fomos logo tomar um banho e eles acharam muita piada a esta “aventura”. 

A semana chegou ao fim, e o que posso dizer é que de facto é uma experiência única estar com os 

nossos meninos 24h sobre 24h e ver como para eles um dia tão simples pode tornar-se no dia mais 

especial.  

É uma experiência para repetir. 

Isabel Anacleto 
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COLÓNIAS 
 

Já há vários anos que os pais/encarregados de educação recebem da AAJUDE a informação que 

anuncia uma Colónia de Férias e que aponta, entre outros dados – Partida da AAJUDE Dia x, às x 

horas.  

Já alguma vez pensaram nas diligências que se tem que fazer para chegar a estes dados tão 

certinhos? 

 

As Colónias são, para muitos utentes, os únicos dias em que podem ter umas mini férias fora do seu 

habitat quotidiano.  

Têm que as merecer, trabalhando durante o ano, sendo assíduos, cumpridores, colaboradores, mas 

disciplinados.  

 

Há vários passos a tomar pela Equipa Técnica, para que essas férias se concretizem. 

1. Pesquisar continuamente na Internet, procurando a abertura de alguma Candidatura e 

respetiva área.  

2. Estudar quais das alternativas propostas é a mais adequada à nossa realidade. 

3. Escrever o projecto de candidatura que tem que obedecer a regras definidas pela entidade 

promotora e ser muito bem elaborado e fundamentado, espartilhado por um número 

determinado de carateres.  

4. Contatar os locais, que, no caso da Colónia de Férias, melhor se adaptam à maneira de ser e 

de estar dos utentes.  

5. Analisar, com a máxima exatidão e isenção, pesando vários fatores, os utentes que, no 

momento, se encontram física e psicologicamente em condições de participar e obter 

benefícios.  

6. Escolher e contactar os colaboradores que os deverão acompanhar e se adaptam a todos os 

aspectos que envolvem uma colónia, pois eles são uma mola principal em todo o processo, 

quando em desenvolvimento. Depende muito deles o decorrer duma estadia agradável, 

mesmo se chover…  

7. Fazer contas, muitas contas, para conseguir uma estadia o menos cara possível por parte de 

cada utente.  

8. Enviar aos pais todas as informações e pedir o envio da respectiva autorização de 

participação.  
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9. Contatar o centro escolhido e ajustar, já de posse de todas estas informações, o número de 

requisitos necessários (ex: quartos com condições especiais, sem beliches, sem escadas, com 

casa de banho adaptada, pormenores da alimentação).  

10. Organizar o transporte e o plano das actividades a desenvolverem dia a dia.  

 

Pergunto eu agora – Não seria muito mais fácil, muito mais cómodo, para os que trabalham, 

cumprindo o seu horário, mesmo que não vejam nele apenas um regulador dum emprego de oito 

horas por dia, não ligar a internet, não pesquisar, não ter mais obstáculos a vencer, deixar tudo em 

silêncio? 

 

Respondo com firmeza: Não. 

E é muito simples compreender este Não veemente. É que nós temos sempre como objectivo 

principal os Utentes, que merecem que as oito horas dum emprego, sejam horas de dedicação, 

empenho, imaginação, sempre direcionadas para eles tendo em conta eles próprios e a Instituição 

que é o seu apoio.  

 

 
 

   Ana Maria Ponce  
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À CONVERSA COM… 
Domingos Soares Lopes 

- Sr. Domingos Lopes, é com muito prazer que vimos hoje conversar 

um bocadinho consigo. Diga-nos o que sente quando pensa na 

AAJUDE e naquilo que ela significa? 

Agradeço a oportunidade de entrar nesta conversa, dizendo o que sindo 

quando penso na AAJUDE. Estou perante uma obra de solidariedade 

especial, numa área de população carenciada de todos os apoios possíveis 

para atenuar as diversas dificuldades. 

 

  - Viveram-se, até agora, muitos anos de êxitos, embora, também, de erros e falhas, mas 

conseguimos chegar até hoje com muita garra e determinação. Concorda connosco? 

Concordo com a lembrança do passado e quero agradecer àqueles que lutaram para ultrapassar 

tantas dificuldades, desejando que os mesmos possam viver os novos e melhores momentos que se 

avizinham. 

 

- O Senhor significa muito para a AAJUDE. A sua presença, a sua ajuda preciosa, o seu 

altruísmo… desde sempre foram o nosso grande apoio. Que nos quer dizer sobre isso? 

Em relação à minha presença e ajuda, julgo que cumpri o meu dever de Pai do Manuel António e de 

Amigo da AAJUDE.  

 

- Lembrámos a “velha” AAJUDE que nos trouxe do passado e nos projetou no futuro. Qual a 

sua sensação ao ver a Instituição rejuvenescida, com um novo edifício a aguardar os nossos 

utentes, adaptado a outras realidades, com mais maturidade?  

Julgo que valeu a pena todos os sacrifícios para chegarmos ao presente com um futuro tão 

aliciante.  

 

- Senhor Domingos Lopes, confesse-nos qual é o seu maior desejo neste momento? 

O meu maior desejo, julgo que o de todos os Amigos da AAJUDE, é ver o nosso Lar e Escola a 

funcionar em pleno.  

 

Muito obrigada pela Sua atenção.  

Gratos pela Sua amizade.  

   Ana Maria Ponce  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A AAJUDE é uma escola familiar e para muitos é uma casa, sendo que, para alguns, na realidade, é 

mesmo a única casa. Mas não é uma casa qualquer. É uma casa onde há muito amor, carinho, 

amizade e muitos cuidados, sempre com um enorme respeito por todos e pelas suas singularidades.  

 

Não conheço nenhuma outra Instituição que consiga proporcionar aos seus utentes uma tão elevada 

qualidade de vida. Aqueles que, no passado, sonharam erguer uma Instituição em benefício destes 

meninos, devem congratular-se por terem conseguido construir algo bastante maior, algo que não é 

palpável, algo que só o coração sente, uma verdadeira família. 

 

   
 

Tenho tido o privilégio, ao longo dos últimos anos, de ser o professor de Educação Física destes 

meninos. Tenho alguma dificuldade em chamar «trabalho» a este emprego pois parece mais que vou 

visitar os meus amigos. Já sei que ao chegar vou cumprimentar o Miguel e que me vai perguntar: 

«gostas de mim?» Ao lado já está a Maria pronta para me cumprimentar com umas ricas beijocas, 

enquanto o Márcio confirma uma última vez os cordões das suas sapatilhas. Com o grande Manel 

ponho os meus conhecimentos futebolísticos em dia, enquanto a Teresa nos prepara mais um 

sustinho ao levantar-se com demasiado entusiasmo. De seguida, sou informado pela Cristina de 

todas as maleitas que sofre nessa semana, quando de repente sou atropelado pelo abraço da Patrícia 

mas, passados dois ou três minutos, já consigo voltar a respirar. Nisto não consigo encontrar as 

marotas da Noémia e da Ana Monção, já que bem escondidinhas atrás de uma porta, se preparam 

para mais uma brincadeira. 
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Na viagem rumo ao Clube de Ténis do Porto, local da aula de Educação Física, ponho a conversa em 

dia com a Noémia sempre com muitas novidades para contar, enquanto a Ana Fernanda comanda as 

tropas sempre com muita responsabilidade. De mãos dadas, lá seguimos o nosso caminho quando a 

Cidália nos presenteia com mais uma linda canção. Nisto aquela “grande máquina” que é o Kiko 

vibra com mais um “leão de quatro rodas” que passe na estrada. 

 

Chegando ao ginásio, a sempre pronta a colaborar Ana Monção, imediatamente me ajuda na 

preparação logística da aula, enquanto o Rui nos oferece mais um daqueles sorrisos que só ele sabe 

dar. Com uma incrível calma e precisão, o Xiquinho dá mais uma exibição de como saltar à corda, 

enquanto a Ana Fernanda já fervilha para poder dar um passeio no tapete rolante. A nossa Lisinha a 

esta hora já foi buscar um colchão e está confortavelmente refastelada a descansar um bocadinho 

Depois de uma horinha de aula e já no regresso, a sempre incrível Sara inicia o seu já muito 

conhecido programa de rádio com que nos anima durante toda a viagem. O sistema de reboque da 

Patrícia já começa a apresentar sinais de fadiga mas como sempre a Ana Monção dá ordem de 

marcha.  

 

      
 

Despeço-me e como, de costume, um anjinho embelezou o meu carro com uma flor silvestre. 

Tenho muito orgulho em pertencer a esta família e gostaria de aproveitar a oportunidade de enaltecer 

todas as pessoas que tão bem tratam os nossos meninos.  

 

 

Diogo Vilaça 
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O PALÁCIO ENCANTADO DA VENTURA 
 

 

Sonho que sou um cavaleiro andante, 

Por desertos, por sóis, por noite escura, 

Paladino do amor, busco anelante 

O palácio encantado da Ventura! 

 

Mas já desmaio, exausto e vacilante 

Quebrada a espada já, rota a armadura... 

E eis que súbito o avisto, fulgurante 

Na sua pompa e aérea formosura! 

 

Com grandes golpes bato à porta e brado: 

Eu sou o Vagabundo, o Deserdado... 

Abri-vos, portas d'ouro, ante meus ais! 

 

Abrem-se as portas d'ouro com fragor... 

Mas dentro encontro só, cheio de dor, 

Silêncio e escuridão - e nada mais! 

 

Antero de Quental 

 

 

O nosso Palácio Encantado da Ventura, a nossa nova AAJUDE é real. 

Não simula, apenas para atrair, e desmoronar-se de imediato.  

 

Ao abrir a sua Porta simples e acolhedora, quer receber os seus jovens com alegria, luz brilhante, 

música alegre, beleza natural, simplicidade.  

 

É que, na AAJUDE, o que parece… é.  

 

 

Ana Maria Ponce 
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MUDANÇAS 

 

“A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão 

com certeza perder o futuro” 

John F. Kennedy  

 

As novas instalações estão prontas.  

A mudança está para breve.  

E, a juntar à mudança física para a nova “casa”, teremos de ter em conta as outras alterações que 

iremos introduzir na vida dos nossos jovens. 

 

Saber “mudar” é muito importante, permite-nos fazer escolhas melhores, permite-nos sentirmo-nos 

mais realizados, permite-nos encontrar a nossa identidade, o nosso lugar no mundo, contudo, muitos 

dos jovens da AAJUDE apresentam alguma relutância à mudança (traço bastante comum nos jovens 

com deficiência mental), apreciando bastante a segurança da rotina, a segurança dos lugares que já 

conhecem, a segurança das paredes que durante tantos anos os receberam, os mimaram, os fizeram 

crescer.  

 

     
 

Assim, estamos preparados para o facto de a mudança para as novas instalações poder acarretar, 

inicialmente, algum receio (que a existir, será completamente natural e adaptativo).Teremos – pais, 

direção, técnicos, monitores, funcionários – de estar preparados para o surgimento de alguma 

angústia associada à mudança. Será também provável que surjam manifestações de saudade.  

 

Nada mais natural.  
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Durante anos, os nossos jovens sentiram-se em casa, nas paredes de que agora se despedem. E, 

apesar do enorme entusiasmo que sentem (e demonstram) por irem colorir de sorrisos e gargalhadas 

as novas paredes que os aguardam, é normal surgir algum receio pela novidade, alguma saudade do 

passado, alguma expectativa em relação ao futuro.  

 

No entanto, tudo o que rodeia a mudança (e a quebra de rotina) foi sendo muito bem trabalhado com 

todos os nossos jovens, que foram sempre envolvidos em todo o processo, que já visitaram a nova 

“casa” várias vezes e que até já fazem planos sobre o que lá farão, sobre as vezes que irão para o 

jardim, que irão andar de bicicleta… todo este cuidado vai ser de enorme importância, quando, 

finalmente, a casa “velha”  encerrar definitivamente as suas portas e a casa “nova” escancarar as 

dela.  

 

Toda a nossa vida é feita de mudanças contínuas e de diferentes escolhas (condicionadas pelo nosso 

passado e pelas expectativas em relação ao futuro). A capacidade de adaptação, que vamos 

desenvolvendo ao longo da vida, permite-nos não só adaptarmo-nos às mudanças, como tirar delas o 

máximo partido para o nosso desenvolvimento no futuro. 

 

Aqui na AAJUDE é assim… 

 

…Nós nunca perdemos o Futuro!!! 

 

 

Lídia Guimarães 
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CAMINHADA NO TEMPO 
 

“…Slipping through my fingers all the time 

I try to capture every minute…” 

ABBA 

O tempo passa, impiedoso, cruel…  

 

Corre, veloz, como se estivesse em fuga. Foge do passado, do presente, sôfrego pelo futuro.  

 

A nós, cabe-nos apenas assistir à sua passagem.  

 

E que bom que é vê-lo passar. Ver a Vida a acontecer. A alegria de ver uma criança a crescer, ver 

um projecto a ganhar forma, ver um sonho a tornar-se realidade. No fundo, ver o Mundo a evoluir.  

 

Claro que sentimos sempre nostalgia, alguma tristeza até, em recordar o tempo passado, pois 

lembramo-nos automaticamente de tudo de bom que vivenciámos, das experiências, da juventude, 

das pessoas com quem nos cruzámos e que fomos perdendo, enfim tudo aquilo que foi a nossa vida, 

do bom e do mau que, no fundo, cimentou a nossa personalidade de forma indelével.  

 

  
 

A propósito da celebração das Bodas de Ouro, o fadista Carlos do Carmo, foi questionado sobre os 

seus 50 anos de carreira, e ele perentoriamente respondeu “passaram tão rápido”. 
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Realmente, tão rápido que o tempo passa… Tão rápido, que por vezes não nos permite saborear o 

momento, o presente. Que bom que seria se tivéssemos uma máquina do tempo que nos permitisse, 

por vezes, refugiarmo-nos em alguns instantes passados, recordar bons momentos vividos…  

 

Na AAJUDE, que bom que seria voltar a ouvir as gargalhadas da Cândida a comer um rebuçado, e a 

oferecer aos colegas ou funcionários a dizer sem hesitações “tu mereces”.  

 

Que bom que seria reviver cada aniversário, os primeiros dias das novas actividades, os passeios, as 

colónias, os sorrisos, as partidas, as festas, as gargalhadas sem fim, enfim tantas… tantas coisas... 

 

  
 

Mas, dadas as diferentes contingências que vamos ter, queremos, mais tarde outros momentos que 

vamos querer também recordar.  

 

Esperemos por eles, continuando a nossa caminhada no tempo.  

 

 

Júlia Fernandes 
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PARECE QUE FOI ONTEM… 

 

O Inverno rigoroso impediu que o lançamento da 1ª Pedra do Lar Residencial da A Ajude fosse 

como é normal no local da obra. A escolha do espaço alternativo recaiu na Junta de Freguesia. 

Assim, numa manhã de Inverno, a 12 de Novembro de 2012 a nossa sala Museu recebeu esta 

cerimónia tão carregada de afetos e cumplicidades.  

 

Tudo foi preparado com cuidado e carinho e nem os discursos que nestas ocasiões sempre se fazem, 

foram de circunstância. Sentia-se em todos uma alegria e no fundo um sentimento de pertença, era 

muito o que unia todos naquela sala.  

 

Retive até hoje as palavras da Drª. Ana Maria, havia no que disse muita cor, lembro-me que na altura 

comentei com alguém que parecia ter-se desenhado uma aguarela.  

 

A obra foi avançando e tive a oportunidade de a visitar várias vezes de cada vez que lá fui senti que 

esta é uma instituição que faz falta, não para ser mais uma, mas para marcar a diferença de cuidados 

a concidadãos nossos tão especiais.  

 

Na última visita guiada ao edifício todos os que a fizemos ficamos com a certeza que A Ajude vai 

fazer sorrisos na margem do Rio Leça, em Santa Cruz e não podia ser de outra forma. O espaço é 

fantástico, com uma vista invejável, possível graças à generosidade de uma família que muito diz a 

esta terra de Santa Cruz do Bispo. A construção respira luz e parece transparente completamente 

integrada no lugar.  

 

Fico feliz, enquanto Presidente de Junta, mas fico muito orgulhosa enquanto cidadã anónima desta 

terra por termos sido escolhidos para acolher esta obra. 

 

Obrigada a todos os que a sonharam e a tornaram possível.  

 

 

 

Maria de Lurdes Queirós 
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2013 – CASA NOVA! (E MAIS…) 

 

Com toda a certeza, 2013 vai ficar na história da AAJUDE. 

Chegou a hora da mudança para a casa nova, quase 2 anos após o início da sua construção; lá 

estaremos no início do mês de Setembro. Não com os móveis novos como tanto gostaríamos – há 

atrasos burocráticos, que por mais que tentemos, não ultrapassamos em tempo útil. 

Mudamos porque precisamos; mas também porque merecemos. Esse mérito obtém-se quando, em 

equipa, se luta de forma incansável por obter mais e melhor para a AAJUDE. A AAJUDE está de 

parabéns: pelos seus colaboradores sempre ambiciosos e empenhados em novas causas, e pelos 

apoios que conseguiu, nomeadamente da Segurança Social e Câmara de Matosinhos. 

Deixamos para trás as velhas mas sempre acolhedoras instalações, cujo ambiente familiar, por todos 

reconhecido, tudo faremos para preservar na casa nova. 

Preocupa-nos agora os consumos energéticos de um edifício equipado com elevadores, sistema de 

ventilação, aquecimento central com caldeira a gás, e todo um conjunto de exigências (contratos de 

manutenção dos mais variados equipamentos) “à rica” num país cada vez mais pobre. Resta-nos o 

consolo de não termos renda a pagar das casas e apartamentos que deixamos no Porto. 

           

           

Vista da Rua Monte Leça Alçados Sul e Poente 

Vista do Jardim Entrada Principal 
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E mais … , porque quinze anos depois e com 220.000 km percorridos, a velhinha Mitsubishi da 

AAJUDE cedeu o seu lugar a uma Renault “novinha em folha”. 

Temos uma nova viatura para transportar os nossos utentes, com mais conforto e equipamento – ar 

condicionado, rádio com ligação sem fios ao telemóvel, e GPS. 

 

Próxima revista: no próximo nº daremos 

notícias da inauguração, mudança e 

funcionamento da AAJUDE na nova casa, já 

mobilada com novos móveis (modernos e 

coloridos) e com novos equipamentos 

(computadores, central telefónica, televisões, 

…). 

Falaremos do Empreiteiro, Fiscalização e 

Projetistas salientando a Arquiteta que tanto 

contribuíram para melhorar a nossa casa. 

Paulo Soares Lopes 

Receção Refeitório CAO 

CAO – Salas de Atividades Refeitório Lar 
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