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APONTAMENTO ____________________________________ 
 

 

 

Não é nosso hábito indicar nomes, nos nossos escritos, a não ser os dos utentes, porque tudo o que 

fazemos, num espírito de equipa, é para eles.  

Queremos hoje, porém, começar este apontamento com uma simples, mas merecedora, homenagem 

aos fundadores da AAJUDE, lembrando os seus nomes. 

Situada no Porto, a AAJUDE (Associação de Apoio à Juventude Deficiente) foi fundada em 1982, 

com o esforço e o empenho de um grupo de pais, que precisavam de uma escola que acolhesse os 

seus filhos. 

Foram, por isso, seus fundadores, entre outros, o Sr. Horácio Nunes de Almeida, a Srª D. Beatriz 

Nunes de Almeida, o Sr. Francisco Rocha Ferreira. A Srª D: Manuela Rocha Ferreira e a Srª D. 

Áurea Correia dos Santos.  

 

No Historial da AAJUDE são esses pais os seus fundadores. São eles a semente daquilo que a 

Instituição é hoje. Para eles toda a nossa gratidão.  

 

A AAJUDE nasceu. Depois foi crescendo em tamanho físico, desenvolvendo-se no seu âmbito de 

ação, tentando, ao longo dos anos, corporizar as suas principais aspirações. 

O tempo passou inexoravelmente depressa e as suas instalações tornaram-se exíguas. 

Continuou a crescer, continuou a alargar o seu âmbito e hoje está madura, com umas instalações já 

de futuro que se devem a uma equipa lutadora, com o apoio da Segurança Social e da Câmara 

Municipal de Matosinhos 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Ponce 
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A NOSSA VOZ… ∗  
 

 

Mais uma vez a nossa participação, a lembrar algumas actividades extra que tivemos… 

 

Ida ao Teatro  

Sábado, dia 9 de Novembro, tivemos uma saída à noite. Às 21:00 horas o Dr. Paulo veio-nos buscar 

para irmos ao Centro Paroquial de Perafita ver uma peça musical chamada “Clowns”, pelo Grupo de 

Teatro Infantil de Perafita. 

Vimos os meninos a atuarem com um coro, ao fundo do palco, e a fazerem coreografias de 

palhacinhos. Havia uma menina que queria saber qual o segredo para ser feliz, que estava guardado 

numa caixa. Cada um tentou adivinhar mas não foram capazes. Disseram várias coisas como alegria, 

paz, música, dança, etc… 

Mas o segredo era a Amizade entre todos.  

Eu gostei muito.  

 

Digitópia  

Fomos todos à Casa da Música por causa da Digitópia. Foram duas manhãs bem passadas.  

Eu primeiro fui pesquisar na Internet de que se tratava. Dizia lá – a Digitópia é uma plataforma de 

música digital, na Casa da Música, no Porto, que 

incentiva a audição, a performance e a criação 

musical.   

Assim, sentados à frente de computadores e teclados, 

fomos convidados a trabalhar com vários programas 

musicais. Num deles, com a ajuda do rato, 

percorríamos vários locais da Cidade do Porto 

ouvindo os seus sons: Casa da Música, Estação de 

Metro, Parque da Cidade, etc.  

Noutro, colocados em frente aos ecrãs de computador, fazíamos música com os movimentos do 

nosso corpo. 

 

                                                 
∗ A voz dos utentes da AAJUDE 
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No segundo dia, usando os conhecimentos adquiridos, fizemos um “concerto” com participação dos 

monitores da casa da Música. Foi muito giro!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop “Expressão Corporal”  

No sábado, dia 3 de Novembro, fomos à Biblioteca Municipal Florbela Espanca, para participar num 

Workshop de expressão corporal.  

Num folheto, podia-se ler: “Neste workshop, tomamos 

consciência do nosso corpo como uma ferramenta 

comunicativa e abordamos a intervenção com o outro no 

espaço e no tempo”. Com a ajuda da Professora Maria 

João Mota, fizemos muitos exercícios individuais e em 

conjunto com os colegas da AAJUDE e da APPACDM de 

Matosinhos.  

O exercício de que mais gostei foi o dos comandos de 

televisão: divididos em grupos de 3 ou 4, cada grupo, 

comandado pela Professora, tinha que representar um 

canal de televisão com gestos e sons. Assim, tivemos novela, futebol, entrevistas e danças que 

“ligavam” ou “desligavam”, conforme a Professora mudava de canal.  

 

 

 

 

 

 

COLÓNIA DE FÉRIAS E SURF  
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Com o apoio imprescindível do INR – Instituto Nacional para a Reabilitação, conseguimos ter uma 

agradável e benéfica Colónia de Férias no Inatel em Vila 

Nova de Cerveira e continuar a praticar o Surf. 

Actividade que traz benefícios inigualáveis aos nossos 

utentes a vários níveis. 

 

E, como uma imagem vale mais do que mil palavras, aqui ficam algumas fotografias destas 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa gratidão.  

 

 

Ana Maria Ponce 
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UMA COISA BELA É UMA ALEGRIA PARA SEMPRE 

 

Do alto de uma varanda da AAJUDE, olho a paisagem emque ela está alcantilada - pequenas 

casinhas, ao longe, a erguer-se do verde que as rodeia e os pinheiros mais perto, mais altivos, 

sobranceiros a nós, e sinto que tudo é 

belo.  

É bela também a tranquilidade que se 

sente, o ar que se respira, a voz do 

silêncio que se ouve. 

E, embora deslocados no ambiente em 

que vivemos, não deixam de ser 

igualmente lindos os aviões que 

passam, resplandecentes quando os 

raios de sol os fazem brilhar ou 

quando, já noite, as suas luzes vão piscando cores diversas. 

Estamos num lugar recatado, convivendo quase só 

com a Natureza, mas, ao olhar os aviões, sentimo-

nos a ser levados por eles, céus fora, para Nova 

Iorque, Paris, Roma…quem sabe? Passamos, de 

repente, em imaginação, para lugares 

cosmopolitas, pessoas de várias etnias, 

monumentos imponentes luzes feéricas, 

movimento sem fim. 

 

Queremos, porém, continuar na nossa varanda, na nossa paisagem bela e tranquila e, pensando 

sempre que -  a thing of beauty is a joy forever – uma coisa bela é uma alegria para sempre 

(William Wordsworth).  

 

Este pequeno recanto da terra é uma coisa realmente bela 

 

Saibamos vivê-la.  

 

Ana Maria Ponce 
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INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇÕES 

 

 

 

No passado dia 7 de Setembro, foram 

inauguradas as nossas novas 

instalações.  

Era suposto estar aqui a narrar os 

acontecimentos dessa tarde, mas não 

me apetece… 

Apetece-me antes, falar das 

incontáveis viagens entre o Porto e 

Santa Cruz do Bispo, carregando as 

carrinhas até ao teto com as velhas 

mobílias para a nova casa; falar da nossa velhinha casa nº2 que ficou a abarrotar com outras tantas 

“velharias” à espera de uma oportunidade para serem “recicladas”; falar da “fuga” às rendas 

exorbitantes cobradas no centro do Porto para vir para este ”paraíso à beira rio plantado”; falar desta 

ideia “inconcebível” de ficarmos aqui meios perdidos, no meio de nada, longe dos centros 

populacionais, tão desejados por tantos… 

Mas não estamos no centro de nada, porque os nossos utentes são o centro de toda a nossa atividade, 

e como tal, todos os “disparates” que façamos são por uma boa causa: proporcionar um ambiente 

familiar, cheio de luz, paz e alegria. 

Queremos agradecer à Sr.ª Arq. Albertina 

Oliveira (e à sua equipa) o seu enorme 

contributo, com a sua sensibilidade, sempre 

disponível e simpática, a pensar numa casa 

acolhedora e funcional.  

Agradecer também a todos os que, do lado do 

Empreiteiro – COCIGA, S.A., por aqui 

trabalharam, sempre muito profissionais e 

disponíveis para as mais diversas solicitações. 

Não podemos esquecer a equipa da Fiscalização - IPERPLANO, sempre atenta, nunca regateando 

trabalho e responsabilidade, e que muito nos ajudou no diálogo com todos os intervenientes, 
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ajudando a ultrapassar obstáculos que, por vezes, nos pareciam inultrapassáveis (eles sabem do que 

falo…).     

Também estamos muito gratos à Sr.ª Dra.9 Maria de Lurdes queirós, actual Vereadora da Ação 

Social de Matosinhos, pela sua disponibilidade.  

Por último (e até porque “os últimos 

serão os primeiros”), um especial 

agradecimento à equipa da Câmara de 

Matosinhos, nas pessoas do seu 

Presidente, Dr. Guilherme Pinto e Dr.ª 

Luísa Salgueiro (vereadora da Ação 

Social à data do início do projeto), que 

de forma sensível e encorajadora sempre 

nos apoiaram, tendo sido a alavanca de 

que tanto precisávamos. 

Chegou a hora de acalmar, depois das mudanças, das novas mobílias, eletrodomésticos e 

computadores que entretanto chegaram, de tantos dias de alarmes a disparar (ou era do incêndio – 

“mas onde?”, ou da falta de energia – “mas como?”, ou da falta de gás - “mas porquê?”), de tantos 

“ó Dr. Paulo está mais uma coisa avariada”… 

Chegou a hora de repensar tudo de novo, não porque tudo está errado, mas porque parar para 

projetar um futuro cada vez melhor, deve ser o nosso único propósito e ambição. 

Apetece-me agora, que a noite já vai longa e o sono pesa, convidar todos os que nos queiram visitar, 

a vir à Rua do Monte de Leça, nº 558, em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos. Vão ver que valou a 

pena! 

 

 

 

 

 

 

Paulo Lopes 
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A AAJUDE EM MOVIMENTO 

 

Têm sido muitos os percursos, os obstáculos, as recompensas, os sucessos, os fracassos, duma 

Instituição que não está parada, que arrisca sempre, pensando no melhor.  

 

A AAJUDE movimenta-se sempre, quando procura tudo de bom para os seus utentes, quando deteta 

falhas humanas, de modo nenhum aceitáveis, quando procura a socialização de todos os que acolhe, 

quando quer dar a todos os que nela colaboram uma formação progressiva.  

Continua a movimentar-se, quando procura dar a todos os que a frequentam uma permanência digna. 

Quando tem que resolver conflitos que vão aparecendo e que se vai descortinando com a atenção que 

a AAJUDE procura dar a todas as suas áreas de ação. 

 

Esse movimento é saudável e imperativo para saudar certas formas de estar, que são corretas, e para 

sanar outras absolutamente irregulares e inadmissíveis. 

Ela irá continuar a sua luta que quer pacífica para o seu equilíbrio e o seu desenvolvimento. 

E hoje mais do que nunca, porque tem muitos mais meios físicos e disponibilidade humana para o 

fazer. 

Que nunca pare e continue sempre a ser feliz, na sua ação dia-a-dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Ponce  
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À CONVERSA COM… 

 

 

 

 

 

 

Maria de Lurdes Queirós 

(Vereadora da Ação-Social da Câmara Municipal de Matosinhos) 

 

 

- É com muito prazer que, como elementos da AAJUDE, vimos hoje conversar um bocadinho 

consigo.  

Não esquecemos a agradável guarida que nos deu, proporcionando-nos uma cerimónia 

gratificante, num dia de chuva desabrida, aquando do lançamento da Primeira Pedra das 

Novas Instalações da AAJUDE. 

Tem presente esse acontecimento?  

O dia do lançamento da 1ª Pedra da AAJUDE foi um dia que dificilmente esquecerei. Eu e quem 

nele se envolveu e participou. 

A cerimónia não foi só um momento de circunstância. É verdade que lá fora estava mau tempo mas 

dentro da Sala Museu Guilherme Thedim o ambiente era quente e envolvente. O espaço dedicado a 

um artista recebeu a 1ª Pedra do “Palácio da Ventura” como lhe chamou a Dr.ª Ana Maria. E a 

verdade é que as palavras dela colocaram diante de nós uma aguarela. Bastava olhar para os 

sorrisos cúmplices de todos. Um sonho que demorou a dar passos concretos mas que finalmente 

começou a tomar forma. 

 

- Pensando, retrospectivamente, na sua acção como Presidente da Junta de Santa Cruz do 

Bispo, o que foi que a marcou mais na área social? O que mais a sensibilizou e fez sentir-se 

recompensada? 

É difícil referir só um momento que tenha sido gratificante. Há muito que digo que o trabalho nesta 

área, ainda que não dê direito a uma placa de inauguração, é o que verdadeiramente faz a diferença. 
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Um edifício uma vez inaugurado cumpriu a sua missão já o trabalho com as pessoas nunca está 

concluído, confesso que me marcaram muitas situações que fui conseguindo resolver, fossem elas 

realojamentos de famílias em casas sem condições de habitabilidade ou acompanhamento de casos de 

violência doméstica mas no fundo é sempre muito o que fica por fazer e as situações a que não 

consegui dar resposta e isso custa e desassossega. 

 

- Agora, como Vereadora da Acção Social da Câmara de Matosinhos, como perspectiva 

alargar esta sua acção?  

O Município de Matosinhos tem tradição nesta área, serviu e serve muitas vezes de referência. Eu 

revejo-me muito nesta política de trabalho em rede, de valorização das parcerias. Como dizia o 

professor Óscar Lopes “Devemos Sempre Muito a Muita Gente.” 

O Município tem muito bem definida a sua política social, nas linhas estratégicas e eu só posso sentir-

me privilegiada por ser um dos fios desta rede social. Quero muito fazer a diferença porque só assim faz 

sentido. 

 

- Tendo em conta a sua experiência, como sente a imagem da Deficiência na Sociedade? 

Se me perguntar a mim, Lurdes Queirós, como vejo a deficiência, facilmente responderia, fui educada 

para respeitar a diferença e aceitar aqueles que por motivos diversos são diferentes. Procuro transmitir 

esses valores aos meus filhos e fico feliz porque me dão muitas vezes provas de terem interiorizado estes 

princípios. Sei que se passarmos para aquilo que pensa a sociedade a resposta pode não ser assim tão 

linear, mas também sinto que se têm dado passos no sentido da inclusão. Há ainda muito a fazer, o 

caminho faz-se caminhando e com pequenos passos também podemos chegar longe. Por isso fico feliz 

por viver num Concelho que tem apostado nestas políticas, sejam elas através da construção de 

equipamentos quer no apoio de acções para os nossos cidadãos especiais.  

 

- Que medidas considera pertinentes para a inclusão do Deficiente? 

Julgo que esta Inclusão do Cidadão Especial só será verdadeiramente conseguida se houver mudança 

de mentalidades e tenho esperança que hoje caminhamos muito mais nesse sentido. 

Basta pensar que há anos atrás muitos destes cidadãos especiais eram escondidos em casa, longe de 

tudo e de todos e hoje isso não acontece. Eles convivem, frequentam as nossas escolas e as nossas 

vidas. Até esta preocupação em dar respostas a estas crianças, a estes jovens e mais tarde adultos 

reforça a ideia que tenho de que nesta área já evoluímos muito, claro que o difícil é o que está sempre 

por fazer, mas isso dependerá de cada um de nós e da responsabilidade do lugar que ocuparmos. 
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- Sr.ª Dr.ª Lurdes Queirós, sentimos que ama o trabalho que faz com dedicação, entrega e 

eficiência. Permite-nos que lhe perguntemos como sente a nossa vinda para o Concelho de 

Matosinhos? 

Há dias iniciei um plenário do Conselho Local da Acção Social com esta frase de Séneca: 

“Nenhum vento ajuda quem não sabe para onde vai!” 

Isto para ilustrar o contrário, já que naquela sala todos sabíamos bem qual o nosso papel. É o que 

direi em relação à AAJUDE. Chegaram em dia chuvoso de Outubro e quando demos por ela abriram-

se aos outros em tarde quente de Setembro. Disse nessa tarde que a forma como nasceu o vosso 

“Palácio da Ventura”, sereno e transparente, como se sempre ali estivesse estado, na margem do Leça 

nos orgulha enquanto cidadãos desta terra. 

Eu ainda um dia destes ao passar pela vossa porta acompanhada dos meus escuteiros dei comigo a 

pensar que quase me apetecia bater à porta e entrar como fazemos quando passamos pela porta de um 

amigo. 

Ainda bem que vieram e trouxeram para Santa Cruz a vossa Instituição. 

Teremos todos muito que aprender com os jovens que moram nessa casa transparente, assim nos 

permitam sermos vizinhos preocupados e responsáveis. 

Matosinhos é um lugar fantástico para se marcar a diferença e há muito que sabe aproveitar o vento e 

navegar ao largo. 

 

 

Muito obrigada pela Sua atenção.  

Gratos pela Sua amizade.  

 

 

 

 

   Ana Maria Ponce  
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MENSAGEM 

 

 

Seu olhar a sorrir enchia-me o coração, quando recebia o seu abraço. 

Seu carinho, a sua alegria e sua organização metódica. 

A silhueta franzina mas mexida que me recebia de braços abertos, e terminava num doce abraço. 

Esta é a imagem que tenho da nossa querida Cândida.  

Que agora apesar de a sua saúde não lho permitir a participação está sempre presente no coração, por 

isso me permiti escrever-lhe umas palavrinhas. 

 

 

És uma flor pequenina, 

Agora fragilizada, 

Mas por todos tão querida 

E cada dia mimada. 

Estás presente a cada dia, 

Com o teu olhar brilhante, 

E aquele gargalhada que era contagiante. 

És uma flor pequenina, 

Por nós sempre adorada, 

E por todos os amigos 

A cada dia lembrada. 

 

 

Um beijo no coração minha querida, Candidinha. 

 

 

 

 

Maria Teresa Braga 
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VOLUNTARIADO NA AAJUDE  

 

O voluntariado pode ser definido, de uma forma global, “como uma actividade inerente ao exercício 

de cidadania que se traduz numa relação solidária para o próximo, participando, de forma livre e 

organizada, na solução dos problemas que afectam a sociedade em geral”. 

A AAJUDE, como Instituição de Solidariedade Social, e como Instituição que se preocupa com o 

equilíbrio e bem-estar da sociedade em que está inserida, tem, desde sempre, procurado incorporar, 

no seu dia-a-dia, voluntários que têm desenvolvido uma acção muito meritória na nossa Instituição.  

 

Depois desta introdução formal, poderia continuar a descrever-vos o que é um voluntário, quais as 

suas funções, quais os seus princípios, quais os resultados da sua acção na nossa Instituição e na 

sociedade de formal global. 

Podia, mas não o vou fazer. 

Penso que é mais importante, e que compreenderão mais facilmente as “dádivas” dos voluntários aos 

nossos jovens e a todos nós, se vos falar em casos concretos: 

Por exemplo, se vos falar na Lisa que, assim que vê a D. Adélia, se levanta imediatamente da 

cadeira, para a ir abraçar, afagar o cabelo, ou simplesmente se sentar perto dela.  

Se vos falar nas “surpresas” que, não raras vezes, a mesma D. Adélia traz para aqueles que, num 

curto espaço de tempo, se transformaram também “nos seus meninos”  

Se vos falar na doçura com que os nossos jovens são tratados 

Se vos falar na disponibilidade completa seja para ir ao café, para apoiar na cozinha, na pintura, na 

sala de refeições. E sempre, sempre, sempre, com o mesmo sorriso nos lábios, a mesma doçura, a 

mesma disponibilidade. 
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É esta disponibilidade e vontade de ajudar que encontramos também no Miguel. Nosso conhecido de 

há muitos anos e que, sempre que pode, nos auxilia em tudo o que está ao seu alcance. Seja conduzir 

a carrinha, seja auxiliar no horário do almoço, apoiar na sala de pintura e cerâmica. Nunca ouvimos 

um “Não” do Miguel e sabemos que podemos contar com ele em todas as ocasiões. 

 

Por último, não podíamos deixar de falar na Catarina, 

que se juntou a nós há pouco tempo, mas que já 

conquistou um lugar no coração dos nossos jovens.  

A Catarina, com formação na área da animação 

cultural, tem tornado os fins-de-semana da AAJUDE 

ainda mais divertidos e recheados de actividades novas 

que têm feito as delícias de todos.  

 

 

Por último, gostaria apenas de acrescentar que aquilo que os nossos voluntários fazem é muito mais 

do que simples “voluntariado”, já que em tudo o que fazem eles dão um pouco mais de si, do seu 

coração, da sua bondade, da sua vontade de ajudar. 

É caso para lembrar uma frase de Cora Coralina: 

 

“Se temos de esperar,  

que seja para colher a semente boa  

que lançamos hoje no solo da vida.  

Se for para semear,  

então que seja para produzir  

milhões de sorrisos,  

de solidariedade e amizade” 

 

 

A todos os nossos voluntários o nosso muito obrigada.  

Tenham a certeza que já semearam, aqui na AAJUDE, “milhões de sorrisos de amizade”  

 

 

Lídia Guimarães  
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AS CORES DO CORAÇÃO  

 

 

Mais um ano em que tive o prazer de participar na venda de Natal da AAJUDE. 

É para mim um orgulho e um privilégio vender as peças fantásticas, feitas pelos nossos jovens 

artistas. 

Mas, para mim, é muito mais. No tempo que lá 

estou, fantasio sobre aquilo que vou vendo, as 

cores, as posições, os pormenores, e vejo 

naquelas peças uma entrega e uma partilha e 

um carinho sem medida.  

Felizes daqueles que vivem num mundo cheio 

de cores, em que o calor do amarelo e do 

laranja  deixam transparecer a entrega, 

dedicação e partilha. O vermelho, a 

intensidade dos sentimentos, o amor que todas aquelas peças levam e transmitem. 

O branco, a pureza daqueles corações de artista que tendo um mundo tão deles, o qual muitas vezes 

temos dificuldade em entender e partilhar, ainda nos torna o nosso tão colorido. 

Bem hajam, meus queridos, tenho em cada um de vós um amigo para a vida. O carinho, partilhar 

dentro do possível, estes momentos para mim de um valor incalculável, merece o meu eterno 

agradecimento, extensivo a todos aqueles que fazem parte dessa família, da qual eu faço questão de 

fazer parte.  

Obrigada por, mais uma vez, me darem a oportunidade de, durante uns dias, ter a felicidade de 

participar de algo que, para mim, me torna muito especial. 

 

 

Beijos da amiga Maria Teresa  

 

 

 

Maria Teresa Braga  
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PALETA DE CORES  

 

De que cor é o vento quando uma brisa suave nos toca o rosto num dia de calor intenso? 

De que cor é o sorriso de uma criança? 

De que cor são as estrelas que enfeitam o céu? 

De que cor é um abraço sentido num reencontro? 

De que cor é o amor? E a amizade? 

Qual a cor do aconchego de um lar? 

De que cor é uma lágrima que cai num rosto sulcado pelas tristezas de uma vida? 

De que cor é a pobreza? 

De que cor é a solidão? 

 

 

As cores são algo de belo, pela alegria que nos transmitem e pelo esplendor que emanam em tudo 

que nos rodeia, mas também podem ser tristes, assustadoras. Por vezes, é difícil, para nós, identificar 

a verdadeira cor das coisas, pois, cada vez mais, a vida tem tendência a estar maquilhada e 

transformada na sua verdadeira essência.  

Por essa razão, é mais difícil saber exatamente quais as cores que embelezam a vida. Saber que o que 

estamos a ver é realmente verdadeiro ou se há um subterfúgio que nos tolda a visão e nos torna 

incapaz de ver claramente o que temos à nossa frente.  

Vemos a vida com base na nossa própria experiência, naquilo que temos e vivemos e por vezes é 

difícil enxergar contextos com os quais não estamos familiarizados. Mas é fundamental que todos 

possam analisar tudo e ver efetivamente o que está a ser revelado. 

 

Que bom que seria que, para todos, a vida tivesse apenas as cores mais belas do arco íris, que não 

houvesse necessidade de ver a solidão, a tristeza, a pobreza…  

Que bom que seria se o Pintor que coloriu a vida pudesse transformá-la e, através da sua paleta 

colorida, tornar tudo que é sombrio e triste em algo colorido e brilhante. 

 

Na AAJUDE, embora também tenhamos dias menos coloridos, predominam as cores vivas, 

brilhantes, cheias de sentido.  

Tudo porque, para os nossos jovens, a vida é demasiado importante para não ser vivida plenamente. 

E, nesse sentido, às tristezas que, como acontece com todas as pessoas, também fazem parte das suas 
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vidas, é-lhes dada a atenção e o valor que têm no momento em que ocorrem e logo se dá a volta por 

cima.  

 

Se pudéssemos atribuir-lhes o papel de pintores da vida seria tão fácil tornar tudo mais animado e 

caloroso. 

Começávamos com o azul forte, a cor preferida para os adeptos do FCP, como o Miguel, o Manuel e 

o Kiko.  

Depois, o rosa que seria atribuído à Ana Monção, Teresa e Sara, sempre tão vaidosas e preocupadas 

em estar bem arranjadas e com tudo a condizer.  

A Noémia, a Cristina e a Cidália seriam as fiéis representantes da cor de laranja.  

A Patrícia e a Ana Fernanda, sempre muito decididas, ficariam com o vermelho.  

As lindas Cândida, Maria  e Lisa seriam o amarelo vivo  pelo tamanho dos seus grandes sorrisos.  

O Márcio, o Fernando e o Chico teriam a seu cargo o verde, pela calma e tranquilidade que sempre 

passam a todos.  

O Rui Manuel e a Zé seriam o lilás sempre sorridentes e brincalhões. 

 

Se a vida pudesse ser colorida por cada um dos nossos meninos, de certeza que seria mais alegre e 

mais divertida para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Júlia Fernandes  
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A AMIZADE 

 

 

No Natal e durante todo o ano....a amizade é fundamental! 

 

Pares, crianças , idosos.....a amizade é assim, não deve escolher  idade, profissão ou aparência física, 

deve apenas  existir pela vontade involuntária, sem interesses ou retorno, de dar: dar amor, carinho , 

compreensão. Surge habitualmente da simples necessidade de duas pessoas fazerem bem uma à 

outra manifestando interesse, consideração e respeito, confiança mútua, estando presentes e 

apoiando-se nas mais diversas situações e circunstâncias... 

A amizade evita solidão, enche-nos a alma e é uma forma de afeição e proteção.  

A partilha de momentos, a simples companhia, a aceitação do outro tal como ele é, a interajuda...são 

características presentes na amizade... 

 

Sabemos no entanto, que apesar de não devermos olhar para as condições acima mencionados na 

escolha de uma amizade, existem fatores que inevitavelmente nos aproximam na escolha da 

mesma...a familiaridade, as semelhanças pessoais, as qualidades e até a complementaridade.... 

Está provado que a companhia frequente dos amigos, reduz de forma significativa o risco de 

depressão, ansiedade e sintomas degenerativos das demências. Aumenta a auto-estima e até melhora 

o sistema imunitário! 

Um amigo é sem dúvida uma das maiores riquezas do mundo...quanto a mim posso afirmar  que 

tenho o privilégio de poder contar com alguns (dos 8 anos  aos 80) que me foram acompanhando 

desde a infância ou que conheci em contextos diversos e que me deixam pegadas na alma, que são 

indestrutíveis e que me acompanham para o resto da vida.... 

 

Obrigada a todos eles por tornarem a minha vida mais leve quando, por vezes,  se encontra mais 

complicada; mais interessante pelo simples facto de partilharem as suas ideias, opiniões e valores ; 

mais bonita por me presentearem com os seus sorrisos, bondade e ternura; mais cheia por me 

enriquecerem com o seu saber; e acima de tudo por multiplicarem...momentos de felicidade! 

 

 

Mariana Barros  
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