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REFLEXÕES

Nenhum homem é uma ilha…

É possível viver sem afetos? Esta pergunta que muitas vezes nos é colocada encerra uma 
questão de sobrevivência muito importante para o nosso desenvolvimento desde crianças 
até adultos, tão importante como a alimentação ou os cuidados de higiene. Todos precisam 
de carinhos, mimos e abraços. Pode ser um beijo, um simples piscar de olhos, uma palmada 
no ombro, um aperto de mão, um abraço, um “toque” ou apenas um sorriso. Enfi m… são os 
afetos que nos ligam uns aos outros. Esta pequena introdução permite-me partilhar uma 
realidade sentida no dia-a-dia destes primeiros meses no âmbito das funções que me pro-
pus exercer na AAJUDE.

Assim é possível verifi car ao fi m de cada dia a entrada nos gabinetes, muitas vezes intempes-
tiva, dos nossos “meninos” em busca simplesmente de um pequeno gesto como resposta ao 
seu afeto que se manifesta de diversas maneiras ou com necessidade de um desabafo sobre 
um qualquer tema ou ocorrência.
Quem diariamente constata estas realidades percebe a importância que cada um de nós 
tem na vida do outro…

Devo confessar que me faltava na vida esta “missão” para alcançar um patamar que se chama 
“realização”. Uma realização que é muitas vezes uma obra inacabada porque a insatisfação 
não nos deixa parar. E queremos sempre atingir outros patamares essencialmente ao serviço 
do outro… e quão gratifi cante é esta nossa ambição… Só assim me sinto usufruir da plena 
existência, aproveitando todo o tempo de vida que me estiver reservado.

Assim estou grato pelo convite que me foi endereçado pelo Dr. Paulo Lopes que me permitiu 
estar inserido nesta grande obra que se chama AAJUDE, onde o pouco que dou é substan-
cialmente desproporcional em relação ao que recebo de todos.
Por fi m deixo a seguinte mensagem de Miguel Cervantes que me tem acompanhado ao 
longo da vida e vinca bem a necessidade do compromisso e solidariedade entre as pessoas:

“Sonho que se sonha só
é apenas um sonho.

Sonho que se sonha junto
é o começo da realidade”

José Alexandre Fernandes
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A NOSSA VOZ... *

Tal como nas edições anteriores, vimos contar as nossas aventuras…

Passeio Comboio Turístico e Visita Museu World of Discoveries

Saímos da AAJUDE às 2 horas da tarde e fomos a pé, pela grande subida da rua da AAJUDE. Fomos 
apanhar o Comboio. 

Fomos todos e os funcionários foram o Sr. Carlos, o Dr. Paulo, a Isaura, a Fátima, a Isabel Anacleto, a 
Rute e a Dra. Júlia. 

Fomos a cantar até à Alfandega. Chegámos e fomos ver o Museu que era sobre os Descobrimentos. 
O Sr. Mestre perguntou-nos se queríamos ir andar de barco e a gente disse que sim. 

Eu gostei muito de andar de barco, porque vi os marinheiros a trabalhar e outros a rezar e vi um ele-
fante e um macaco e vi os homens nus que eram índios e, depois saímos do barco e fomos lanchar e o  
Dr. Paulo tirou-nos fotogra�as. 

Viemos a cantar “AAJUDE para sempre”.
Eu gostei deste passeio.

* A voz dos Utentes da AAjude

Noémia Silva 
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Marchas da AAJUDE

Foram muitas as marchas da AAJUDE, vou apenas falar da marcha em que participámos juntos com os  
elementos da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo. 

Começámos por ensaiar na AAJUDE. Na sexta-feira ensaiámos em frente ao portão. Veio muita gente da Casa 
do Povo. Primeiro foram eles e depois nós. A seguir fomos juntos até repetimos muitas vezes. Começámos  
depois do jantar e acabámos eram 11h e tal da noite.

No sábado também foi à mesma hora, mas desta vez foi atuação.

Saímos de carrinhas para a Casa do Povo e esperámos pelos outros grupos que estavam a chegar com as car-
rinhas e os autocarros.

Depois fomos até ao Largo da Viscondessa, em Santa Cruz do Bispo.

Esperámos pela nossa vez de ir dançar as Rusgas. A seguir dançaram eles, porque era um grupo de cada vez, 
para ver quem dançava melhor.

No �m fomos aplaudidos por toda a gente. 

A seguir, o apresentador do programa apresentou o Presidente da Junta, o Rudolfo Mesquita e o presidente da 
Casa do Povo, que é o Sr. Paulo Nogueira, que recebeu um diploma e uma saca de papel com qualquer coisa dentro.

Quando acabou, voltámos para a AAJUDE e mudámos de roupa e fomos dormir um belo sono muito felizes.

Ana Fernanda Santos



AAJUDE

6

Marchas de S. João na Quinta de Santiago

De manhã apareceram duas escolas e até dois meninos quiseram trabalhar no barro.

Um deles que era de outra escola fez e pintou uma lagartixa. 

Um menino que apareceu com os pais na demonstração também fez uma lagartixa e esse menino cha-
mava-se Manuel.

Depois de tudo organizado almoçámos.

À tarde surge o momento alto do dia. 
As marchas de São João.

Foi muito divertido.

No �m de tudo lanchámos e foi um dia bem passado.

Cristina Almeida
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Quinta de Santiago

Eu gostei de ir à quinta passar o dia com os meus colegas da AAJUDE. 

A companhia do Bruno foi das melhores que tive, além das do Miguel Carneiro, António Garcês e Márcio.

Eu gostei imenso de ir visitar aquilo.

O meu pai também lá apareceu, ao �m da manhã, a visitar-nos, a ver-nos por causa das marchas popu-
lares… E foram divertidas…

Ficámos toda a tarde até à hora de vir embora para a AAJUDE e para casa.

O dia foi bem passado, todos nós divertimo-nos muito. Almoçámos lá e lanchámos e viemos embora nas 
carrinhas.

Estivemos a ver as marchas todas, não só a nossa, mas dos outros sítios e escolas e outras comunidades e 
associações que lá passaram na Quinta de Santiago.

Toda a gente se divertiu.

Depois, dançámos todos a nossa música da marcha popular e foi um dia em cheio que passámos lá.
Gostei muito. 

Foi uma tarde em cheio também. Descansámos um bocado todos em cima de tapetes, eu também des-
cansei ao lado do Bruno e dos outros colegas que lá estavam deitados também no chão.

Margarida Valença
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Sessão de Autodefesa do GISP 

Fomos de carro até ao átrio da Polícia, do GISP (Grupo de Intervenção e Segurança Prisional).

Os polícias explicaram-nos como colocar o capacete. 

Disseram-me que as pessoas que se portavam mal iam presas.

Estivemos lá a tarde toda.

Entrei num carro da polícia que parecia um quarto de banho pequenino, que é onde transportam os 
presos. Os polícias ensinaram-me a falar na rádio do carro. O carro fez o barulho das sirenes quando vai 
apanhar os bandidos. Cuidado que as coisas não eram para brincar…

Os polícias seguravam uma espécie de saco e 
nós dávamos murros. Era para treinar como 
nos defender dos bandidos. 

Também �zemos exercícios de ginástica e foi 
muito divertido.
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No �nal, os polícias deram-nos a todos um diploma. 

Guardei o meu em casa.

Foi uma atividade um bocado difícil porque era muita gente, mas foi muito engraçada.

José Miguel
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Tarde de Cinema                                        

O dia foi real… 

Sentámo-nos nas cadeiras confortáveis e fo�nhas do cinema. 

Fomos todos… Eu e os meus colegas.

Fomos ver o �lme da Cinderela.

Gostei muito do �lme porque era muito engraçado. Gostei do príncipe que fez um baile e houve uma ma-
gia que transformou lagartos em homens, ratos em cavalos e uma abóbora numa carruagem.

Fiquei contente por a Cinderela ter conseguido ir ao baile e ter dançado com o príncipe. 

Depois, apareceram umas coisas pequeninas, as famosas pipocas. E foram logo comidas por todos nós. 

Estavam tão boas…

No �nal, �cámos todos a conversar sobre o que mais gostámos do �lme. 

Eu adorei o momento da magia… Nesse momento também eu gostava da ser Cinderela…

Gostei muito desta ida ao cinema e gostava de repetir.

Sara Monteiro
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MARCHAS POPULARES DA AAJUDE

A tradição popular das Marchas Sanjoaninas no Município de Matosinhos é já de longa data, sendo um 
dos motivos que levam a Câmara Municipal de Matosinhos a incentivar de maneira muito forte a sua 
criação artística e musical. 

Durante o mês de Junho e pelos mais variados pontos do Município, é possível ver as Associações e Pes-
soas, que fazem parte da grande movimentação que são as Marchas Sanjoaninas, trabalharem com afinco 
para que a representação da sua terra seja brilhante, condigna e prestigiante. Mais tarde, cada Marcha 
brilha na sua localidade, acompanhada de arraiais populares que festejam os três Santos da Tradição.

E como seria de esperar a AAJUDE foi convidada pela Casa da Juventude no dia 6 de Junho e pela Casa 
do Povo no dia 27 de Junho, para participar no arraial de São João, um convite que foi aceite de bom 
grado, para levar ao público um espetáculo cheio de originalidade, cor e alegria, nos habituais dois des-
files que se realizaram. Trajes, motivos, arcos e balões, coreografias e marcações, tudo é tratado ao mais 
ínfimo pormenor para que a festa seja grandiosa. 

O desfile abriu com uma novidade: o nosso grupo de jovens da AAJUDE que surpreendeu o público, 
pelo efeito novidade, alegrou os espectadores. Segundo os comentários, pela voz da população de 
Santa Cruz do Bispo. Esta participação envolveu os utentes e funcionários promovendo o convívio 
entre todos. Foi também uma forma de dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido e o 
envolvimento de todos no dia-a-dia da AAJUDE.

O final da festa aproximava-se a passos largos e, apesar do cansaço, por tudo aquilo que implicou para 
aqueles que estiveram presentes no seu planeamento, o que mais era visível era a alegria e emoção 
daquele momento tão bonito e mágico. São momentos como estes que fazem toda a diferença, um 
bem-haja a todos os nossos meninos por nos proporcionarem muitas risadas e alegria.

Patrícia Teixeira
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TORNEIO DE VOLEIBOL SOLIDÁRIO

O GISP – Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, instalado em Santa Cruz do Bispo, organizou 
um Torneio de Voleibol de Praia. Este torneio envolveu várias equipas das forças de segurança e a 
receita revertia a favor de duas instituições sem fins lucrativos. A AAJUDE foi uma das contempladas. 

Para além dos jogos, decorreram diversas atividades nas quais a AAJUDE participou. 

Eu e a minha colega Patrícia ficámos responsáveis pela barraquinha das vendas, parte dos lucros  
obtidos revertiam a favor da instituição. Ocupámos as tardes de sábado e domingo.
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Como conhecemos muitas pessoas em Santa Cruz do Bispo, conseguimos vender algumas coisas. 

Entretanto, havia atividades e jogos a decorrer em simultâneo e os utentes da AAJUDE, que ao fim de 
semana ficam no Lar Residencial, puderam assistir a alguns jogos e participar na demonstração de 
primeiros socorros. 

Ficaram todos contentes por terem colaborado na ação. 

O Kiko e o Miguel interiorizaram de tal modo o papel que na demonstração pareciam verdadeiros 
atores. O Vitor parecia um autêntico socorrista nas técnicas de reanimação.
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Isaura Silva

No final, os elementos do Staff deram aos nossos utentes um saco com pequenos brindes. 

Ficaram todos muito contentes com os presentes.

É de louvar este tipo de iniciativas que incluem instituições como a AAJUDE. 
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COMBOIO NA AAJUDE

Na AAJUDE procura-se sempre disponibilizar aos nossos utentes um leque variado de atividades. 
Assim, para além das atividades semanais, constantes no horário, há uma busca por atividades 
diversificadas, que permitam aos utentes viver novas experiências. 

Começámos por receber um e-mail da empresa Magic Tour com informações sobre diferentes ro-
teiros. Contactámos a empresa no sentido de recolher mais informações e ver qual o roteiro que a 
AAJUDE iria escolher. 

A escolha recaiu sobre a visita ao Museu World of Discoveries. “É um museu Interativo e Parque 
Temático que reconstrói a fantástica odisseia dos navegadores portugueses, cruzando oceanos à 
descoberta de um mundo desconhecido”. 

O roteiro da visita a este museu inclui uma viagem de comboio turístico pelas zonas turísticas da 
cidade do Porto. Pensámos “talvez seja possível trazer o comboio à AAJUDE?!”.

Contactámos novamente a empresa foi apresentada nova proposta e entre troca de e-mails e tele-
fonemas lá chegámos a acordo e, mediante o pagamento de um valor simbólico, foi possível trazer 
o comboio à AAJUDE. 

Bem, não foi bem até à AAJUDE, pois estes comboios turísticos não fazem marcha atrás, pelo que é 
necessário garantir que a marcha seja sempre feita em frente. Neste sentido, no cimo da rua da AAJUDE 
essas condições estavam garantidas e, após uma volta aos prédios, lá fomos apanhar o comboio.
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Os utentes ficavam muito admirados sempre que lhe dizíamos que íamos de comboio. Saímos a 
pé, para subir a íngreme rua da AAJUDE. Os meninos com mais dificuldades foram na carrinha. E foi 
engraçado ver as expressões quando se depararam com o comboio turístico. 

Depois de todos estarem acomodados, partimos para a nossa aventura. O entusiasmo era grande. 
Até os habitantes de Santa Cruz do Bispo saíam à rua para ver o comboio passar. Os meninos 
acenavam-lhes e estes retribuíam. 

O passeio de comboio foi longo, mas sempre muito animado. Não paravam de cantar. Nas ruas 
todos nos saudavam e aplaudiam a boa disposição. Os meninos que passavam pelas suas casas ou 
de familiares ficaram muito contentes. E diziam “é a minha casa…”.

No museu puderam ouvir as explicações dos guias sobre os factos importantes dos Descobrimentos. 
Gostaram das roupas que estes tinham que eram semelhantes às usadas naquela época. 

De uma sala para a outra, várias foram as descobertas e as aventuras vividas. Viram modelos mi-
niatura dos barcos usados nos descobrimentos. Muitos ficaram admirados com a sua fragilidade.
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Depois, viram os mapas do globo como era conhecido antes e durante os descobrimentos. Pude-
ram também entrar no porão de um desses barcos e ver o que transportavam. A Sara achou muita 
graça aos amigos ratinhos que acompanhavam a tripulação. A Zé Nunes gostou do rinoceronte. 
Viram ainda representações de oficinas onde construíam os barcos. 

Mas, o ponto alto foi o passeio de barco. No interior do museu há uma representação dos diferen-
tes cenários dos descobrimentos. Desde os cenários áridos africanos até às florestas tropicais do 
Brasil, passando pela Índia e Macau. 

À saída, ainda encantados pelos cenários que percorreram, regressaram ao Comboio, já a pensar 
qual será o destino da próxima aventura?…

Júlia Fernandes
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VISITA LIPOR – PARQUE AVENTURA

Ainda decorria o ano de 2014 quando se programou uma visita ao Parque Aventura em Ermesinde, 
com o intuito de promover, valorizar e respeitar o meio ambiente ajudando na sensibilização dos 
recursos usados na sala de trabalhos manuais (materiais de desperdício) reutilizando-os em peças 
criativas e utilitárias.

“Como o Parque Aventura é considerado um espaço de promoção da atividade física, da alimentação 
saudável, do respeito pelo ambiente e de socialização / formação integral do indivíduo”. 

No dia 4 de Junho deslocámo-nos pelas 10h30 até às instalações da Lipor, onde fica situado o Parque 
Aventura, com o objectivo de proporcionar a todos os elementos da AAJUDE um dia divertido, lúdico 
e com muita animação à mistura.

Logo à chegada podemos constatar que o Parque Aventura tem uma agenda preenchida com imen-
sos visitantes, tem uma área aproximada de 19ha, onde consta um parque de merendas, um parque 
infantil, um parque radical, um circuito de arborismo, um campo de mini golfe (novidade de 2015), 
um miradouro, uma área de percurso pedonal e bicicletas, um mini campo de futebol, uma banca de 
apoio (venda de gelados) zonas verdes, etc. 

Era um espaço grande, com imensos divertimentos que nos iria proporcionar, a todos, momentos 
muito divertidos. E foi o que aconteceu! Depois de uma paragem pelo espaço temático onde deixámos 
a nossa “multa”, material de desperdício para reciclar e onde ouvimos e visualizámos um pequeno vídeo 
onde abordava a questão da separação dos mais diversos resíduos para reciclar e a sua importância no 
meio ambiente. 
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Chegou a hora do piquenique…

Com uma fome de leão, todos se dirigiram ao parque de merendas onde foi servido um mega pi-
quenique … 

Terminado o almoço e feita uma pequena pausa para a digestão, dirigimo-nos ao bar para tomar-
mos o famoso “pinguinho” que já faz parte da rotina todas as semanas às quintas-feiras.

Seguidamente, fomos explorar o Parque com um percurso pedestre onde fomos observando  
alguns animais que pastavam na zona e onde desfrutámos do parque radical com a utilização do 

slide, dos escorregas, etc.

Como fazia bom tempo e com temperaturas a rondar os 27 graus chegou entretanto, a tão espe-
rada hora do gelado! Todos escolheram os seus gelados, degustaram-nos e de seguida lancharam.

A demonstrarem já algum cansaço do longo dia, pelas  
17 horas regressámos às instalações da AAJUDE com a  
promessa de regressarmos para, desta feita, fazermos uma  
visita à quinta da formiga também situada nas instalações da 
Lipor, em Ermesinde.

Rute Fonseca
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SARDINHADA NA AAJUDE

Aqui, na AAJUDE, todos os momentos são bons para festejar. Seja aniversários, seja Carnaval, Páscoa 
ou Santos Populares, o que interessa é o convívio entre todos e a felicidade dos utentes, que salta aos 
olhos em todos estes momentos.  

Sendo assim, decidimos, este ano, festejar, com a animação merecida, o São João. 

Apesar de, agora, estarmos situados em Santa Cruz do Bispo e termos uma outra festa popular para 
acrescentar ao nosso calendário – o Sr. de Matosinhos - o São João, com todas as suas tradições, con-
tinua a ser a nossa festa popular preferida e a merecer honras de festejo próprio. 

Os festejos dos Santos Populares começaram cedo, com a participação da AAJUDE nas Marchas 
Populares, evento organizado pela União de Freguesias de Lavra, Perafita e Santa Cruz do Bispo. A 
animação entre os utentes era muita e, como sempre, a nossa participação mereceu fortes elogios 
que chegaram de diferentes sectores (inclusivamente do Presidente da União de Freguesias). Efeti-
vamente, são vários os elogios (e os prémios) que a Instituição vai recebendo quando participa em 
festas da comunidade ou outros eventos e tal deve-se, sem dúvida alguma, ao empenho que jovens, 
colaboradores e direção da AAJUDE colocam em tudo o que fazem. 

E os festejos continuaram com a realização de uma sardinhada nas Instalações da AAJUDE.

O dia começou cedo, para a Patrícia e a Isaura que se deslocaram à Lota de Matosinhos, com um 
objectivo bem definido: trazer boa sardinha para assar. Após correrem todas as bancas, e depois de 
regatearem o preço, conseguiram comprar sardinha “bem vivinha”.

Depois foi a vez da Isabel Gerós e da D. Sameiro assumirem o comando, com todos os restantes co-
laboradores a auxiliarem. Assim, enquanto na cozinha se tratava do caldo verde, lá fora assava-se as 
sardinhas e os pimentos. Perto do meio-dia, já se sentia o cheirinho a S. João no ar, que é como quem 
diz já se sentia o cheirinho a sardinhas e a pimentos assados. 

Escusado será dizer que os utentes da AAJUDE vibraram com tudo e não se cansaram de elogiar o 
trabalho das cozinheiras.

Após o almoço, foi altura de descerem até à Quinta do Monte de Leça, onde a festa continuou com 
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música, lanche e bailarico animado. 

Já a tarde ia adiantada, quando se lançaram os balões de S. João. Um momento muito bonito, em que 
vimos a subir no ar, devagarinho, os nossos balões.

No final, ficou uma promessa: para o ano, há mais!

Lídia Guimarães
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À CONVERSA COM…

Com esta “conversa”, a AAJUDE quer saber a opinião do 
seu funcionário há mais tempo no ativo na instituição. É 
verdade, já passaram muitos anos desde que a Fátima Oli-
veira (monitora do CAO) colabora com a AAJUDE.

- Pode contar-nos como veio trabalhar para a AAJUDE, e que funções veio desempenhar?
Vim trabalhar para a AAJUDE por uma razão muito simples: tinha �cado desempregada e a minha mãe, que 
era auxiliar de ação médica no Hospital Magalhães Lemos conhecia a mãe da Diretora da AAJUDE daquela 
altura. Em conversa perguntou-lhe se não precisavam de pessoal; passado pouco tempo fui chamada.

- Como foram esses primeiros contactos com jovens com necessidades especiais?
Foi na AAJUDE que tive os primeiros contactos com jovens com necessidades especiais. Foram tem-
pos de muita apreensão, ansiedade e nervosismo, pois não sabia como me iriam receber.
Para minha grande surpresa, foi com grande entusiasmo que me receberam; puseram-me logo à 
vontade, pois são pessoas espontâneas, naturais e muito simpáticas.

- Como era a AAJUDE quando entrou? E como evoluiu até ao presente?
A AAJUDE nesses tempos era bem mais pequena do que é hoje; funcionava numa casa com espaço 
limitado; passou por algumas dificuldades, mas com o passar dos anos e com a ajuda de todos que lá 
trabalhavam, foi crescendo, podendo assim aumentar as suas instalações, chegando aos dois lares 
residenciais, podendo assim proporcionar uma qualidade de vida aos seus jovens.

Tornou realidade o sonho que faltava: construir de raiz uma nova AAJUDE com melhores condições de 
trabalho e proporcionando a entrada de mais jovens, combatendo assim a lista de espera que é longa.
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- Da sua longa experiência a interagir com estes jovens, o que nos tem a dizer acerca daquilo que 
os torna felizes?
A minha longa experiência ganhei-a na AAJUDE, observando e interagindo com eles nas atividades, 
e assim ficando a conhece-los melhor para poder ajuda-los nas dificuldades do dia-a-dia; só assim 
ficamos a saber e a perceber o que os torna felizes.

- Que diferença nota na Sociedade quanto à integração do de�ciente, no decorrer destes anos?
Já se nota alguma diferença na Sociedade; está mais sensível; os deficientes estão mais integrados; 
já há deficientes que têm o seu emprego, desempenhando bem o seu trabalho.

- Teve, com certeza, vários momentos marcantes passados com os utentes ao longo destes anos. 
Quer partilhar alguns?
Um dos momentos mais marcantes foi, sem dúvida, a aquisição da primeira carrinha; foi um dia de 
grande alegria; com ela podíamo-nos deslocar com facilidade para as atividades.

Também as viagens que fizemos de avião, aos Açores, Madeira e Lisboa, todas elas com encanto e 
beleza, foram momentos marcantes.

A ida ao programa “Praça da Alegria” foi também uma experiencia única de vermos como se faz 
televisão.

A viagem, de barco até à Régua, onde pudemos observar as belas paisagens do Douro, foi outro.

Mas também houve momentos marcados pela tristeza, ao longo destes anos; já partiram quatro dos 
nossos jovens, todos eles uns lutadores. Fica a lembrança e a saudade.

- O que espera da AAJUDE no futuro?
Espero que a AAJUDE continue a trabalhar para crescer, lutando e concretizando mais sonhos, para 
assim poder proporcionar momentos de felicidade e alegria para todos.

Obrigado, Fátima, por todo o carinho que tem dado aos nossos utentes.

Paulo Soares Lopes 
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ATÉ ONDE O ACASO NOS LEVA…

Num belo sábado de manhã, numa palestra sobre 
Epilepsia, veio parar às minhas mãos um pequeno 
panfleto (mais um) com as palavras AAJUDE. Este 
nome não me dizia nada, mas guardeio-o junto dos 
outros, das várias instituições e associações que ía-
mos “colecionando”.

A vida sorria-nos, o nosso filho estava feliz, fomo-nos acomodando e tendo aquele futuro como 
certo. Mas a tempestade chegou, o sol deixou de brilhar e então tivemos que enveredar por ou-
tros caminhos.

Fizemos uso de toda a informação que tínhamos sobre possíveis saídas para o nosso filho e tam-
bém usámos aquele modesto panfleto.

Foram quase dois anos de porta em porta e de longas listas de espera. 

A nossa vida mudou. Chegaram as incertezas, os medos, as angústias e muita frustração.

Tínhamos tudo para desistir, mas sempre acreditámos que iriamos conseguir e assim foi. Uma 
bela manhã de Janeiro, o telefone tocou. Era da AAJUDE.

O sol voltou a brilhar, o nosso coração encheu-se de esperança. E, em pouco tempo, a nossa 
família cresceu. Crescer nem sempre é fácil. O nosso rapaz resolveu tentar deixar a sua pegada 
de dinossauro fumegante bem cravada na AAJUDE, (tememos um bocado nessa fase) mas essa 
garra, com a vossa ajuda, transformou-se numa patinha de gato almofadada.

Hoje, apesar de ainda sermos muito novos nesta família (sim, porque vos consideramos FAMÍ-
LIA), sentimos que estamos integrados e que somos amados e acarinhados pelos “meninos”. Eles 
enchem-nos o coração com as suas atenções e miminhos.

O Vasco quis também deixar o seu testemunho, “Mãe escreve: Que eu gosto muito da AAJUDE!”.

Obrigado aos sonhadores deste projeto, aos fazedores e a todos os que fazem os nossos meninos felizes!

Bem hajam!
Família Castro Rocha 
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A MÚSICA, UM CAMINHO PARA…

A música pode ser um caminho para o desenvolvimento das crianças/pessoas portadoras de 
necessidades educativas especiais. 

Os sons da natureza sempre fascinaram profundamente os seres humanos. Desde o medo pro-
vocado pelos trovões até à tranquilidade gerada pelo ruído de uma chuva fina, o encantamento 
produzido pelo canto de um pássaro, ao deslumbramento a que se é conduzido pelo som de 
uma flauta, todos esses sentimentos são fruto de efeitos inexplicáveis, mas que sempre atraíram 
e exerceram forte influência sobre o ser humano.

 A música tem como objetivo desenvolver potenciais capacidades ou restaurar funções do indi-
viduo através da utilização dos seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) num processo 
destinado a facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, a mobilização, a expressão, 
etc., de todos os que a usufruem.

Através da música podemos estimular, comunicar e interagir com os jovens, com vista à obten-
ção de resultados fascinantes e imprevisíveis. Está comprovado que certas músicas têm efeitos 
benéficos no tratamento e controle de certas crises bem como em situações de tensão nervosa 
e/ou depressões.
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Na AAJUDE, o trabalho desenvolvido na aula de Música, tenta despertar os alunos para as suas 
potencialidades, ajudando-os a desenvolver o sensorial e o afetivo numa vivência musical plena, 
proporcionando prazer e enriquecimento na aquisição de novos conhecimentos.  

Neste sentido podemos afirmar que todas as aulas são uma experiência fantástica com aquisição 
de novas melodias, lembrar de outras mais esquecidas, experienciar de instrumentos, canções 
e danças, por todos os utentes, respeitando o gosto de cada um bem como a sua problemática.

No que diz respeito à preparação e ensaios das Festas da AAJUDE, todo o grupo mostra-se ex-
pectante, colaborando o melhor possível e esforçando-se por ultrapassar barreiras/limitações 
para o sucesso destas apresentações. A todos é proporcionando diferentes formas de apreensão 
da linguagem musical preparando-os da melhor forma para se sentirem realizados!

Neste contexto, concluímos que a Música é um caminho para a felicidade e bem-estar de muitos, 
ou até mesmo de todos os nossos utentes.

A professora de Música: Júlia Campos
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Maria Teresa Fernandes

CONVITE SOLIDÁRIO

Nos dias 29, 30 e 31 de Maio, realizou se um evento solidário denominado Prado em Festa que 
foi aberto a várias instituições e para o qual a AAJUDE foi gentilmente convidada. Depois de 
transmitir à Direção o convite feito e esta ter aceitado, ofereci-me para organizar a venda e repre-
sentar com o maior orgulho durante os três dias esta instituição. Tive para isso o maior apoio das 
técnicas responsáveis que me brindaram com trabalhos fantásticos que não me cansei de ouvir 
elogiar e me deixou mais uma vez orgulhosa. Sempre que tenho prazer de poder dar a conhecer 
as capacidades, a beleza, o trabalho e todo o amor, carinho e dedicação que é transmitido em 
cada peça e no mais pequeno pormenor por eles trabalhado. 

Alguns dos nossos artistas visitaram o recinto e foram brindados com atitudes do maior carinho 
e oferta de um lanche, vê-los sorrir e receber os seus abraços foi a melhor recompensa por mim 
recebida. 

Obrigado meus queridos podem sempre contar comigo é uma honra representá-los.
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JÁ TEMOS ÁREA DA SAÚDE NA AAJUDE

Olá a todos,
Uma vez que me é dada oportunidade vou passar a explicar o título, mas começo por me apresen-
tar, chamo-me Cátia, sou enfermeira na área da saúde mental e sou irmã de uma das utentes da 
AAJUDE. 

Há uns meses, em conversa com o Presidente da AAJUDE, em que mais uma vez me demonstrou 
a sua preocupação com o bem-estar e a saúde dos utentes desta instituição, surgiu uma partilha 
de opiniões na área de saúde na qual foi demonstrada vontade de desenvolver esta área com um 
gabinete de apoio e cuidados de enfermagem na AAJUDE. Como há já algum tempo pensava num 
projeto neste âmbito ofereci voluntariamente os meus serviços para desenvolvimento e organi-
zação do espaço e prestação de cuidados de saúde; iniciativa esta que foi agradavelmente aceite 
pela direção o que me deixou muito lisonjeada. 

Sendo assim anúncio que inaugurou este mês de Julho o gabinete de apoio á área da saúde da 
AAJUDE. 

Agradeço desde já á direção por me permitirem dar o meu contributo para a melhoria da quali-
dade e diversidade dos cuidados prestados a pessoas que para mim são tão especiais e também 
por poder ajudar a AAJUDE a prosseguir a sua missão e trabalho notório e incansável de se tornar 
uma instituição cada dia melhor.

Cátia Fernandes
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CLAMOR DO DEFICIENTE

Ei…
Anda cá
Eu preciso de ti
Preciso da tua mão
Não porque sou defi ciente
Afi nal quem é perfeito?
Preciso da tua ajuda
Não porque sou “efi ciente”
Pois, será que existe alguém efi ciente?
Preciso do teu apoio
Não que eu seja especial
Especiais todos são
Cada um com a sua particularidade
Preciso do teu carinho, atenção
Não que eu seja diferente
Diferente é cada um
Cada qual é cada qual
Ninguém é igual
Preciso da tua atenção
Porque sou gente
Alguém que pensa
Com a sua maneira de pensar
Alguém que faz
Com o seu jeito de fazer
Alguém que ama
Ah! Como sei amar!
Alguém que chora, sorri e canta
Com a sua forma de sentir 

(continua...)
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Sou alguém humano
Filho de humanos
Que precisa de vida de humanos
Não preciso ser incluído
Preciso ser tratado como sou
Onde eu couber
Onde eu seja eu
Preciso de ti
Para me respeitar como sou
Para me ajudar a construir a minha dignidade
Para eu ser realmente eu, como tu desejas ser tu
Preciso de ti
Como tu sem saber precisas de mim
Pois fomos feitos para a comunhão
Por isso somos chamados
Irmãos.

Maria Teresa Fernandes

Adair André da Silva Manhuaçu








