


AAJUDE

2

• A Nossa Voz

   • Festa de Natal

   • Festa de Carnaval

   • Circuito GNR

   • Cavalos GNR

   • Viagem à Disneyland Paris    

   • Surpresa!!

   • Viagem Gerês

• Disneyland Paris – Preparação da Viagem

• Disneyland Paris – Diário da Viagem

• Colónia de Férias: Gerês  

• GNR na AAJUDE

• Marchas Populares

• Voluntariado na AAJUDE  

• Formação de Professores Especiais 

• Apontamento



3

Nº 17 • 2016

APONTAMENTO

No nosso Plano de Atividades 2016 tínhamos quatro objetivos mais marcantes a 
atingir.

- A construção da horta pedagógica, que é já uma realidade. Este projeto foi 
conseguido devido a uma candidatura realizada ao BPI Capacitar. Assim, os nossos 
utentes poderão plantar e ver crescer os seus produtos hortícolas. 

- Viagem ao estrangeiro. Foi com grande entusiasmo que os nossos utentes 
viveram a experiência mágica do mundo Disney. A Direção pretendia, com o 
desenvolvimento deste aventura, proporcionar aos jovens da AAJUDE uma 
experiência inesquecível. Foi o que aconteceu, tendo sido o objetivo totalmente 
atingido. 

- Está também em fase adiantada o restauro da casa 2, nas antigas instalações, 
a qual pretendíamos alugar de forma a rentabilizar o imóvel. Entretanto, surgiu 
a ideia de adaptar o espaço a casa de autonomização, com o objetivo de acolher 
jovens/adultos com defi ciência mental com maior autonomia. 

-  Estamos a aguardar a entrega de um mini autocarro de 24 lugares. Começámos 
por proporcionar condições a duas funcionárias para obterem a carta de condução 
de pesados de passageiros. Habilitação já obtida. Com este transporte solucionámos 
alguns problemas de logística aquando das saídas de todos os utentes ou mesmo 
para o quotidiano, na saída para as atividades rotineiras. 

Paulo Soares Lopes
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A NOSSA VOZ... *

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

Festa de Natal

A festa foi muito divertida porque lá estava o Bruninho, principalmente, e outros colegas e os pais de 
alguns utentes. Foi muito divertido ver o professor Diogo vestido de Pai Natal.

Foi lindo e maravilhoso. 

Ele a dar-nos os presentes a cada um de nós.

Eu achei o máximo a ideia do professor.

A professora Júlia, a Dra. Lídia e os outros funcionários também estiveram a ver e a tirar-nos fotogra�as 
a todos bem vestidos com as nossas personagens do Presépio.

 Estavam lá o Dr. Paulo e o Senhor José Alexandre, além de mim, do Bruno, do António Garcêz, da Ana 
Fernanda e das educadoras todas. Foi muito divertido.

Nesse ano de 2015 conheci o Bruno.

* A voz dos Utentes da AAjude

Margarida Valença
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Festa de Carnaval 

É Carnaval.

Vamos todos festejar. Com máscaras, disfarces, serpentinas e muita música.

Na AAJUDE vestimo-nos todos a rigor. 

Estávamos todos muito animados e divertidos. 

Tivemos na AAJUDE muitas personagens ilustres. Um bispo e uma freira, também veio o Drácula e o 
fantasma mau, um guerreiro, um condutor de fórmula 1, um palhaço, uma havaiana, um juiz e um 
toureiro.

Todos cantámos e dançámos. Foi um dia muito divertido.

Patrícia Andrade
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CIRCUITO GNR

Tivemos a visita do Cabo Organista e lanchámos sumos de laranja. 

Andámos de carros e também conduzimos com as nossas mãos. Eu andei de bicicleta. Tínhamos os sinais. 
Andámos de jipe a falar no microfone.

Nesta atividade tive o meu irmão, o Sr. Alexandre, o Sr. Carlos, a Fátima, a Lídia, esteve também o 
Martins e o Comandante. 

O Garcêz, o Bruno, a Margarida, a Noémia, o Miguel Ponce, a Patrícia, o Frederico, o António Andrade, 
a Teresa Sopa, a Zé Martins, a Ana Fernanda e a Rute Fonseca. 

Depois, o cabo Organista veio à AAJUDE trazer diplomas para mim e para os colegas.

Eu não fui aos cavalos. Fizeram festas aos cavalos. O Organista levou os cavalos no atrelado para a quinta. 
Depois levou-os para a GNR para os pôr nas boxes e para lhes pôr as selas e dar comida nas cocheiras.

Manuel Lopes 
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Cavalos GNR

Os cavalos da GNR vieram à AAJUDE. 
Achei a atividade muito interessante. 

Estiveram lá os Senhores Guardas com os cavalos que 
são puro sangue lusitano. Fui com o meu pai ver na in-
ternet e o cavalo puro sangue lusitano é uma raça de 
cavalos de origem portuguesa. É o cavalo de sela mais 
antigo do mundo, sendo montado aproximadamente 
há mais de cinco mil anos. 

Acho os cavalos bonitos e vaidosos e estão muito bem treinados. 

Fizemos-lhe festas, demos comida, frutinha boa. 

Conversámos com os senhores guardas que eram muito simpáticos. 

Gostava muito que eles cá voltassem e trouxessem os meus amigos cavalinhos. 

Sara Monteiro
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Viagem à Disneyland Paris  

Nesse dia fomos de manhã, pelas 10horas, para o 
Aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Apanhámos 
o avião às 12:20h para Paris, capital da França.

Chegámos lá eram 14:30H e fomos ter com o 
motorista do autocarro, fomos com ele para dei-
xarmos as malas no Hotel Santa Fé. Depois, apa-
nhámos o autocarro para o Park Studios Walt 
Disney. Fomos à City Hall buscar os bilhetes para 
ir para as diversões. 

E havia muitas diversões e restaurantes…

 Na terça-feira à tarde lanchámos um donut com 
chocolate e a seguir fomos andar de Carrossel e 
nas chávenas, mas eu não andei nas chávenas 
porque estava maldisposta. Nesse dia choveu 
muito, fomos embora no autocarro para o hotel. Tomei banho e mudei de roupa e fomos jantar. Escolhi 
uma comida mais seca que era frango assado e arroz branco, comi só duas garfadas de arroz. 

No outro dia levantámo-nos e fomos tomar o pequeno almoço, apanhámos o autocarro para ir para 
o parque da Disneyland. Levei o meu lanche na mochila. Andámos de carrossel que são os elefantes, 
o Dumbo. No carrossel dos cavalos, as chávenas, na montanha russa do Indiana Jones e no carrossel 
Dog Zigzag e vimos motas e carros a fazer manobras sem se chocar uns nos outros e nos muros, a mota 
passou nas chamas, até o senhor pegou fogo e os carros a correr, a saltar dum lado para o outro.

De terça a sexta foi só divertir, íamos almoçar fora e também lanchar, vimos lojas, castelos, andámos 
de barco, comboio, vimos a casa da branca de neve lá dentro, até andamos em carrinhos. Foi giro!

Todos os dias até sexta-feira de manhã andámos a passear e vimos lojas dentro, de tarde viemos em-
bora para Portugal.

Chegámos ao aeroporto e esperamos pelas malas que chegaram no tapete rolante, pegámos nelas 
para ir à AAJUDE. Então gostaram de ir a Paris?

Ana Fernanda Santos
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Surpresa!!

Chegámos à AAJUDE e as doutoras e o Dr. Paulo disseram que íamos fazer uma viagem.
Vamos a um sítio que faz muito frio… Eurodisney Paris.

Ficámos muito contentes e fomos logo para o aeroporto. Almoçámos lá, embarcámos e fomos para o 
hotel do México.

Depois fomos passear no parque e andar nos divertimentos e na montanha russa. Também vimos os 
duplos. 

Vimos nevar e �zemos bolas de neve. 
Foi uma semana muito �xe.
Todos gostámos muito e trouxemos lembranças de lá. 
Foi o meu amigo Pateta que escolheu a minha t-shirt e o boné. Fiquei muito feliz.
Adorei esta surpresa.

Vasco Rocha
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Viagem Gerês 

Logo pela manhãzinha de dia 17 de Junho começou a azáfama, tinha chegado a nossa vez de ir de férias 
durante uma semana para o Gerês.

Durante os preparativos, reinava a alegria e o entusiasmo de saber que íamos para um sítio diferente.
Estávamos excitadíssimos com esta nova aventura.

Chegámos ao Gerês por volta da hora do almoço. A Isabel e a Fátima foram ao supermercado, compra-
ram frango de churrasco, batatas fritas e salada. 

Começámos por nos instalar e depois preparámo-nos para encher as barriguinhas que já tinham dado 
sinais de alerta. E, no �m, tomámos a bica.  

Tínhamos duas casas à nossa disposição. A Isabel e a Isaura �caram em baixo, a Anabela e a Fátima fo-
ram para a casa de cima. 



11

Nº 17 • 2016

Depois de já estar tudo pronto para a nossa estadia, resolvemos �car por casa porque estava a chover. De 
tarde lanchámos. À noite jantámos feijão fradinho com atum e a sobremesa foi melão. Tomámos a nossa 
bica e conversámos um bocado e fomos para as camas. 

Na terça-feira levantámo-nos e tomámos o pequeno-almoço e depois fomos às compras. 

Depois comemos ovos mexidos com salsichas, arroz, a sobremesa foi melancia e banana.

De tarde fomos ao café a Vieira do Minho a uma esplanada, mas não deu para estarmos cá fora, fomos 
para dentro tomar o nosso pinguinho. 
Depois jantámos arroz de marisco e fomos todos torcer por Portugal. De seguida fomos para a cama. 

Não nos podemos esquecer das horas de refeição, na qual havia sempre um pedido do nosso Vítor para 
fazermos um brinde e é claro, depois do jantar, havia sempre muita brincadeira e risota à mistura. 

Levantámo-nos e fomos todos tomar o pequeno-almoço. De tarde fomos até ao Centro do Gerês. 
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Ficámos todos molhados com uma chuva torrencial e, em cinco minutos, encontrámos um café e fomos 
todos tomar uma bica. Passámos na Caniçada e estivemos em São Bento da Porta Aberta. A Isabel e o Zé 
Miguel foram comprar presentes. 

À noite, o jantar foi hambúrguer com massa esparguete e depois fomos para a cama. 

Quinta-feira levantámo-nos e tomámos o pequeno-almoço. O almoço foi massa à lavrador, e a sobre-
mesa foi melancia e banana. 

De tarde fomos tomar o café ao Gerês e �zemos umas compras. 

A Isaura foi ao supermercado com a Isabel e, por último, encontramos o Senhor Artur, �cámos todos con-
tentes. E à noite jantámos bacalhau assado com batatas assadas e a sobremesa foi aletria. Como eu não 
gosto, a Isaura fez-me uma surpresa e deu-me mousse de chocolate. E depois fomos todos dormir. O pe-
núltimo dia foi só passear. 

 Na sexta-feira tomámos o pequeno-almoço, pusemos as malas nas carrinhas, a Isabel, a Fátima, a Ana-
bela e a Isaura arrumaram as duas casas e depois viemos diretos comer ao Chico da Agrela, a Guimarães. 
Quando acabámos de comer viemos todos contentes para a AAJUDE e felizes.
Até breve…

Noémia Silva
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DISNEYLAND PARIS – PREPARAÇÃO DA VIAGEM

Foi num fim de tarde de Dezembro de 2015, após a auditoria de renovação da certificação de qualidade, 
que surgiu pela primeira vez a ideia de irmos fazer uma visita à EuroDisney Paris. 

Discutíamos, direção e equipa técnica, algumas opções de atividade inovadoras que poderíamos de-
senvolver, com o objetivo de proporcionar aos utentes vivências novas, momentos inesquecíveis. Sur-
giu, então, essa ideia que, no início, era mais um sonho do que um objetivo – visitar a EuroDisney. Mas, 
passo a passo, tudo começou a ser mais real. 

Começámos por contactar várias agências de viagem, no sentido de conseguir encontrar o melhor 
preço possível para a viagem que desejávamos. 

Após termos definido datas, agência de viagens e hotel, era altura de enviarmos a notícia aos pais. 
Pensávamos, inicialmente, que alguns familiares ficariam receosos e que não permitiram a ida dos seus 
filhos/irmãos à viagem. Não podíamos estar mais enganados. A reação que tivemos foi uma reação de 
alegria, de contentamento por estarmos a permitir aos filhos/irmãos ter uma oportunidade única (mui-
tos confessaram que tinham o desejo de os levar à EuroDisney há já algum tempo, mas que nunca havia 
sido possível por razões de diversa ordem). 

Nunca nenhuma intenção de viagem da AAJUDE tinha sido alvo de tantas e tão entusiasmadas reações. 
Foi para nós motivo de orgulho, ver que todos os familiares confiaram a 100% na Instituição para levar 
os seus filhos ao estrangeiro. 
Quando enviámos a notícia, pedimos a todos segredo. Aliás, na mente de quase todos ainda deve estar 
a parte inicial da autorização que transcrevemos abaixo. 

Qual a surpresa? 
UMA VIAGEM À EURODISNEY PARIS!! 
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Com este pedido queríamos alcançar dois objetivos: por um lado, proporcionar uma verdadeira 
surpresa aos nossos jovens e, por outro lado, evitar que os utentes da AAJUDE se centrassem de-
masiado na viagem, o que aumentaria níveis de ansiedade e excitação com todas as consequên-
cias que daí adviriam. Mais uma vez, fomos surpreendidos pelo empenho a 100% de todos – pais, 
irmãos, funcionários da AAJUDE – para que este segredo se mantivesse. E foi mantido, tendo ape-
nas sido revelado para a grande maioria dos nossos jovens no dia da partida. 

Mas apesar de, à primeira vista, tudo parecer ter sido simples e linear, a verdade é que foram meses 
de preparação, para que não houvesse nenhuma falha que ensombrasse a viagem. 

Desde longo, tínhamos assumido que dada a responsabilidade que uma viagem ao estrangeiro 
acarretava, teriam de ir funcionários em número suficiente para permitir segurança sempre que 
andássemos na rua e no próprio recinto da EuroDisney. Definimos que teria de ir um funcionário 
para cada dois utentes, o que se veio a revelar uma ótima opção, já que nos permitia saber sempre 
onde e com quem estava cada menino. 

Tivemos também de ter em consideração todos os pormenores burocráticos. A questão da medi-
cação foi uma das mais difíceis de resolver. Inicialmente, a agência negava em absoluto que pu-
déssemos levar a medicação dos utentes connosco na cabine do avião, mas tínhamos o receio de 
que alguma mala se extraviasse e com ela ficássemos sem medicação imprescindível. Assim, após 
várias tentativas, obtivemos finalmente a autorização de levar toda a medicação connosco para a 
cabine, desde que acompanhada pela respetiva receita médica. Também tivemos de solicitar, aos 
utentes que delas necessitavam, autorizações a permitir a saída do país.

Como estes, vários outros entraves de natureza burocrática foram surgindo, mas a todos fomos 
respondendo da melhor forma possível. 

E, de repente, quase sem nos apercebermos, o dia da partida para uns dias mágicos chegou…

Lídia Guimarães
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DISNEYLAND PARIS – DIÁRIO DA VIAGEM

O momento da comunicação foi muito divertido, coube ao Dr. Paulo fazê-lo. 

Na terça-feira todos sabiam que algo se iria passar, pois todos tinham malas, incluindo quem não 
ficava no lar, tiveram que sair mais cedo de casa, traziam casacos estando um dia bastante quente, 
mas como as respostas que obtinham da parte dos funcionários às suas questões eram sempre 
evasivas, optaram por esperar para ver… 

Ficaram todos sentados na sala, muito calados, na expectativa. E, quando o Dr. Paulo lhes disse 
que os aguardava uma surpresa, que passava por andar de avião, ouviram-se as primeiras reações 
de contentamento. Depois, quando falou que a surpresa era uma viagem à Eurodisney foi a uma 
loucura, bateram palmas e agradeceram ao Dr. Paulo. 

Lá partimos para o aeroporto e, já no avião, o clima era de grande animação. Chegados a Paris 
puderam todos perceber porque levavam casacos, estava muito frio e só agasalhos bem quentes 
davam algum conforto. 

Patrícia Teixeira
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Fomos para o hotel deixar as malas e conhecer os quartos. De seguida fomos até ao parque Disney para 
fazer o primeiro reconhecimento. 

Apesar do mau tempo, ainda foi possível andar em alguns divertimentos, começámos pelo “Dumbo 
the flying elephant”. Foi uma animação para todos, divertiram-se muito. Um de cada vez, lá foram todos 
voar pelos céus. 
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Estava muito frio, no entanto ninguém se queixava, todos queriam aproveitar ao máximo tudo o que 
podiam… O primeiro impacto com o mundo mágico deixou-nos a todos muito contentes. 
Seguindo esta máxima de aproveitar o mais possível, lá seguimos para a próxima paragem, desta vez 
para o “Mad Hatter’s Tea Cups”.
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Aqui foi redopiar sem parar, mas todos gostaram da experiência e foi, uma vez mais, um momento de 
muitas gargalhadas.

Na hora da diversão também há pequenos imprevistos e a Ana Fernanda estava um pouco enjoada. 
Resolvemos, por isso, fazer uma pausa na diversão e voltar ao hotel para retemperar energias. 

O dia seguinte, quarta-feira, principiou matutino. Às oito estavam todos prontos para tomar o pequeno-
-almoço e retomar a aventura. As viagens de autocarro entre o hotel e os parques Disney eram sempre 
muito animadas. A corrida para termos lugares sentados e, quando perdida, a proeza de acondicionar 
todos os utentes de forma a evitar acidentes. Claro que alguns queriam ir em pé, independentemente 
de haver ou não lugar sentado, e a logística era sempre grande. Contudo, correu sempre bem e lá che-
gámos sempre ilesos ao destino. 
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Durante toda a manhã pudemos ver muitos dos personagens mais emblemáticos da Disney. Vimos o 
Pluto, o Pateta, o Mickey, a Minnie e os esquilos, Tico e Teco. Os meninos ficavam totalmente espantados 
a olhar para eles.  

A aventura continuou e seguimos até à Ilha dos Piratas “Pirates of the Caribbean”. Entrámos num barco 
e percorremos as paisagens sinistras do mundo dos piratas. Houve alguns sustos pelo meio, a Fernanda 
não conseguiu não gritar com os sons assustadores dos piratas, os tiros nas lutas por conquistas de te-
souros ou territórios e com as descidas íngremes das cascatas, mas, no final, o divertimento compensou 
cada salto no assento.

Seguiu-se a montanha russa do “Indiana Jones and the Temple of Peril”. Neste caso, dado a natureza do 
divertimento, só participaram os mais corajosos. O Vasco, a Patrícia e o António Garcêz. 

Paragem para o almoço, desta vez hambúrguer gigante. Claro está que ficou tudo contente. Não sobrou 
nem uma migalha. Era fundamental recuperar energias para as aventuras da tarde. 

Durante o almoço assistimos a um espetáculo da saga “Star Wars”. Os admiradores ficaram muito satis-
feitos por verem guerreiros com os seus sabres de luz ao vivo. Para terminar em beleza, a sobremesa do 
menu incluía um gelado. Só coisas boas nesta viagem…

Entretanto, durante a tarde, começámos pelo “It’s a small World”. Aqui não havia sustos, era tudo bonito 
e multicolorido. Ficaram todos completamente rendidos a este divertimento. 
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O tema da nossa viagem era “À procura do Mickey”, portanto era fundamental vê-lo, falar com ele, 
dar-lhe um aperto de mão ou um abraço apertado. O Zé Miguel estava atento e não deixava que 
ninguém se esquecesse do horário das visitas à casa do Mickey Mouse. 

Mas, a visita não correu como esperado. O Mickey que conhecemos da televisão, dos livros de 
banda desenhada é um pouco mais simpático do que o que entrámos em Paris. A funcionária Patrí-
cia tem razões para o achar um pouco antipático, visto que foi praticamente empurrada para fora 
de casa pelo próprio Mickey. 

Não se faz… Para nós, o Mickey devia estar mal disposto, ainda não devia ter almoçado e nós 
demorámo-nos na nossa visita, de tal modo que ele teve que acelerar a nossa saída. Independen-
temente, de tudo isto, ver o Mickey e dar-lhe um abraço foi muito divertido e todos ficaram felizes 
por o conhecerem pessoalmente.
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A quarta-feira continuou com uma visita à casa assombrada “Phantom Manor”. Aqui a visita começou em 

clima de verdadeiro terror. 

Estavam todos expectantes relativamente ao que ia acontecer, isto ainda no vestíbulo da casa e perante o 

cenário sinistro que era apresentado, mas o grito apavorado da Dra. Lídia aterrorizou o grupo. No entanto, 

imediatamente a seguir, todos relaxaram e até brincaram com o sucedido. A visita, embora realizada na 

expectativa de susto eminente, acabou por ser bastante divertida e sem sobressaltos de maior. 

Os dias principiavam frios, mas o sol brilhava forte, prometendo um dia sem chuva. No entanto, com o 
avançar das horas, as nuvens começavam a aparecer e acabavam por desabar, chegando mesmo a haver 
períodos de forte precipitação, foi o que aconteceu na quarta. Todos já bastante molhados, numa corre-
ria desenfreada para qualquer local que nos mantivesse abrigados do temporal. O comboio “Disneyland 
Railroad” estava prestes a arrancar e nós acelerámos e conseguimos chegar antes da sua partida. Foi 
muito bom, no comboio estávamos abrigados da chuva, sentados, o que serviu para recuperar energias 
e, simultaneamente, fazer a visita pelo parque.
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No final, assistimos à parada de um local abrigado e todos estavam contentes em ver todas as persona-
gens Disney a desfilar. Foi, sem dúvida um dia muito animado.

O tempo não melhorou e acabámos por ir para o restaurante, pois aproximava-se a hora de jantar. Ficá-
mos a jantar no parque para podermos assistir ao espetáculo de multimédia e fogo-de-artifício. Como 
sempre, os utentes da AAJUDE fizeram a festa, aproveitaram a música para cantar e dançar e divertiram-se 
bastante. Foi um espetáculo muito bonito e todos gostaram muito. 

A quinta-feira começou com a mesma pressa do dia anterior, havia tanto para ver e não havia tempo a 
perder… Começou com uma viagem no carrossel “Le Carrousel de Lancelot”.

Apesar de a maioria dos utentes estarem habituados a montar cavalos verdadeiros, tivemos algumas di-
ficuldades em conseguir que alguns subissem para a garupa dos cavalos. No final, já todos devidamente 
acondicionados, uns nos cavalos outros na carruagem, lá seguimos divertidos. 

A Patrícia completamente integrada no espírito de diversão esteve sempre muito animada, com as suas 
gargalhadas características e o seu sorriso constante.
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Fomos ao “Buzz Lightyear Laser Blast”, após pedido especial do Vasco, que adorou a experiência. O Márcio 
também se mostrou um grande craque a abater criaturas de outras galáxias. 

Seguiu-se a pausa do almoço, o menu foi pizza e, uma vez mais, a sobremesa foi gelado. Ficaram to-
dos felizes e bem-dispostos para a tarde que nos levaria para o outro parque Disney o “Walt Disney 
Studios Park”. Aqui as aventuras foram totalmente radicais. Começámos pela “Tower of Terror Tour”. 
Os utentes aventureiros foram o António Garcêz, a Ana Monção, a Patrícia, a Ana Fernanda, o Vitor e 
o Vasco. A aventura era um pouco assustadora, mas todos se mostraram fortes e destemidos e muito 
divertidos. 

Assistimos ainda a um espetáculo dos duplos no “Moteurs… Action: Stunt Show spectacular” com uma de-
mostração de realização de um filme. 

Seguiu-se a “RC Race”, no entanto como muitos não participariam nesta atividade, ficámos divididos em 
dois grupos, uns foram andar de comboio no “Studio Train Tour Behind the Magic”. 

No final do dia andámos todos no “Slinky Dog - Zigzag Spin”. Foi uma volta muito divertida.
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A sexta-feira chegou e estava na hora de regressar, não quisemos, contudo, deixar de fazer os retratos 
para a posteridade. 

Foram dias mágicos repletos de aventura e muita diversão num mundo de total fantasia. 
A viagem de regresso foi feita no mesmo ambiente de animação. Estavam todos ansiosos por rever a 
sua casa, os familiares, os colegas, a AAJUDE… Enfim, Portugal… 
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No aeroporto esperava-nos uma grande comitiva. Familiares dos utentes, funcionários da AAJUDE, 
elementos da Direção e foi tão bom vê-los a todos… 

A viagem tinha terminado, no rosto de cada menino era visível o cansaço, mas acima de tudo via-se 
o brilho do olhar de quem experienciou um momento de pura Felicidade…

Júlia Fernandes
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COLÓNIA DE FÉRIAS: GERÊS

Aproxima-se o fim do ano letivo, o que significa férias…

Como é tradição nesta altura do ano, a AAJUDE procura proporcionar aos utentes um período de 
descanso fora do ambiente normal.

Sendo assim, e como de costume os utentes, num primeiro grupo, passaram uma semana no Gerês.
Dia 13 de Junho, onze utentes acompanhados por quatro funcionários partiram da AAJUDE rumo a 
Salamonde, no Gerês, com o espírito alegre e descontraído.

Chegados a Vieira do Minho fomos ao Pingo Doce comprar o almoço composto por frango, batatas 
fritas e salada para forrar o estômago dos meninos esfomeados.

No primeiro dia, a tarefa foi arranjar as casas para a nossa estadia.

Como o tempo não ajudou, pois só chovia, os passeios resumiram-se a duas idas a Vieira do Minho to-
mar o pinguinho e uma ida a S. Bento da Porta Aberta, onde uma senhora muito simpática ofereceu 
ao Zé Miguel puzzles para ele e para os colegas que estavam nas carrinhas. Devido ao mau tempo 
que se fez sentir nestes dias, o plano da piscina ficou “em águas de bacalhau”.
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As refeições escolhidas foram práticas, mas do agrado de todos que diziam sempre “está tudo 
muito bom”. O Zé Miguel numas das vezes “roubou” um prato de aletria que a Isaura estava a pre-
parar na cozinha. 

As noites eram uma animação, dançar, pular e cantar e, mesmo assim, para alguns meninos o sono 
teimava em não chegar. 

O balanço foi positivo, pois havia alguns meninos com os quais não tenho grande contacto, por 
trabalhar em horário de fim de semana, e pude conhecê-los melhor. 

Foi uma experiência agradável que espero poder repetir. 

Esta colónia de férias foi possível graças ao financiamento a projectos do INR, I.P.

Anabela Santos
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GNR NA AAJUDE

 A GNR veio à AAJUDE. Não para prender ninguém, mas sim para proporcionar mais uma tarde 
diferente aos nossos jovens. 

Tivemos que nos deslocar da AAJUDE até à Quinta dos Moinhos de Leça. Fomos a pé, é um per-
curso bastante agradável, onde podemos estar em contacto com a natureza, ouvir o som dos pás-
saros, sentir a brisa e observar o leito do Rio Leça.

A atividade começou com uma aula teórica orientada pelo nosso amigo Cabo Organista. Começá-
mos por assistir a um pequeno filme onde aprendemos o significado de alguns sinais e regras de 
trânsito: como o Stop, sentido proibido, a hierarquia dos semáforos, sinais de informação, símbo-
los, a importância das passadeiras, como devemos andar nos passeios quando vamos em grupo. 

Alguns desses sinais já nos são familiares quando fazemos as nossas caminhadas. 

Finda a aula teórica passámos à aula prática. Fizemos um circuito nuns carros muito engraçados, 
para duas pessoas, condutor e pendura, onde tínhamos que dar aos pedais.

Houve alguns condutores que respeitaram as regras, outros nem tanto, assim como os sinais. Obri-
gando o Cabo Organista a intervir ao ponto de algemar alguns condutores mais irreverentes. 

O momento mais alto da tarde foi com a chegada do jipe da GNR, onde puderam dar uma volta 
pela Quinta ao som das sirenes e falar ao microfone.

A atividade aproximava-se do fim, mas ainda houve tempo para lancharmos e convivermos todos juntos.
Obrigada, Senhor Cabo Organista e Senhor Cabo Silva por mais uma tarde diferente na Vossa companhia. 

Fátima Oliveira



AAJUDE

30

MARCHAS POPULARES

Mais uma vez, a dedicação de todos deu frutos na marcha da AAJUDE. Basta surgir o assunto e logo 
todos têm sugestões, ideias, motivação e iniciativa. As mangas arregaçam-se e tudo se faz, mesmo com 
pouco tempo, com recursos limitados e com o cansaço que já se faz sentir no fim de mais um ano letivo. 
Os utentes, esses, entram em euforia e as semanas de preparação e ensaios são uma festa para todos. 

Este ano não foi diferente. Com o convite a chegar por parte da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo 
para AAJUDE participar nas Marchas Populares que já são tradição no concelho chegou também toda 
a motivação para trabalhar e apresentar algo simples, mas bonito. Tudo começou assim que surgiu a 
oportunidade de participar nas marchas, a primeira preocupação foram as roupas. Com a imaginação 
a funcionar, e a preocupação extra de gastar o mínimo possível, surgiram as ideias que, com a ajuda de 
todos, acabaram por se concretizar. As meninas com uma saia rodada verde florescente, t-shirt preta, 
faixa e sapato preto e os rapazes com calça preta, camisa branca, colete preto e uma flor, assim se vestiu 
a marcha da AAJUDE. Mas até vestir, muito trabalho... Comprar tecidos, linhas, elásticos, agulhas, etc…, 
tarefa difícil, mas que a D. TERESA, mãe da Patrícia, fez com desenvoltura e sabedoria! E tudo bateu 
certo...

Os Arcos

Quando o assunto é marchas populares, os arcos coloridos e enfeitados surgem quase automatica-
mente na mente de todos. Marcha que é marcha tem que ter arcos e a marcha da AAJUDE não foi exce-
ção. A ideia inicial para o design dos arcos partiu da Dr.ª Rute que pensou nos materiais mais indicados 
e iniciou as experiências tudo com material reciclado. Com a ideia já bem definida, todos os colabora-
dores participaram na confecção dos arcos. No final, o resultado: arcos coloridos, bonitos, apelativos! E 
agora, com os arcos prontos, venham as marchas!

Os Ensaios

As semanas que precederam as marchas foram de grande atividade na AAJUDE, com os ensaios a ocu-
parem todas as tardes. Com o objetivo de apresentar uma coreografia cuidada e oferecer à população 
uma marcha bem organizada, utentes e colaboradores da instituição, deslocaram-se todos os dias ao 
salão da AAJUDE, para aí treinar, ensaiar e cantar na marcha. Com a música do Emanuel, os ensaios de-
correram da melhor forma possível, com os participantes a interiorizar um pouco mais de coreografia a 
cada dia.



Dia das Marchas

Depois de tanta preparação, o dia das Marchas chegou finalmente e trouxe com ele uma grande dose 
de animação e alguma de nervosismo. Por volta das 20h iniciaram-se os preparativos. Com os utentes a 
chegar, a azáfama foi aumentando à medida que o tempo passava. Vestir, calçar, pentear, ensaiar uma 
última vez… Este ano contamos com uma presença muito especial a da D. Teresa Braga, mãe da Ma-
ria Miguel, que se disponibilizou para nos acompanhar depois de um contra tempo de última hora. E 
depois de todos prontinhos, restava esperar pela hora de iniciar o evento. Os espetadores reagiram de 
forma muito positiva à atuação da marcha da AAJUDE, quer com aplausos quer com frases de incen-
tivo. No final, as críticas revelaram-se muito positivas. No final da noite, com o dever já cumprido, ficou 
a certeza de que o trabalho e a dedicação de todos acaba por valer a pena e trazer ganhos importantes 
para a instituição ao nível da sua visibilidade na comunidade.
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Patrícia Teixeira
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VOLUNTARIADO NA AAJUDE

 Foi com muito entusiasmo que abracei, no passado mês de maio, o desafio lançado pela direção da 
AAJUDE: dinamizar o Gabinete de Saúde. Como estudante de Medicina, esta é uma oportunidade de 
pôr em prática os conhecimentos que vou adquirindo na minha formação. Para além disto, é com muito 
gosto que posso agora aprofundar os laços com as pessoas fantásticas que são os utentes desta institui-
ção que eu conheço desde sempre.

Deste modo, tenho feito simples avaliações mensais que incluem o peso, perímetro abdominal, tensão 
arterial e glicemia, incentivando sempre à prática desportiva. Estes são importantes parâmetros para se 
ajustar a alimentação e o exercício físico, reduzindo os fatores de risco de Doenças Cardiovasculares e 
Diabetes.

A reação dos utentes tem sido muito positiva, por norma não têm medo da “bata branca”, cooperando 
mais do que esperava; preocupam-se com a sua saúde e os receios relativos às agulhas tem sido ultra-
passado. A maior batalha é mesmo convencê-los a dar a vez aos colegas; por eles eu ia todos os dias 
vê-los.

Maria Carolina Lopes



AAJUDE

34

FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESPECIAIS

Será possível que os nossos utentes venham um dia a ser Professores? Estamos certos que sim.

Após alguns anos de experimentação nesta área, na qual um menino com deficiência mental foi meu 
ajudante na função de Professor de ténis, resolvemos, em colaboração com a AAJUDE, iniciar com al-
guns meninos a formação na área de ténis, com o objetivo de virem a ser Professores.

Gostaria neste texto de enaltecer em especial três grandes meninos desta Instituição, pelas suas qua-
lidades morais e habilidades motoras demonstradas, e que por lhes reconhecer um enorme talento, 
foram os escolhidos para virem a ser os primeiros professores com deficiência mental no nosso país. 
Agradeço e demonstro a minha admiração pela Ana Fernanda, pela Ana Monção e pelo António Garcês.
Estes futuros professores irão ter um papel que considero deveras importante em duas vertentes. Irão 
demonstrar junto da nossa sociedade que alguns deficientes mentais podem ter um papel muito útil 
na educação e passagem de conhecimento aos mais novos, elevando, desta forma, o papel na socie-
dade que a deficiência mental ocupa. Irão também, através deste contacto com os mais novos, ajudar 
as gerações vindouras a uma maior compreensão e atenção para com esta população, que ainda é 
menosprezada e subvalorizada, ajudando na formação e educação das crianças para a diferença e bons 
valores.

 Estes grandes alunos começaram a formação de ténis há cerca de três meses, tendo tido um muito gra-
tificante sucesso na aprendizagem de técnicas pedagógicas, a utilizar na futura função de professores. 
Dia 21 de Junho foi um dia muito especial para os nossos super professores que deram a sua primeira 
aula a um grupo de 14 crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos. Foi verdadeira-
mente um sucesso. Os nossos professores ficaram muito satisfeitos e com muita razão, orgulhosos de si 
mesmos e as crianças ficaram radiantes por terem aprendido a jogar ténis, sem se aperceberem muito 
bem do «milagre» que ali acontecera. Professores deficientes mentais a ensinar crianças.

Diogo Vilaça
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