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APONTAMENTO

GRATIDÃO…
Gratidão: esta é a palavra que exprime um sentimento cada vez mais difícil de se encontrar
por estar manifestamente desajustado dos tempos que correm. Assim, achamos, muitas
vezes, que não devemos ser gratos aos procedimentos e atitudes de alguém que por
sua iniciativa promove o bem dos outros nas várias circunstâncias da vida, dado que,
normalmente, são priorizados os aspetos pessoais e as exigências de bem-estar que em
cada um se instalam.
Este paradigma serve para ilustrar a premência e inevitabilidade que a AAJUDE tem em
agradecer, reconhecida, a disponibilidade e o amor à Instituição demonstrados pelo
Senhor DOMINGOS SOARES LOPES em muitas ocasiões do nosso dia-a-dia em que sempre
esteve presente e, fundamentalmente, na contribuição para a realização deste sonho que é
a AAJUDE no contexto atual, através da cedência de um terreno para construção das atuais
instalações, bem como no apoio financeiro que tornou possível que as obras de construção
não tivessem parado.
Sem estes desideratos nada teria sido possível… assim é da mais elementar justiça que
se proceda a esta singela homenagem na revista oficial da AAJUDE e no contexto do
falecimento do Senhor DOMINGOS SOARES LOPES que ficará indelevelmente ligado à
história da AAJUDE. Relembro o Seu grande anseio manifestado em 2013 na revista 11 da
AAJUDE: “O meu maior desejo, julgo que o de todos os Amigos da AAJUDE, é ver o nosso
Lar e Escola a funcionar em pleno.”
Podemos, assim, considerar que o Seu desejo foi cumprido e com o esforço conjunto de
todos se possibilitou a manifesta alegria e felicidade de todos os que usufruem desta bela
obra e fundamentalmente dos nossos “meninos”.
Ficamos certos e plenamente confiantes que a excelente obra de entrega e disponibilidade
deixada pelo Senhor DOMINGOS SOARES LOPES será devidamente continuada pelo seu
filho e atual Presidente da Direção, Paulo Soares Lopes, como se tem verificado nos grandes
desenvolvimentos da AAJUDE.
Bem-haja.
J. Alexandre Fernandes
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A NOSSA VOZ... *
Tal como nas edições anteriores, vimos contar as nossas aventuras…

Autocarro da AAJUDE – viagem inaugural
Temos uma carrinha nova… Branquinha, mesmo a estrear…
Fomos todos passear no miniautocarro ver as praias de Matosinhos.
Passámos pela Ribeira e pelo Estádio do Dragão.
A Isaura ia a conduzir e é uma excelente condutora.
A Fátima é uma excelente guia porque nos explicou tudo o que íamos vendo.
Eu gostei muito de andar no miniautocarro.
A Fátima e a Isaura são muito simpáticas.

Noémia Silva
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Se eu fosse uma Fada Boa
Se eu fosse uma fada boa fazia com
que as obras da professora Helena acabassem rápido.
Mandava a minha varinha de condão
fazer uma vivenda para a Rute ter para
ela e os filhos.
Fazia uma escola privada e punha os
professores particulares a dar aulas
aos filhos da Rute e eu transformava-me numa fada madrinha para ajudar
a Rute quando estivesse cansada.
Para a Isabel Anacleto arranjava um bom
médico para o Jorge ficar bom e arranjava uma vacina para ele durar muitos anos.
Para os sem abrigos arranjava uma instituição para eles se aquecerem, terem roupa lavada, cama e
alimentação. Às crianças pobres dava-lhes alimentação.
Para a Lina arranjava uma casa com uma grande varanda, com jardim grande e uma piscina. Também
ia buscar cães e gatos para ela tomar conta como ela gosta.
Para a Ana Dâmaso dava-lhe uma casa grande e mobilada.
À Fatinha dava-lhe uma casa com tudo do melhor porque ela é uma pessoa muito querida.
Para a Isabel Gerós eu fazia com que não precisasse de cozinhar porque a minha varinha de condão iria
transformar-se num robô que faz tudo.
À Sameiro dava uma esfregona eléctrica para ela não fazer esforços.
Para a Isaura e a Patrícia arranjava uma casa com aparelhos elétricos ou robôs para lhe fazer tudo em
casa e assim não se cansarem das limpezas e outras lidas.

Noémia Silva
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Visita Casa Museu Abel Salazar
Saímos às três da tarde da AAJUDE e fomos à Casa Museu Abel Salazar. Eu respondi a tudo quanto me perguntaram e acertei em tudo.
Quando saímos da Casa Museu Abel Salazar, fomos diretamente para a AAJUDE lanchar, eram entre quatro
e quatro e meia da tarde.
Foi um passeio simpático e bem passado.

Passeio Barco Rebelo Santa Cruz do Douro
Fomos comer depressa para partirmos cedo nas carrinhas e fazermos o cruzeiro das pontes.
Saímos do barco por volta das quatro e, de seguida, fomos aos pais do António Garcêz.
Ofereceram-nos um belo lanche feito pela mãe, chamada Natacha, e o pai, Sr. José Silva.
Por nos terem tratado bem, ficámos muito gratos.

Cristina Almeida
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Visita Escola Gonçalves Zarco
Fui eu e os colegas todos. Fomos visitar a Escola Gonçalves
Zarco.
Estava um barco à entrada em exposição.
Vimos o ginásio, os projetores, as máquinas de escrever,
balanças, material de ciências, coisas de trabalhos
manuais.
Foi muito divertido.
No final, foi-nos oferecido um lanche, com chá, sumo de
laranja e sortido de bolachas.
Gostei muito deste passeio.

Manuel Soares Lopes
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Visita do Sr. Padre Matias e do Sr. Bispo
Na Sexta feira de tarde estivemos na tecelagem.
Mas tínhamos de vir cedo para cima por causa da visita dos senhores, que eram o Padre Matias e do
Sr. Bispo e até gostei do Sr. Bispo, porque é muito bonito, amigo e simpático.
Havia duas lembranças para eles. Uma para o Senhor Padre Matias e outra para o Senhor Bispo.
Eu pedi à Dra. Lídia se podia dar-lhes as lembranças a cada um.
A Dra. Lídia deu autorização e eu dei-lhes.
Fomos fotografados com eles a dar as lembranças.
Foi uma excelente tarde.
O Senhor Bispo mora ao lado da Sé do Porto e o Senhor Padre Matias mora no Largo da Viscondessa do
outro lado da igreja do outro lado da rua.

Ana Fernanda Santos
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Carta ao Pai
Eu gostava muito do meu pai…
Eu conhecia-o há muito tempo…
O meu pai era empreiteiro de obras públicas, também era dos Rotários Clube de Matosinhos, e também
era do Futebol Clube do Porto, do Dragão. Era sócio do Porto.
Também gostava de ir ao almoço de terça-feira. O almoço era no Malheiro e ia também ao almoço de
quinta-feira. O almoço era na Quinta de Santa Maria.
O meu pai era amigo do Pedroto e ele também ia aos almoços.
Um abraço ao meu Pai.

Manuel Soares Lopes
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VERÃO NA AAJUDE
Piquenique na AAJUDE
No dia 24 de Agosto, fizemos o nosso piquenique na AAJUDE.
Era para ser na Quinta dos Moinhos, mas o tempo estava «mais ou menos» de chuva. Mas foi Muito Bom.
Fizemos o almoço, cachorro quente e batata palha para acompanhar. Depois do almoço tomaram o
seu pinguinho na sala de estar.
Fizemos uma sessão de cinema com direito às pipocas e tudo. Nesta tarde de cinema tivemos também
a presença do professor Diogo Vilaça.
Tudo correu como pretendido. Todos ficámos satisfeitos com o programa que escolhemos para as férias.
O dia dos crepes
A cozinha pedagógica: proporciona o conhecimento e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades culinárias − especialmente lanches − por meio da escolha e aprendizagem de receitas, bem
como confeção das mesmas pelos utentes. Também são trabalhadas as Atividades de Vida Diária (AVD)
e Atividades de Vida Prática (AVP).
No dia 19 de Agosto, na AAJUDE, foi dia de fazer crepes. Ao longo do dia, os utentes confecionaram esta
iguaria francesa com a ajuda da Dra. Rute sendo-lhes dada a oportunidade de a degustar. Hoje em dia,
a tradição reside em fazer crepes que, pela sua forma redonda e pela sua cor dourada, fazem lembrar
o sol. Foram confecionados cerca de trinta crepes. Os crepes de chocolate receberam a aprovação da
maioria dos utentes, e funcionários.
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Praia Agosto
Como tem sido habitual em anos anteriores, começou no dia 31 de Julho a atividade da praia e estendeu-se até ao dia 31 de Agosto. Os participantes, clientes e alguns colaboradores, que todos os anos se
divertem em jogos na areia, em idas ao mar, quanto mais não seja para molhar os pés!

Todos apreciaram o bom tempo que, de regra geral, se fez sentir nestes 30 dias.
Mas a determinação de todos é: mesmo que o tempo não seja o esperado, a boa disposição é certa
em todo o lado! Além disso, também foi muito engraçado dar a conhecer a todos alguns pequeninos
animais que habitam nas rochas como o mexilhão e a lapa e ver tantas algas de cores diferentes.
Assim, podemos ver que o mar é um local fantástico para descobrir coisas novas.
Apesar de ser um pouco cansativo, à saída
da praia, todos tínhamos no rosto um sorriso que demonstrava uma manhã bem
passada e divertida na companhia uns dos
outros.
Ao ver chegar o último dia de praia, multiplicava-se a pena de já estar a chegar ao
fim… No meio de tanta areia, de pedras, de
brincadeiras, de jogos de bola e de muita
água salgada, é que lançamos as nossas esperanças de, para o ano, matarmos saudades na praia!
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Quinta Santo Inácio
No dia 10 de Agosto de 2016, a AAJUDE proporcionou
um dia de passeio aos clientes desta instituição e aos
seus respetivos colaboradores.
Neste mesmo dia fez anos a nossa Maria Miguel, que foi
contemplada com a companhia dos seus colegas e familiares.
Este passeio foi feito no zoo de Santo Inácio, um local
lindíssimo com várias espécies de animais onde esta
visita foi muito bem guiada pelos seus funcionários
que nos mostraram todas as espécies de animais que lá
havia.
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O dia começou por um passeio para observar as aves de variadas espécies, anfíbios, répteis e mamíferos, incluindo uma girafa. Por volta do meio-dia, tiveram a merecida pausa para almoço.
Por fim, comeram o tão esperado geladinho.
Foi tudo muito bonito e os utentes adoraram…
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Bolas de Berlim na AAJUDE
Pois é, não há ninguém que não goste de uma bolinha de Berlim, e como era de esperar os nossos
utentes adoram.
Como é habitual todos os anos, na época balnear, nas idas à praia, os nossos meninos quando
ouvem o vendedor ao longe a apregoar o seu slogan “olha as bolas de Berlim da tia Judite, não
engordam nem fazem celulite”, além de ficarem logo em sentinela ficam sempre na expectativa de
poder comer uma bola de berlim.
O que eles não sabiam era da surpresa que os esperava nas nossas instalações. No dia 12 de Agosto,
os utentes da AAJUDE foram brindados com uma surpresa inesperada, bola de Berlim para o
lanche, a Dr.ª Júlia entrou em contacto com a empresa das mesmas e pediu para as entregarem
na AAJUDE. Ao se depararem com aquela surpresa todos eles ficaram radiantes, mas os olhos do
Miguel Ponce, reluziram ao ver as tão deliciosas bolas de berlim, ele que é um amante das mesmas,
mas todos os outros utentes ficaram maravilhados com a surpresa e nada como um suminho para
ajudar a molhar a palavra.

E assim foi um dia diferente.

Patrícia Teixeira
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MALAS QUE CONTAM HISTÓRIAS
“Todas as narrativas contam uma história ou um pedaço de uma história e todas, quer sejam realidade ou ficção, falam da vida nas mais variadas dimensões. Portanto, são histórias de vida que por
vezes se vão entrecruzando e narrando o mais banal e o mais sublime da existência de cada um.”
Recebemos, no âmbito da realização do livro “Três Boas Amigas”, a visita de Joana Cavalvanti, professora, escritora e autora de várias obras, investigadora e fundadora da Casa Azul do Porto (oficina
lúdica de técnicas de ilustrações, pintura, gravura, impressão e outras maravilhas).
Excelente contadora de histórias, conta-as com graça e encanto, como também é capaz de converter de maneira sublime, a realidade em fantasia e foi assim que, com esta capacidade que lhe é
inata, animou, divertiu e fantasiou o dia na AAJUDE.
Momento bastante agradável que envolveu desde os jovens a quase todos os funcionários da AAJUDE,
num ensaio literário cheio de magia, divertido e com muitas surpresas à mistura.

“Era uma vez… Era” levou-nos a mundos imaginários em que os colaboradores foram convidados
a representar e a expressar corporalmente a história “A Galinha Medrosa”… Um sucesso. Conseguimos encarnar afincadamente as personagens levando à gargalhada espontânea e à diversão de
todos.
Um momento abençoado!!! Obrigada.

Rute Fonseca
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SER FELIZ
“ Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”
Carlos Drummond de Andrade
Não é segredo nenhum, para quem lida diariamente com os nossos jovens, que estes conseguem
ser felizes com a mais simples das coisas: um passeio à beira-mar, um telefonema, uma chuvada
inesperada, o arco-íris, folhas a cair no outono, andorinhas a voar na primavera, bolas de Berlim,
um beijo de um amigo… Tudo é motivo para um sorriso, um agradecimento, um abraço.
Mas, se é assim com a mais simples das coisas, como será com grandes surpresas?
No passado mês de setembro, os pais de um dos nossos utentes conseguiram proporcionar aos
nossos jovens uma tarde mesmo muito bem passada, em que não faltou passeio, lanche, animação, gargalhadas e sorrisos.

16

Nº 18 • 2016

Então, tudo começou com um passeio de carrinha desde Santa Cruz do Bispo até à Ribeira
do Porto.
Aí, já nos aguardava um barco da Tomaz do
Douro que nos levou rio acima, iniciando-se o
“Cruzeiro das Seis Pontes”.

O entusiasmo sentiu-se durante todo o percurso, ora porque os jovens vislumbravam um
monumento conhecido, ora porque algum
outro barco se cruzava connosco e sentíamos
o baloiçar suave das ondas que provocava a
sua passagem, ora porque descobriam outros
pontos de interesse que gostariam de visitar.
Tudo era motivo para interrogações, piadas,
e sobretudo tudo era motivo para sentir, ver
e ouvir verdadeiras expressões de felicidade.
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Quando terminou o passeio de barco, passeamos a pé
pela Ribeira e fomos até à Mercearia dos Guindais, onde
já estava preparado um autêntico festim. Doces, bolos,
sumos, tudo preparados com muito gosto. E, sobretudo,
muito carinho e amor para nos receber. Escusado será
referir a boa disposição que reinou durante todo o lanche.
No final, a nossa Sara, que será sempre a nossa “menina
dos discursos”, resolveu presentear-nos com mais algumas das suas sempre bonitas palavras. Referiu a felicidade
que estava a sentir, a felicidade que sentiu nos colegas e
agradeceu aos pais do António Garcêz terem proporcionado aquela tarde.

Todos os dias os nossos jovens são felizes sem motivo. Faz parte da sua natureza, da forma como
lidam com a vida. Mas, às vezes, surgem pessoas e acontecimentos que promovem ainda mais esta
felicidade natural e é maravilhoso assistir a manifestações de felicidade na sua forma mais pura.
É assim a AAJUDE!

Lídia Guimarães
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“Não existe coisa melhor no mundo do que viver, curtir e gozar a vida, que passa rápido e daqui não
levaremos nada, a não ser toda a experiência e as amizades.”
Charles Chaplin

Esta frase espelha bem o espírito da AAJUDE.
Se, por um lado, se privilegia o sentido de responsabilidade e de autonomia de cada cliente, por
outro lado, valoriza-se a componente lúdica, de lazer, de diversão, fomentando-se atividades que
desenvolvam estas capacidades.
É, neste contexto, que surge a diversidade de atividades promovidas pela AAJUDE ao longo dos
anos. O ano 2016 não foi exceção, e foram muitas as experiências vividas pelos clientes da Instituição.
Os significativos dos nossos utentes, imbuídos nesta cultura, são também, cada vez mais, promotores de atividades diversas, no sentido em que propõem e criam condições para a realização de
eventos variados.
Assim, para além das atividades promovidas e dinamizadas pela AAJUDE, este ano contámos com
outras atividades oferecidas pelos significativos.
Voltámos a Barqueiros, em Esposende, à casa da Margarida.
Foi um dia bastante animado.
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Saímos cedo, em quatro carrinhas, duas delas, gentilmente cedidas por dois parceiros amigos da
AAJUDE, a Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo e o Grupo desportivo Aldeia Nova. O tempo estava
de feição e a boa disposição reinava, como já é habitual nestas ocasiões.
Chegados a Barqueiros, fomos recebidos pela D. Corine, e pela D. Constança, respetivamente, mãe
e tia da Margarida. Era tempo de se equiparem a rigor e aproveitarem o sol e a piscina que se mostrava bastante convidativa.
Foram muitos os mergulhos e as braçadas fortes dadas pelo António Garcêz, que irradiava felicidade. Os colegas acompanhavam-no, embora sem o vigor olímpico que o caracteriza.
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Seguiu-se o almoço, onde o silêncio imperou, estavam estafados da piscina, embora o deleite com
a refeição que lhes estava a ser servida deva ser a razão principal de tamanha calmaria. Não se cansaram de elogiar “este arroz de pato está delicioso”.
Depois do almoço, e após um breve descanso, estava aberto o baile e foi com enorme satisfação
que todos aproveitaram para dançar ao som das músicas escolhidas pelos próprios. O Vasco foi o
DJ principal e garantiu boa música aos colegas.
A hora do lanche aproximava-se, e como coincidiu com o aniversário do Márcio, houve bolo e
cantaram-se os parabéns. O Márcio estava muito feliz.
A Margarida estava muito contente por receber em sua casa os colegas e funcionários da AAJUDE.
Foi com muito orgulho que nos mostrou a casa e o seu quarto.
À Margarida, à sua Mãe e à sua Tia, agradecemos a amizade e a experiência que nos proporcionaram…

Júlia Fernandes
21

AAJUDE

OFIR UM NOVO DESTINO PARA COLÓNIA DE FÉRIAS
O ano de 2016 foi repleto de surpresas para os utentes da AAJUDE. Depois da emocionante, delirante e fantástica viagem, em Abril, à Disneyland Paris, eis que em Setembro surge mais uma
novidade. Um novo destino para a colónia de férias de praia: OFIR.
Ofir é uma praia situada na vila de Apúlia no concelho de Esposende, distrito de Braga. Está
inserida no Parque Natural do Litoral Norte que guarda inúmeros valores ligados à fauna e flora.
Este novo destino resultou do convite que os familiares da utente Margarida fizeram à AAJUDE,
pondo à disposição uma casa de férias que possuem nesta localidade.
Na expetativa de conhecer uma praia e uma casa diferente, no dia 5 de Setembro, o primeiro
grupo de utentes ruma a uma semana de novas aventuras.
À chegada, após uma curta viagem de 30 minutos, fomos recebidos pela mãe e pela tia da
Margarida que nos mostraram as instalações e deram todas as informações de onde se poderia
fazer as compras e o que poderíamos visitar.
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Logo à partida todos os utentes ficaram satisfeitos com a casa. Esta, situada no meio de um
pinhal, tinha uma vista maravilhosa para o Parque Natural, com jardins e espaços verdes ao redor
e a poucos metros, a tão desejada praia.

Apesar de bonita, a praia de Ofir é bastante ventosa, e por estes dias já se fazia sentir uma diminuição da temperatura, razão pela qual os utentes só puderam usufruir de uma manhã de praia.
Apesar da água gelada do mar, os mais aventureiros, como a Patrícia e a Teresa, tomaram o seu
banho, acompanhadas das não menos aventureiras Fátima e Anabela.
Em alternativa à praia, fizeram-se caminhadas pelo passadiço dentro do Parque Natural, onde
num retiro próprio para descanso, os utentes puderam observar todas as espécies de aves e
peixes que ali se podem encontrar. Outra alternativa encontrada foram os passeios, à tarde.
Numa das tardes fomos até Ponte de Lima. Devido às festas da cidade não se encontrou lugar
para estacionar, motivo pelo qual o lanche fez-se num café muito simpático, à beira da estrada, e
23
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foi composto por um pingo e um bolo. Noutra tarde fomos à Apúlia comer um gelado sentados
numa esplanada virada para o mar.
O segundo grupo de utentes vê chegar a sua vez no dia 19 de Setembro. Por esta altura, tomar
banhos de sol no areal da praia já era impensável. Como todos os utentes tinham possibilidade
de caminhar, privilegiou-se as caminhadas. Assim, o mesmo passeio que o primeiro grupo tinha
feito no passadiço do Parque Natural, foi repetido com o segundo. No período da tarde, num dos
dias, o passeio a pé foi feito até ao centro de Ofir. numa esplanada deliciaram-se com um gelado.
À noite, após o jantar, depois de tomarem o seu pingo no café à beira da praia, também fizemos
algumas caminhadas no regresso a casa.
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Os passeios às cidades vizinhas tiveram como destino Barcelos e Viana do Castelo. Em Barcelos, percorremos a pé o centro histórico. Ruas estreitas, edifícios históricos, lugares pitorescos.
Visitamos a ruína da Torre Medieval, dentro de uma muralha, e que funcionou em tempos, como
cadeia. No final da tarde, antes do regresso a casa, lancharam uma meia de leite e um bolo, numa
esplanada situada no enorme recinto da feira semanal.
Viana do Castelo, cidade maior do que Barcelos, a confusão e o trânsito eram de igual modo
maiores. Daí optarmos por estacionar as carrinhas mais perto do porto de pesca e irmos a pé até
encontrar uma esplanada.
No regresso à AAJUDE, ambos os grupos, almoçaram hambúrguer com batatas fritas, em Vila do
Conde.
Em 2017 mais aventuras e passeios nos esperam. Até lá.

Fernanda Silva
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TRICK OR TREAT
Tem vindo a ser habitual, todos os anos somos convidados pela equipa técnica da Biblioteca Florbela Espanca de Matosinhos a participar em atividades de carácter lúdico, com o objectivo de proporcionar momentos criativos, dinâmicos e engraçados com crianças de Escolas do Concelho de
Matosinhos.
Este ano lectivo, foi-nos proposto, pela técnica Susana Gonçalves, preparar uma pequena “aula”
onde os jovens da AAJUDE seriam, mais uma vez, os “professores” e ensinariam a realizar e decorar
mascaras de Halloween, a gosto.
Começamos, duas semanas antes da nossa visita à biblioteca, a criar na sala de artes manuais
exemplos de mascaras de Halloween (abóboras, morcegos, fantasmas, bruxinhas…) com materiais de desperdício, decoramo-las e enfeitamos alguns espaços da AAJUDE para a chegada do
dia 31 de Outubro.

Chegado o dia, fomos, pela manhã, até à biblioteca com um grupo de sete jovens para proporcionarmos e também recebermos momentos divertidos e bem passados com as crianças, jovens
e colaboradores.
No final, não podíamos estar mais satisfeitos, excelente recepção e um empenho extraordinário
de ambas as partes criando um ambiente divertido, amigável e super “assustador”… Ficou ainda
a promessa de regressarmos para apresentar ao grupo, a nossa peça de teatro “Três Boas Amigas”.
Ficamos a aguardar!
Rute Fonseca
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VISITA DO BISPO À AAJUDE
O passado dia 18 de Novembro ficou marcado pela visita de D. Pio Alves, Bispo Auxiliar do Porto,
à AAJUDE. A visita foi guiada pelo Presidente da Direção da AAJUDE, Dr. Paulo Soares Lopes
e pelo Vice-Presidente da Direção, Alexandre Fernandes, bem como de outros membros deste
órgão de gestão. A visita era esperada com grande ansiedade pelos nossos utentes, pois eles
queriam saber como era o Bispo. As perguntas eram muitas. Como seria ele?
Realmente superou todas as nossas expectativas, pois é um grande ser humano, muito simpático, bem-disposto e muito sociável.
Foi recebido por todos os utentes, de um modo muito acolhedor, e naquela sala reinou a alegria
pela visita do Bispo.
Após conhecer as nossas instalações e de conviver com os nossos meninos, os utentes ofereceram ao Sr. D. Pio Alves e ao Sr. Padre João Matias um presépio. Gratos pela lembrança, o Senhor
Bispo e o Sr. Padre agradeceram o gesto.
No final da visita, o Bispo usou da palavra para agradecer a todos os utentes pelo excelente acolhimento que proporcionaram, pleno de carinho, afeto, sorrisos e alegria.
Foi um dia inesquecível na memória de todos os nossos utentes.

Patrícia Teixeira
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À CONVERSA COM…

Reverendíssimo Padre João Matias Valente Azevedo
Da Paróquia de Santa Cruz do Bispo

- Há quanto tempo está na paróquia de santa cruz do bispo? Como é que se fixou aqui?
Estou na Paróquia de Santa Cruz do Bispo desde 1975, portanto há 41 anos. Vim parar aqui, como
todos os padres, enviado pelo Sr. Bispo do Porto, na ocasião o Sr. D. António Ferreira Gomes, de feliz
e saudosa memória. Estávamos em tempos pós-revolucionários, no País e também um pouco na
Freguesia, e recaiu em mim, jovem sacerdote, a tarefa de servir, aqui, a Igreja e a Paróquia de Santa
Cruz do Bispo.

- Para além do seu papel enquanto padre, tem também um papel importante no centro
social de santa cruz do bispo. Como iniciou a sua colaboração com este centro? E que importância atribui em termos sociais a esta obra na freguesia de santa cruz do bispo?
Como Padre e Pároco, a minha missão prioritária é animar a Comunidade Cristã, ser anunciador da
Boa-Nova de Jesus Cristo, mas também estar atento às necessidades e aos anseios da Comunidade.
Surgiu, assim, o Projeto da Obra paroquial, primeiro como Salão Paroquial, depois como Centro Social,
infraestrutura que albergasse as respostas sociais e culturais, como I. P. S. S., Assim, começámos a
valência da Infância, ATL, depois especializamo-nos mais nas respostas sociais para a Terceira Idade
e apoio à população da Freguesia.
A ligação ao Centro Social é quase umbilical. Estive sempre ligado a essa gestação, que foi acompanhada nas suas diferentes fases, com momentos dolorosos ou melhor, de sacrifícios e, finalmente, de
alegrias. Hoje é uma Instituição solidificada, com 43 utentes em Estrutura Residencial, 15 em Centro
de Dia, 23 em Centro de Convívio e 15 em Apoio Domiciliário e, a partir daqui, estamos atentos a outros
desafios e carências sociais. A importância desta e de outras obras sociais está à vista: ser fator de
solidariedade social, pilar de coesão social e ser instrumento de humanização.
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- Tendo em conta, toda a sua rica experiência e vivência a nível da sociedade em geral,
como sente a imagem da deficiência mental nessa mesma sociedade?
A deficiência mental, dito assim de modo primário e quase espontâneo, é um dom de Deus e é uma
realidade integradora de humanização no vasto tecido social e na própria família. Faz parte intrínseca
de tudo o que é vida, ternura, amor, expressão da nossa comum fragilidade. Porque somos carentes,
todos, precisamos uns dos outros e também precisamos de deficientes, como precisamos de Deus. Poderia
continuar esta reflexão não só no plano teológico mas também sociológico.
Na minha experiência pastoral tenho observado que uma filha ou filho deficiente numa família é
quase sempre gerador de maior amor, de coesão e até aprofundamento de compromissos dessa
mesma família. Enquanto numa sociedade materialista, marcada pelo hedonismo, se julga a pessoa
com deficiência um infortúnio ou peso, em contraponto, numa leitura humanista, cristã, de dignificação de toda e qualquer vida, cada qual feito à imagem de Deus, essa pessoa não deixa de retrar
plenamente o rosto do Deus ferido, tal como Ele se apresenta à Humanidade, ferido na sua Cruz, de
onde os crentes retiram bênçãos e motivações de amor e de salvação.
Isto não é apenas retórica, é a tomada de consciência de que se não fossem os nossos irmãos deficientes, os doentes, os idosos, as crianças “dependentes” de amor, idealizaríamos uma sociedade
autossuficiente, autista e até pretensamente rácica, a nível das teorias maquiavélicas que “descartam” os seres inferiores. Não, o Deficiente Mental é gerador de muito amor, de carinho e ternura,
numa família, e nas sociedades humanistas e civilizadas é merecedor de direitos e deveres especiais,
que a matriz cristã ainda mais exalta.

- Que medidas considera pertinentes seguir para a inclusão do cidadão especial?
Pelo que vi na AAJUDE, é esse o caminho: promover a interação com a comunidade e com a sociedade em geral, potencializar as capacidades de cada um, privilegiar o apoio de retaguarda familiar.
A ligação Deficiente-Família deve ser entendida como enriquecimento recíproco.
- Que diferença nota na sociedade quanto à integração do deficiente?
A sociedade precisa de entender o Deficiente para se humanizar, civilizar e até para se abrir a valores
de Transcendência.
- Como perspetiva a vinda da nossa instituição para a freguesia de santa cruz do bispo?
Com agrado. É uma riqueza para o tecido social, para mais sendo uma Instituição muito bonita. Até
deveria ter mais visibilidade e melhores acessos e até crescer em número de utentes, pois as instalações são grandes e modernas.
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- Como encara a participação dos utentes da AAJUDE nas cerimónias religiosas da paróquia? E como considera que os restantes paroquianos sentem a participação dos nossos
utentes nestas cerimónias?
A participação de alguns Utentes da AAJUDE na celebração/Missa de Domingo é um momento de
muita alegria e ternura para mim e para eles, pelo que sinto. Logo que me veem saúdam-me com
sinais de afeto. São uns “doces”. Penso que os paroquianos ficam “edificados” com a sua presença,
para além de mais, porque se portam muito bem. Estão certinhos, bem enquadrados, e penso que
também saem contentes e “reconfortados” por terem participado na festa da comunidade. O Pároco
e os Paroquianos não podem senão dar graças a Deus por eles. Levamos aí o Sr. Bispo, numa Visita
Pastoral, precisamente por sentirmos serem um sinal de bênção os nossos amigos Deficientes da
AAJUDE em Santa Cruz do Bispo.
Estando em época natalícia desejo a todos um Bom Natal e até agradeço o bonito Presépio feito
pelos artistas da AAJUDE.

Paulo Soares Lopes
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