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APONTAMENTO

COMPROMISSO
À medida que traçámos objetivos fomos procurando dar passos curtos para tornar
assim seguro o caminho e o controlo das situações mas sempre achando que não era
suficiente para satisfação do que tínhamos na nossa imaginação.
Numa auscultação serena e ponderada, no dia-a-dia, com o universo de pessoas
que, de alguma maneira, se ligam a nós, quer por laços familiares, quer por motivos
profissionais, quer por relações de amizade, e sempre que o tema é a diferença de
postura e procedimentos entre cada um, muitas vezes apercebemo-nos destas
questões diretamente ligadas à deficiência:
“ Ainda me causa perplexidade dar de caras com uma pessoa deficiente…”
“ Ainda fico desconcertado com os desafios que essa pessoa supera e não deixo de me
questionar: “Como é que ele consegue?”
“ Como é que um deficiente pode ser feliz?”
É verdade, para que possa ser reconhecido e valorizado pela sociedade, o deficiente
tem de ser o melhor em tudo o que faz, só assim será valorizado. Porquê? Para parecer
que não tem deficiência? Devemos admitir que ao nascer deficiente não tem de nascer
deficiente no desempenho ou na motivação… Simplesmente, quando é que vamos
conseguir vislumbrar para além do que os nossos olhos veem?
Sempre consideramos que estabelecer compromissos com o “quase impossível”
era motivador e desafiador e assim fomos idealizando e realizando: a construção da
Horta Pedagógica… a Viagem à Disneyland Paris… a aquisição de um Mini-Bus… a
contratação de uma nutricionista… a contratação de uma fisioterapeuta… sempre em
busca do pleno de emoção, felicidade e conforto físico de todos os que fazem parte
desta Família.
Tudo isto para falar no COMPROMISSO de nos superarmos, de modo a poder contrariar
todas as questões, e proporcionar a todos os que estão integrados na AAJUDE as
melhores condições e mais amplas vivências físicas e emocionais, assim como eles
com as suas diferenças e dificuldades se superam no dia-a-dia para demostrarem a sua
força, alegria e vontade extremas em sentir-se únicos, autênticos e felizes… nas várias
realidades que são proporcionadas… na certeza que têm de contribuir com o dobro ou
triplo do esforço que é normalmente exigido.
J. Alexandre Fernandes
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A NOSSA VOZ... *
Tal como nas edições anteriores, vimos contar as nossas aventuras…

Ida ao Teatro – A Bela e o Monstro no Gelo
Na quarta feira, saímos da AAJUDE, pelas 12horas da tarde.
Fomos no autocarro e na carrinha chegámos lá, parámos perto do Teatro.
Entrámos, posámos para a fotografia, a seguir andámos pelo corredor adiante e sentámo-nos nas bancadas.
Vimos os atores que eram castiçal, chávena, espelho, almofada, candelabro, candeeiro, bidé, retrete,
lavatório e banheira. Andavam a passear de patins de um lado para o outro.
A Bela e o Monstro estavam numa mesa que se levantava no ar e também entraram numa casinha que
se levantou no ar, esta mesa foi de um lado para o outro, tipo teleférico e andou por cima de nós.
Se não me engano, recebemos umas senhas para o lanche, válidos até dia 08 de Janeiro.
Mas, só sei que foi muito bonito e engraçado…
No fim, viemos para os transportes e chegámos à AAJUDE para lanchar e ir para cima.

Ana Fernanda Santos
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Colónia de Férias Algarve
Na minha opinião, acho que foi uma semana fantástica…
As pessoas eram simpáticas…
Fiquei com a mãezinha Leonor e com a Noémia e com a Zé
Martins. Era um quarto muito animado.
A mãezinha Leonor inventava umas brincadeiras muito
divertidas. Penso que gostou de ficar comigo.
Na piscina é que foi… foi muito animado.
Fizemos compras e eu comprei um íman farol. Depois
fomos para a praia, demos mergulhos e a água estava
muito boa. Estava quentinha…
Foi uma semana muito fixe.
Sara Monteiro

Gostei da praia. Gostei de andar de barco e dos passeios.
No quarto fiquei com o Miguel Ponce.
Fui à praia e também fui à piscina e gostei muito.
A comida do restaurante era muito boa e tinha muitas coisas.
Gostei muito do Algarve.
Divertimo-nos muito todos na piscina. Estava lá muita gente.
Fui à praia e a água estava muito boa.
Também fomos às compras e eu comprei uns óculos de sol.
Foi um divertimento… Foi muito interessante…

Márcio Nunes
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IDA AO NORTE SHOPPING
Nesse dia fomos poucos…
Chegámos ao Norte Shopping, vimos as viaturas
da Polícia e da GNR. Já lá estava o Cabo Organista.
Esperámos para sermos atendidos, no entretanto
o Cabo Organista veio connosco e mostrou-nos
um carro que anda na água e que tinha um atrelado, uma maca em cima, que é do nadador
salvador da polícia.
Vimos também um carro que só anda na areia e que é da polícia marítima, uma mota aquática, um carro e
uma mota da GNR, uma mota e um carro da PSP.

Eu e os meus colegas entrámos em alguns destes carros e também vimos os faróis de Leça da Palmeira.
Aprendemos que cada um tem uma função diferente.
Até foi divertido. Falámos no auto rádio com as luzes a piscar e a sirene a tocar.
No fim, despedimo-nos do Cabo Organista, e fomos para a AAJUDE.
Ana Fernanda Santos
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Piquenique no Monte de Leça
Esteve a GNR na quinta.
Tivemos os cães e os cavalos e fizemos-lhes festas.
Deram açúcar aos cavalos.
Almoçámos hambúrguer, rissóis e fruta. O lanche foi iogurte.
O Cabo Organista e também o Cabo Carvalhais prendeu a Dra. Rute com as algemas. Também prendeu a
Isaura e também a Margarida e o Bruno.
Também veio a Banda da GNR.
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Manuel Soares Lopes
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Caminhada Solidária
A AAJUDE participou numa caminhada solidária.
Foi no fim de semana.
Tivemos direito a camisolas e balões.
Lançámos os balões todos juntos. Foi muito bonito
vê-los a subir até ao céu.
Caminhámos com outras pessoas pelo passeio junto
ao mar.
Foi a Anabela, a Fernanda e o Sr. Carlos e foi muito animado.

José Miguel Carvalho
9

AAJUDE

Visita à Unicer
A Teresa, que está connosco ao fim de semana, convidou-nos para ir fazer uma visita à Unicer que é a
empresa onde ela trabalha.
Fomos todos nas carrinhas.
Vimos muitas coisas engraçadas. Aprendemos como se fazem as cervejas, os sumos…
Vimos uma garrafa gigante feita com pequenas garrafas.
A Fábrica era muito grande.
No final tivemos direito a um lanchinho com sumo e bolachas.
Fui um passeio muito divertido.

Bruno Pereira
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Passeio de Barco
Saímos da AAJUDE, de autocarro, para irmos andar de Barco.
Quando chegámos à Afurada, o Dr. Paulo deu-nos um pinguinho, antes de entrarmos no barco.
Uns ficaram no Barco em baixo. Eu fui para cima com a Ana Fernanda, a Cristina, o Vasco, o Miguel
Ricardo, o Manuel e o Dr. Paulo. Eu fiquei à beira do Dr. Paulo.
Eu não fui na proa porque estava muito vento.
Depois veio o Sr. Alberto trazer uns bolos e umas bolachas de chocolate e sumo de laranja.
Para a Fátima e Senhor Carlos coca-cola.
Eu gostei muito desta viagem.

Noémia Silva
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Os amigos da AAJUDE
Eu tenho muitos amigos…
O António Garcêz, a Ana Fernanda, o Manuel, a Sara, o Márcio, o Bruno, o Miguel Ponce, o Miguel
Carneiro, a Noémia…
São bons amigos que tenho agora. São amigos fantásticos, maravilhosos e ajudam-me quando eu preciso.
O António Garcêz é um bom amigo, fabuloso, que se ri muito comigo, faz palhaçadas e faz-me muito feliz.
Estes amigos são bons e tratam-me bem, falam sempre comigo quando me sinto inquieta, mal disposta,
triste e sem saber o que fazer.

Margarida Valença
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FESTA DE CARNAVAL
A Festa de Carnaval da AAJUDE foi, este ano, uma vez mais, marcada por um ambiente de grande
animação e folia. As fantasias foram diversificadas, integrando um vasto leque de personalidades.
No entanto, para além da música habitual, pudemos contar com a presença da Banda da GNR que
animou a tarde com muita música e diversão.

Começaram com músicas clássicas, mas logo perceberam que o público pedia algo mais mexido…
Assim, mudaram o reportório e passaram para a música popular e todos acorreram à pista para uns
passos de dança.
Foi uma tarde de muita música e animação e a pista de dança estava muito colorida graças aos
disfarces de todos.
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Os próprios elementos da GNR estavam muito animados e divertidos com a festa. O Sr. Cabo
Organista, que foi quem organizou todo o evento, dançou com os nossos utentes, o que os deixou
muito agradados.

O Zé Miguel, que começou por se fantasiar de preso, acabou por ser “detido” pelo Sr. Cabo Organista,
mas não descansou enquanto não o convenceu a emprestar-lhe o casaco para se disfarçar de GNR.
Depois, foi para a frente da banda, pegou na batuta e “deu show”… Foi um momento muito feliz e
divertido para todos…
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No final da tarde tivemos ainda os cães da GNR, foi um momento muito engraçado com todos os meninos a vibrar com as demonstrações dos animais. Puderam aproximar-se e fazer festas e dar comida.

Júlia Fernandes
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COLÓNIA DE FÉRIAS - ALGARVE
A minha primeira experiência nas colónias de férias foi muito positiva e produtiva.
Foi muito bom estar com os nossos meninos vinte e quatro sobre vinte e quatro horas…
Fiquei no quarto com a Patrícia e a Margarida.
Posso dizer que foi um quarto bastante divertido, entre brincadeiras da Patrícia e a ajuda preciosa da
Margarida para que eu me despachasse mais depressa para poder ir mais rápido ter com o Bruno. Até
tive direito a massagens da Margarida…
A Sara, a Noémia e a Zé Martins, como ficavam perto, aproveitavam para nos fazer uma visita e ver
televisão em conjunto.
Teria muito mais coisas para contar, mas resumo tudo nesta frase: Foi uma experiência muito enriquecedora e que de coração gostaria de voltar.

Leonor Dias
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DIAS DIFERENTES
“Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem” - Marcel Proust
É muito fácil cair na rotina e a verdade é que, por vezes, a rotina é positiva pois dá forma aos nossos
dias, ajuda-nos a caminhar com fronteiras definidas.
E, depois, há um lado maravilhoso na rotina que é… quando a quebramos. Porque é que as férias
sabem tão bem? Porque é que uma véspera de feriado é tão boa? Porque é que o “dia da asneira”
numa dieta rigorosa é tão esperado? Porque fugimos à rotina. Porque antecipamos a mudança dos
nossos dias. Porque é diferente.
A rotina dos jovens com deficiência mental é, a maioria das vezes, desejada e desejável mas, por
vezes, a reação à mudança acaba por ser muito positiva.
Realmente é sabido que, aqui na AAJUDE, se aprecia muito os dias de festa e não é preciso muito para
uma iniciativa diferente se tornar num autêntico festejo, com direito a palmas e pedidos de “bis”.
Assim aconteceu, no passado dia 10 de Janeiro. Neste dia, decidimos fazer uma surpresa aos nossos
utentes, proporcionando-lhes um almoço diferente.
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Uma vez que nos tinham sido oferecidos alguns vouchers para almoço, fomos realizar esta refeição ao
restaurante do IKEA no Marshopping.
E foi um almoço mesmo muito divertido.
Antes da refeição, os nossos jovens passearam pelo centro comercial, caminharam um pouco e viram
algumas montras. Alguns iam falando nos presentes que tinham recebido no Natal, enquanto outros
sonhavam alto dizendo alguns artigos que gostariam de adquirir. É sempre engraçado estar atento às
suas conversas e perceber quais os momentos que os marcam, quais os acontecimentos que sublinham.
Porém, passado pouco tempo, a fome começou a apertar e dirigimo-nos ao restaurante do IKEA. Neste dia,
o almoço foi almôndegas acompanhadas por puré ou batata frita e, num ápice, os pratos ficaram limpos.
Para acabar a refeição em beleza e, como um dia não são dias, comemos um gelado que, mesmo no
inverno, soube muito bem.
Para além da refeição, foi muito positivo o convívio entre utentes e colaboradores. De facto, a boa
disposição reinou e fomos relembrando alguns momentos do passado que nos obrigaram a soltar
sonoras gargalhadas.
No final, houve uma pergunta repetidamente colocada - “Quando repetimos?”.

Lídia Guimarães
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UM PROJETO LITERÁRIO E ILUSTRATIVO
Estávamos no início do ano de 2016, quando surgiu a oportunidade de expor à Direção da AAJUDE
um projeto arrojado que consistia em abordar e trabalhar, com algumas das áreas existentes no CAO
(escolaridade, artes manuais e educação musical), a elaboração de um livro ilustrativo.
Deram total abertura ao projeto e começamos logo a trabalhar!!!
Iniciamos pela escolaridade onde os jovens escolheram e decidiram que a história teria que ter animais.
De seguida, fizeram algumas pesquisas e recolheram uma fábula de Esopo “Quatro Bons Amigos” que
falava sobre a União e a Amizade. Foi possível desenvolver conceitos e valores que proporcionaram
um processo de aprendizagem mais proveitoso e significativo, em que os Jovens Adultos puderam
aprender e divertiram-se ao mesmo tempo.
Criada e dominada a linguagem do código escrito, as formas, as cores e os desenhos foram surgindo
na sala de artes manuais… Já Panozzo Ramos, 2006, dizia que “as formas e as palavras transgridem
suas categorias para brincar e saltar, levando o leitor ora para o universo da visualidade, ora para o universo da verbalização, ou mesclando tudo num jogo entre linguagens.”
O trabalho que se seguiu, com base nas ilustrações do texto escrito, mostrou-se exatamente importante e compensador, no sentido de aprimorar os conhecimentos dos jovens adultos, despertar capacidades e interesses contribuindo significativamente para o desenvolvimento crescente de técnicas
nunca antes trabalhadas.
Recorrendo a materiais e recursos simples e fáceis de serem encontrados e com a ajuda preciosa do
Professor Walter Almeida, que dispensou duas sessões para vos ensinar novas técnicas de carimbagem, aprendemos como ilustrar de forma rápida, bastante colorida e chamativa as personagens que
os jovens tinham desenhado ao ouvir a leitura da história escrita.
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Ensaiamos a letra de uma música que falava sobre a Amizade, na aula de educação musical, e
gravamos o cântico num CD juntamente com algumas imagens da elaboração do livro.
Terminada a história escrita e a sua ilustração, seguiu-se o momento da encadernação. Coseram-se
os livros à máquina e fizeram-se as encadernações à mão. Tudo personalizado ao pormenor.
Seguidamente, criaram-se fantoches com as personagens da história “Três Boas Amigas” e na festa
de encerramento do ano, em Julho de 2016, apresentamos este “precioso” e gratificante projeto a
todos os familiares e amigos.
Mas não ficamos por aqui!!!!!!
A minha ideia era ainda mais ambiciosa e voltei a contactar a coordenação da AAJUDE no sentido
de realizar um projeto-piloto, que consistia em levar a peça de teatro com os fantoches às Escolas,
Jardins de Infância e Centros de Dia da área metropolitana do Porto.
E assim, no dia 10 de Março de 2017, os grupos do Jardim de Infância e do 1º ciclo da Escola
Básica nº1 de Sobreira assistiram ao teatro de Fantoches intitulado “Três Boas Amigas” totalmente
adaptado das Fábulas de Esopo “Os Quatro Bons Amigos”.
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Este encontro artístico, social e cultural promoveu valores e atitudes de comunicação, expressão e
participação individual e coletiva.
Seguiram-se o Centro Social e Paroquial de Santa Cruz do Bispo, o Jardim de Infância da Casa do
Povo de S. Cruz do Bispo e a Escola Básica nº2 de S. Mamede Infesta.
Desta forma, acredito que existe cada vez mais uma necessidade de se investir neste intercâmbio
de saberes e numa “alfabetização visual” dos jovens adultos promovendo, assim, o seu desenvolvimento crítico e cognitivo e abrindo, desta forma, portas para a criatividade e conhecimentos para
que futuramente na sociedade a aceitação e o reconhecimento das capacidades dos nossos Jovens
Adultos seja plena.

Rute Fonseca
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FINS DE SEMANA NA AAJUDE
Nós, aqui na AJJUDE, tentamos fazer dos nossos fins de semana algo memorável. Agora com o plano
nutricional que os nossos meninos estão a seguir à risca, nada como também os fins de semana serem
o mais “fitness” possível. Por isso, procuramos parques ao ar livre, onde existam máquinas de fazer desporto, incluindo também as nossas caminhadas em grupo. Com estas saídas procuramos assim fazê-los
felizes e ter uns dias diferentes e ativos. Como poderão ver nestas fotografias.

Isabel Anacleto
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FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO
A festa final do ano letivo tem como tema “ O Circo”. Como já é habitual, nos anos anteriores, no início de Janeiro até à data da festa, começamos com os preparativos. A principal preocupação foi dar
nome a este projeto no qual os nossos utentes entraram com bastante entusiasmo e alegria. Começaram logo a surgir ideias e nomes para este grande projeto. Os nossos utentes decidiram apelidar
de “ Circo Monte Leça”.

Neste nosso circo irá haver muitos adereços cheios de cor e vida, que foram executados ao longo
destes meses. Para decoração, os nossos utentes quiseram flores de todas as cores, cataventos de
todos os tamanhos e muito mais…
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Iremos ter também o nosso já conhecido “Palhaço Tobias” na entrada do recinto a dar todas as
indicações do programa que irá ser apresentado.

Também teremos muitas mais surpresas, como a casinha das bonecas, um cameramen e a sua repórter,
uma banda musical com os seus elementos vestidos a rigor e palavras alusivas a todo este tema que é
o “Circo”. O resto não vou revelar porque irá ser visionado pelos convidados.

Este projeto irá ter a colaboração da Professora Helena Nascimento (Escolaridade), Professor Diogo
Vilaça (Educação Física) e da Professora Júlia (Música), bem como de toda a equipa de colaboradores
da AAJUDE. Foi um trabalho de muita dedicação, aprendizagem e interação por parte de todos os
envolvidos. O trabalho em equipa é união e amizade em prol de um bem e de um objetivo comum.
Uma vez mais quero agradecer aos nossos meninos por nos fazerem sonhar com eles e nos deixarem
fazer parte das suas vidas. Um bem haja a todos.
Patrícia Teixeira
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HORTA DA AAJUDE
Desde o ano passado, que a AAJUDE tem uma pequena Horta Pedagógica onde cultiva alguns
produtos hortícolas. Desde alface, couve roxa, espinafres, ervilhas, favas… são muitos os legumes
que podemos ver crescer e depois saborear.
Temos contado com a preciosa ajuda do nosso Amigo, o Sr. José Devesas. Quando se aproxima a altura
de plantar ou semear, contactamos com o Sr. Alexandre para agendarmos o dia do cultivo.
É sempre um dia de festa e, este ano, tal como já tinha acontecido no anterior, contámos com a
presença de voluntários da SAGE, que nos ajudaram com a limpeza do terreno. Depois, o Sr. José
começou com as plantações com a ajuda da D. Sameiro.

Os conhecimentos agrícolas da D. Sameiro vêm, como a própria não se cansa de dizer, dos dias
passados no campo na sua infância e mocidade. Esta função é algo que realiza com todo o empenho
e dedicação. O empenho é tal que, muitas vezes, parece ter dificuldade em deixar as suas plantações.
Logo pela manhã, gosta de ir ver como cresceram, fala com elas… Enfim, é todo um tratamento e cuidado que só alguém verdadeiramente entendedor desta vida campestre consegue compreender…
É bom saber que temos alguém capaz de cuidar tão bem dos nossos alimentos. E que bem que sabe
a sopinha feita com os legumes da nossa Horta…

25

AAJUDE

PROTOCOLO GNR
No passado mês de Fevereiro foi oficializada a parceria da AAJUDE com a Guarda Nacional Republicana,
através da assinatura formal do Protocolo de Colaboração.
Esta parceria tem por objetivo principal o desenvolvimento de novas iniciativas e novos projetos com
interesse para a AAJUDE e para a GNR.
Contámos já no mês de Junho, com o “I Encontro Interinstitucional GNR/Instituições de Pessoas com
Necessidades Especiais” organizado pela GNR, através da Secção de Programas Especiais do Destacamento Territorial de Matosinhos, onde foram desenvolvidas demonstrações de atividades Cinotécnica,
Cavalaria e a atuação da Banda Marcial do Comando Territorial do Porto.
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FISIOTERAPEUTA
Em Fevereiro fui convidada a fazer parte da equipa AAJUDE, como fisioterapeuta.
Fiquei entusiasmada porque seria um desafio, visto os utentes da AAJUDE precisarem de uma
intervenção específica e diferente comparada com os casos que já tratava.
De facto, o objetivo da minha intervenção é contribuir para melhorar a qualidade de vida e bem estar
dos utentes. Isto passa por tratar das dores músculo-esqueléticas, prevenir dores e lesões associadas
ao avançar da idade, exercícios específicos para melhorar a coordenação, o equilíbrio e a mobilidade e
também ajudar a combater as dificuldades que possam ter nas atividades diárias.
Os resultados podem, de facto, ser lentos, mas, no entanto, são conquistas nalguns casos.
Os utentes reagiram positivamente à fisioterapia e colaboram com entusiasmo. Por vezes, até
querem ser eles a orientar a sessão de fisioterapia uns dos outros, corrigindo exercícios.
Trabalhar com os utentes e com a equipa da AAJUDE, tem sido muito gratificante e enriquecedor
a nível profissional e pessoal.

Lúcia Lourenço
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