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APONTAMENTO

J. Alexandre Fernandes

Gostaria de elencar três aspetos de alguma importância na realidade que é a AAJUDE:

- Ao completar no presente ano 35 anos de atividade é da mais elementar justiça 
relembrar todos os que no decorrer deste longo período deram o seu melhor para o 
engrandecimento desta Instituição, com sacrifícios pessoais e muita entrega, sempre 
com a nobreza de ajudar. Procuraremos honrar essa memória com a preocupação de 
cada vez mais proporcionar bem-estar, conforto e felicidade que se comprova nos 
olhos de alegria dos nossos ”meninos” nas diversas iniciativas e projetos que temos 
preparado incluir no seu dia-a-dia, primando pela inovação e descoberta de novos 
caminhos e desafi os.

- É devida uma palavra de agradecimento pela equipa de colaboradores que, na sua 
quase globalidade, tão bem percebem a sua missão, muito exigente, de antecipar 
e compreender os anseios dos nossos “meninos” e fazem da sua entrega, amor e 
solidariedade um ponto importante ao serviço da Instituição, pelo que se pode 
considerar que os nossos 24 colaboradores integram uma equipa que é também uma 
família. É esse o espírito que pretendemos que exista na AAJUDE que para muitos é 
muito mais do que a sua “casa”. Assim quero deixar um grande abraço para todos os 
que partilham connosco desta maravilhosa “viagem”.

- Não podemos fi car indiferentes à longa lista de candidatos a um lugar na AAJUDE 
– 205. Este é um número que nos inquieta e nos deixa a refl etir quão felizes foram 
os que conseguiram que os seus familiares em devido tempo fossem integrados na 
AAJUDE. Devemos ponderar, no que a cada um diz respeito, quais os caminhos que 
se devem seguir para reduzir esta realidade. Não será demais acrescentar que após 
visita à Instituição na altura de inscrição do seu familiar na lista de candidatos, já fomos 
confrontados com a afi rmação de “após o que vimos é aqui que queremos colocar a 
nossa fi lha”. Como isto nos anima e motiva apesar dos constrangimentos… de não 
podermos resolver todas estas realidades.
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A NOSSA VOZ... *

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

Passeio de Comboio a Espinho

Eu fui andar de Comboio. 

Os colegas também foram. 

Fomos todos a Espinho de Comboio e depois fomos almoçar ao restaurante. 
Comemos frango de churrasco e estava muito bom.

Depois fomos passear e comer um gelado na praia. 

Voltámos de comboio para a AAJUDE. 

Foi um passeio muito bom e divertido. 

* A voz dos Utentes da AAjude

Manuel Soares Lopes
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Sardinhada da AAJUDE

Gostei da Sardinhada da AAJUDE. 

Gostei Muito.

Dancei, lanchei…

Gostei dos colegas…

As sardinhas estavam boas e os pimentos também. Comi uma  bela sardinha com cebola, tomate e alface. 
Comi também batata cozida que estava bem boa.

Na sobremesa comi um gelado, um corneto de limão, que me soube muito bem. 

Depois do almoço, fomos todos dançar e os meus colegas estavam muito animados. 

Gosto muito das sardinhas da AAJUDE. 

Miguel Ponce
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PASSEIO DE TELEFÉRICO

Eu gostei muito deste dia. 

Andei de teleférico e não tive medo nenhum. Sou muito corajosa!

O Miguel e o Fernando estavam cheios de medo, mas também foram andar no teleférico e, no �nal, até 
gostaram. 

Depois fomos almoçar ao McDonald’s. Comi hambúrguer e batatas fritas. Estava tudo muito bom. 
A Isabel Anacleto também foi connosco. 

Vimos passar o metro. Fomos ver as igrejas, passámos a ponte D. Luís I, vimos o Rio Douro. 

Gostava de mais passeios assim! 

Ana Monção
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Passeio à Régua

Eu e os meus colegas da Residência, acordámos às 5 da manhã, ainda cheios de sono. Arranjámo-nos e 
tomámos o pequeno-almoço. Descemos por volta das seis e meia e fomos para o autocarro, a Patrícia já 
estava à nossa espera.

Quando saímos da AAJUDE era noite escura e só se via as luzes das ruas. Chegámos à Estação de São 
Bento, entramos e esperamos pelos colegas que chegavam de casa. 

Chegou o comboio e entrámos. Das janelas das carruagens víamos a paisagem.

A Patrícia tirou-nos fotogra�as. A casa de banho era pequenina, mal cabia uma pessoa.

Saímos na Régua, andámos até ao Cais da Régua com o senhor que é do barco e também estava na 
estação. 

Chegámos ao pé do barco, havia uns senhores a vender rebuçados da régua, torrões de amendoim e 
chapéus. 

Entrámos no barco, sentámo-nos a apreciar a paisagem. Entretanto, o Senhor do Barco veio dizer-nos a 
ementa e depois disse para irmos comer. As entradas eram pataniscas de bacalhau e bola de carne com 
chouriço em cima. A sopa era de repolho. E a comida carne de vitela assada com batatas e legumes sal-
teados com arroz. A sobremesa foi semifrio de chocolate e a seguir um pingo. 



AAJUDE

8

Ana Fernanda Santos 

Depois fomos para cima, sentámo-nos até à hora de sair do barco. Passámos as seis pontes: a do Freixo, a 
Maria Pia, a Luís I, a da Arrábida, a Do Infante e a de São João. 

No �m da viagem, despedimo-nos do Senhor do barco, fomos embora para as carrinhas e viemos para a 
AAJUDE.
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ALMOÇO EM BARQUEIROS 

Mais uma vez, a mãe da Margarida fez questão de nos convidar para um almoço na sua casa em 
Barqueiros. Convite esse que aceitámos de bom grado porque, além do almoço, os nossos utentes 
passam um dia muito divertido. 

No caminho até lá reina sempre a alegria e boa disposição dos jovens. Mal chegámos lá, a primeira 
coisa que se faz é trocar de roupa para o mergulho da praxe, entre outras brincadeiras.

Enquanto se espera pelo almoço, a D. Corine serve umas entradas, para alegria dos nossos meninos. 
Assim que é hora, é servido um bom e saboroso arroz de pato com salada a acompanhar e, logo de 
seguida, a tão esperada sobremesa, gelado com bolacha. 
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Depois deste requintado almoço, e enquanto nós os colaboradores, a Dra. Lídia, o Sr. Alexandre, a 
D.Corine, almoçámos os nossos meninos iniciam o baile, pois há sempre música a rolar e um pezinho 
de dança a acompanhar.

Neste dia, o nosso Márcio fez 39 aninhos, e claro que teve direito a festa e para comemorar, como 
manda a tradição, um bolinho de maçã feito pela D. Isabel Gerós.  

Depois desta animação toda, foi hora de nos despedirmos da D. Corine e agradecer toda a sua boa 
vontade para com todos e regressarmos à AAJUDE de coração cheio.

Patrícia Teixeira
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COLÓNIA DE FÉRIAS - GERÊS

“As férias são como uma caixa de surpresas, enorme e misterioso, nela nos esperam as experiências 
mais intensas e extraordinárias.” Anónimo

Na semana de 24 a 28 de julho, foi a minha primeira experiência nas colónias de férias com os meni-
nos e outras colegas. Fomos para o Gerês.

No dia 24 de julho, saímos da instituição, por volta das 10h45, com destino ao Gerês. Na camioneta 
predominou animação, pois iam todos eufóricos e satisfeitos pela mudança na rotina, pela semana 
de descanso e de divertimento. À chegada, fomos ao Pingo Doce comprar frangos, batatas fritas e 
salada para o almoço. Na parte da tarde, após preparamos tudo nas casas, levamos os meninos até 
ao café para comer um geladinho.

No dia seguinte, de manhã, enquanto duas monitoras foram às compras para a semana, as restantes 
levaram os meninos para passear pelo centro da vila. Nesse passeio, os utentes aproveitaram para 
caminhar, conversar e tirar fotografias. Foi muito divertido.

Os restantes dias foram passados na piscina, a dar caminhadas, a dançar e, na quinta-feira, fomos no-
vamente ao centro tomar pinguinho e caminhar um pouco. Todos os dias foram de animação, muita 
música e muita brincadeira.

No último dia da semana, arrumamos tudo para regressar à instituição. Na viagem de volta, paramos 
para almoçar e aproveitamos para conhecer o Bom Jesus de Braga. 
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Tânia Oliveira

Os meninos adoraram a semana, onde reinou a alegria, a boa disposição e as brincadeiras.

Desta primeira experiência em colónia de férias, o balanço é positivo e com muitas boas recordações. 
Sem dúvida é uma experiência a repetir.

(Projeto Co-Financiado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR I.P.)
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COLÓNIA DE FÉRIAS OFIR

No dia 4 de Setembro, saímos da AAJUDE, por volta das 11 horas, em direção a Ofir e chegámos por 
volta do 12:30h.

A Isaura e a Patrícia foram buscar o almoço. Frango de churrasco e batatas fritas. 

À tarde organizámos os quartos e depois fomos à esplanada da praia tomar um pinguinho. 

Na terça-feira de manhã, decidimos dar uma caminhada. A Teresa superou todas as expectativas, pois 
a caminhada foi de mais de uma hora e acompanhou-nos durante o tempo todo.

Devido ao esforço houve recompensa e, da parte da tarde, fomos comer um gelado. 

Todos os dias tivemos pinguinho na praia. 

À noite era sempre uma animação e o acordar também.

No dia do aniversário do Francisco, a Patrícia e a Fernanda fizeram um bolo para festejar os anos. 

Na quarta-feira, fomos passear em Viana do Castelo, lanchámos e jantámos fora. Só chegámos por 
volta das dez da noite e todos estavam contentes.

Na sexta-feira, despedimo-nos de Ofir. Fomos almoçar ao McDonald’s, foi muito divertido. Por fim, 
regressámos à AAJUDE. 

Leonor Dias 
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PASSEIO RADICAL – PARQUE RARÓ

Direção e Equipa Técnica da AAJUDE procuram, todos os anos, proporcionar, aos seus utentes, um con-
junto diversificado de atividades que lhes garantam um desenvolvimento global e contínuo. Este ano, 
e tendo em conta esta premissa, foram muitas as experiências vividas.  

Destaco, neste artigo, a visita ao Parque Raró, em Vila do Conde. Este parque abriu ao público este ano, 
no início do Verão. Destaca-se por ser um parque de atividades radicais adaptado a pessoas com defi-
ciência. Foi criado e é gerido pelo MADI – Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual. 

À chegada, e após exposição da responsável do parque, constatámos que o mesmo está ainda em 
desenvolvimento. Portanto, apesar de disponibilizar já um conjunto diversificado de atividades, estão 
ainda, em projeto, outras à espera para serem implementadas. 

Começámos pela escalada e slide, visto que eram das atividades que mais expectativas criaram. Desta 
vez, todos poderiam participar, independentemente da condição física. 

O primeiro foi, como não podia deixar de ser, o António Garcêz, e bastante entusiasmado lá subiu sem 
ajuda e deslizou como um verdadeiro especialista desta atividade. Seguiram-se o Márcio e o Vítor, em-
bora parecendo mais receosos, inicialmente, no final, estavam verdadeiramente encantados com a 
aventura. 
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Mas a emoção foi maior quando vimos a Teresa a subir a torre e depois a descer no slide com sorriso 
rasgado. Esta foi uma atividade onde a Teresa pode participar sem restrições e ela não se fez rogada e 
fez tudo.
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Júlia Fernandes

Também o Kiko, a Maria, a Cristina, que habitualmente têm algumas limitações para participar a 
cem por cento em algumas das atividades promovidas, desta vez, puderam, tal como a Teresa, tirar 
o máximo partido de tudo e o contentamento foi grande. 

Esperamos voltar em breve e repetir esta fantástica experiência…



17

Nº 20 • 2017

RIO ABAIXO – PASSEIO NO DOURO

Há já algum tempo que tínhamos a ambição de levar os nossos utentes até ao Douro, para que pudes-
sem apreciar aquela paisagem maravilhosa e única e para que vivessem um dia diferente. 

Setembro foi o mês em que conseguimos realizar este desejo. 

O ponto de encontro foi marcado: 8:00 da manhã, estação de S. Bento. 

Os nossos jovens estavam, apesar da hora, bem despertos e animados em relação à aventura que iriam 
viver. Logo no comboio, ficaram encantados com a mudança gradual da paisagem: de início uma paisa-
gem urbana, com prédios e muitos automóveis e depois, pouco a pouco, imagens cada vez mais rurais, 
cada vez mais verdes, cada vez mais a natureza a entrar pelas janelas do comboio adentro.

O Márcio era um dos jovens mais animado. Ainda no comboio, ia agradecendo em várias línguas, uma 
vez que as carruagens iam cheias de turistas, chegando até a dizer “arigato” a um grupo com marcadas 
características asiáticas. 

Uma vez chegados à Régua, demos um passeio pedonal pela margem do rio Douro até chegar ao 
cais de embarque. Pelo caminho, íamos vendo os conhecidos vendedores de “rebuçados da Régua” 
e também vendedores de chapéus já que, apesar de estarmos no fim de setembro, o tempo estava 
muito quente. 

Sentamo-nos no barco e logo começou a tocar um fado da Amália Rodrigues. Todos começaram a 
bater palmas e o barco deslizou suavemente do cais e entrou rio adentro. 
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Depois foi acontecendo uma sucessão de coisas boas: a paisagem que era maravilhosa e estava com-
pletamente exuberante naquele bonito dia de início de outono, a música tipicamente portuguesa a 
tocar e o almoço que, pouco depois foi servido, e que fez as delícias dos nossos jovens. 

Todos estavam verdadeiramente felizes e, convenhamos, não é todos os dias que podemos almoçar 
tendo o Rio Douro como pano de fundo. Pelo caminho, iam sendo dadas explicações do que estávamos 
a ver, bem como se ia contando um pouco da história do Rio Douro e de algumas das mais conhecidas 
companhias vinícolas.

Já a tarde ia a meio quando descemos a primeira barragem e, apesar de esta não ser a descida inau-
gural para muitos dos utentes, ficaram de igual forma surpreendidos com o barco a descer até a um 
nível mais baixo e com as comportas a abrir. 

Pouco depois passámos a barragem de Crestuma-Lever e, lentamente, foram surgindo paisagens 
que os nossos utentes começaram a reconhecer – a Ponte do Freixo, a mercearia do António Garcêz, 
a Ponte D. Luís I…

Foi, sem dúvida alguma, um passeio que irá ficar na memória de todos para sempre. 

Lídia Guimarães 

(Projeto Co-Financiado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR I.P.)
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A AAJUDE CONTINUA A MARCHAR… 

Como todos nós sabemos, o mês de Maio e Junho são os meses dos Santos Populares com mais im-
pacto em várias cidades do país. 

Mais uma vez, a AAJUDE foi convidada a participar nas Marchas da Quinta de Santiago e também 
este ano fomos convidados pela APPACDM de Leonardo Coimbra, o que nos deixou apreensivos mas 
orgulhosos. 

Não podemos deixar de agradecer à Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo que, há dois anos atrás, 
nos convidou e nos deu a oportunidade de integrarmos a sua Marcha e, assim, podermos mostrar 
o trabalho desenvolvido com os nossos jovens, visto que este ano não puderam estar presentes. O 
nosso muito obrigado. 

Este ano, aceitámos o desafio da MuMa – Rede Museus de Matosinhos, e começámos logo a trabalhar 
com a ajuda de todos. 
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O primeiro passo foi escolher a canção. É uma tarefa bastante difícil, pois existe um leque muito 
variado de canções. Finalmente, depois de tanto ouvir Quim Barreiros, Bandalusa, Emanuel, Lenita 
Gentil e outros, eis que surge a escolhida - “O Porto Canta”, na voz de Isabel Vitorino.

A partir daí, com a ajuda da Professora de Música, começámos com a seleção dos pares. É sempre um 
momento muito divertido porque todos querem dançar, independentemente das suas limitações. 

Todos os anos fazemos uma coreografia diferente e, este ano, não foi exceção. Simples, mas bonita, 
assim como o traje, apostámos no preto e no vermelho. 

Preto porque é elegância e respeito. 

Vermelho porque significa energia e paixão.
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Usámos também alguns adereços, chapéus de palha, grinaldas de flores, faixas, arcos coloridos e até 
uma canastra de sardinhas e, como não podia deixar de faltar, a nossa bandeira. 

A nossa primeira atuação foi na Quinta de Santiago. Quando chegámos, da parte da tarde, já lá se 
encontravam mais grupos bem nossos conhecidos de anos anteriores. Estava uma tarde soalheira. 
Com o aproximar da atuação notava-se um certo nervosismo e ansiedade pois éramos os primeiros a 
atuar. A atuação foi um sucesso.

A outra apresentação foi nas instalações da APPACDM de Leonardo Coimbra. Fomos muito bem 
recebidos. Tínhamos à nossa espera um pequeno lanche de boas vindas. O espaço era bastante 
agradável ao ar livre todo decorado e alusivo ao São João. 

Mais uma vez, o nervosismo e a ansiedade apoderava-se de nós, pois éramos novamente os pri-
meiros.
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Mas, uma vez mais, correu tudo bem. No final recebemos os aplausos merecidos. 

Depois da nossa atuação, assistimos às marchas da casa também elas com a sua beleza e simplici-
dade. Foi uma manhã divertida com muita animação, música e acima de tudo convívio entre todos. 

Estamos todos de parabéns e com sentimento de dever cumprido. As fotografias falam por si…

Para o ano há mais…

Fátima Oliveira
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O CIRCO MÁGICO DA AAJUDE

Senhoras e Senhores que estão presentes
Por favor muita atenção 
O “Circo Mágico da AAJUDE”
Promoveu esta edição,
Para trazer a todos
Um pouco de diversão.
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Abriram-se as cortinas vermelhas
Para o espetáculo começar.
Bailarinos e palhaços começaram a dançar,
Fizeram a dança com o coração
E do amor, dedicado ao número, uma canção.
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Todas as caras tinham pintura,
Purpurinas nos olhos e nariz.
A vida deste circo é uma aventura,
De fazer o mundo FELIZ.

Os acrobatas, mágicos, malabaristas,
Bailarinos, repórteres, ninjas e músicos ensinados
Na AAJUDE já eram 
Em festas de família mostrados;
E os grandes artistas 
Eram muito festejados.
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Coube, porém aos envolvidos
Reunir num só local
Todas as artes circenses 
Promovendo um festival:
Tão luminoso, tão belo,
Simplesmente genial!!!!!!!!!!

Em dois mil e dezassete,
Nas instalações da AAJUDE,
Os espetadores ficaram impressionados
Com o modernismo do circo
Pelos artistas montado.
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O circo mágico é festa! Na hora
Nos mostra um espetáculo cheio de cor e harmonia
Quando ele se vai embora,
A saudade fica envolvida em nostalgia.
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O circo hoje não lembra
O dos nossos ancestrais.
E a sua evolução
Para os padrões atuais,
Foi resultante do esforço e dedicação
De todos os intervenientes especiais!

Rute Fonseca

Obrigada a todos, 
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VAMOS AO SURF?

Amanhã (sexta-feira há Surf )?

Esta é a pergunta que ouvimos todas as quintas-feiras serem feitas pelos nossos jovens.

Para quem não sabe a palavra Surf (derivada da palavra surface) significa ato de deslizar sobre 
as ondas, ou superfície aquática (normalmente oceanos, mas também em lagos, rios ou piscinas 
de ondas). Um dos mais antigos desportos do mundo e um dos poucos que carrega consigo sua 
própria cultura e lifestyle.

E, na sexta-feira, lá vamos para o Surf. Chegados à praia a primeira coisa é olhar para o mar para 
vermos se tem ondas.

Depois vem o ritual de vestir os fatos, sempre a parte mais difícil, pois os fatos são apertados 
para isolar o corpo da temperatura da água do mar.

Em seguida é pegar nas pranchas e lá vamos nós em direção ao mar. Antes de entrar na água, 
fazemos uma série de exercícios para desentorpecer os músculos.
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Em seguida, depois de posto o strep,  
vamos entrar pelo mar dentro e é ver 
os nossos jovens deslizar em cima das  
pranchas apanhando as ondas, uns dei-
tados na prancha, outros já conseguindo 
pôr-se de joelhos e em pé.

No fim da aula lá vamos nós para o duche 
com água fria, (chuveiro na praia).

E, por fim, vimos todos animados depois de 
mais uma aula de Surf, contentes e felizes.

Carlos Augusto
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Carta à AAJUDE 

“ O Mundo precisa de gente que se preocupe com o próximo”

A AAJUDE teve, para mim, a grande oportunidade para colocar em prática a solidariedade que 
existe na instituição e que, por vezes, quem está de fora, não vai tendo essa perceção. 

Quero, desde já, expressar a minha gratidão por este último ano e meio em que a minha vida 
se transformou em grandes medos e receios pela doença que havia sido diagnosticada ao meu 
marido. 

Quando tudo começou, a AAJUDE mostrou sempre que estava do meu lado para me apoiar em 
todos os momentos que, infelizmente, foram duros e me impossibilitaram de exercer as minhas 
funções como habitualmente. 

Por isso, decidi escrever estas palavras para mostrar o meu agradecimento a todos os que me 
apoiaram, desde a direção aos colegas de trabalho, que sempre me compreenderam e se desdo-
braram para que o bom funcionamento da instituição continuasse. 

A vida oferece-nos momentos de grande felicidade, mas também nos dá momentos de dor, tris-
teza e revolta…em Novembro deste ano perdi o meu marido…

E, como no início referi, a solidariedade manifestada por todos vós foi uma das minhas âncoras 
para ultrapassar toda esta situação dolorosa pela qual passei e ainda passo. 

Por isso, continuo a contar, como sempre, com a vossa amizade, tal como a AAJUDE poderá, incon-
dicionalmente, contar sempre comigo. 

Um bem-haja a todos vós. 

Isabel Anacleto 






