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APONTAMENTO

GRATIDÃO

Pela vida da AAJUDE passaram já muitas pessoas 
inesquecíveis…

Todas elas deixam uma marca forte, poderosa 
que, no fundo, molda o carácter da Instituição... 

A Senhora Dona Beatriz Nunes de Almeida foi 
uma dessas pessoas. 

Para além do inestimável contributo na funda-
ção da AAJUDE, participou sempre, quer formal-
mente, enquanto membro da Direção, quer in-
formalmente, enquanto mãe de uma utente ou, simplesmente, como amiga da Instituição, 
na dinâmica organizacional. 

Reconhecida por um carácter forte, com grande sentido social, revelou-se sempre justa, sen-
sível e empenhada na resolução das di� culdades que íamos enfrentando. 

É, pois, da mais elementar justiça que deixemos aqui esta singela homenagem e uma palavra 
de gratidão, com um sentimento de amor por toda a entrega, dedicação e ensinamentos 
que a Senhora Dona Beatriz Nunes de Almeida nos proporcionou, o que nos permite ser, 
hoje, a Instituição que a todos orgulha. 

Direção da AAJUDE
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A NOSSA VOZ... *

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

Uma aula na Escola Secundária da Maia

No dia 17 de Maio saímos da AAJUDE  para termos uma aula na Escola Secundária da Maia. 

Quando chegámos à escola, a professora Helena estava à nossa espera. 

Entrámos para a Escola e �zemos uma pequena visita e fomos para a sala de aula.

A professora Helena apresentou os alunos e nós também nos apresentámos. Depois, explicou-nos a 
importância da Roda dos Alimentos e �zemos muitas perguntas, tanto nós como os outros alunos e 
respondemos todos bem.

A Dra. Rute explicou o funcionamento da AAJUDE e a Patrícia também falou. 

A Sara fez um breve discurso e eu li um poema sobre a roda dos alimentos. 

* A voz dos Utentes da AAjude
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Noémia Silva

A Patrícia encontrou lá uma professora que foi dela quando era aluna e �cou emocionada. 

No �m, fomos visitar o gabinete da professora Helena, que estava cheia de �ores e de trabalhos dos 
alunos. Estava muito bonito. 

Depois, fomos ao bar dos alunos tomar um pinguinho e biscoitos que a professora ofereceu.

Tirámos fotogra�as, trouxemos revistas e regressámos todos contentes à AAJUDE. 



AAJUDE

6

Passeio Sr. de Matosinhos

Fomos ao Sr. de Matosinhos. 

Vimos muitas coisas…

Vimos a igreja e também muitos vendedores.

Tirámos fotogra�as todos juntos. 

Depois fomos comer umas deliciosas farturas que estavam uma maravilha.

Eu adorei este passeio e este lanche especial.

Para o ano quero voltar. 

Miguel Ponce
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Dia da Amizade

Comemorámos o Dia da Amizade na AAJUDE.  Foi no dia 14 de Fevereiro. 

Para mim a Amizade é uma coisa que se se cultiva no coração e se partilha com os outros.

Fizemos uma festa com os meus amigos, organizada pela Rute.

Sentámo-nos todos e a professora Júlia também comemorou connosco e fez música. 

Foi muito divertido.

Tivemos um almoço especial e eu gostei muito. Estava tudo muito bem decorado. 

Dancei com o Márcio que é o meu amigo colorido. 

Cristina Melo e Almeida
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Dia da GNR 

No dia em que a GNR veio à AAJUDE esteve muita gente.

Vieram os cavalos, os cães e também tivemos a banda.

A Lúcia esteve connosco e a Dra. Júlia também. Veio o Sr. Anselmo, o pai da Maria, o Sr. Alexandre, o 
irmão do Manuel, o Dr. Paulo também esteve lá.

Dancei com as meninas das outras escolas.

Os senhores da banda queriam que eu fosse tocar com eles, mas não foi possível porque não estava em 
condições de ir, não me apetecia…

Estiveram lá muitas escolas e falei com os colegas, sobretudo com os de vila do conde. Também falei 
com os colegas da ALADI. 

Também gostei muito de falar com o meu amigo, o Sr. Cabo Organista. 
Foi um dia magní�co.

José Miguel Carvalho



9

Nº 21 • 2018

Visita à Biblioteca

Fomos à Biblioteca Municipal de Matosinhos.

Esperamos pelo Luís que é o animador e também a Fátima. Até levámos ingredientes para fazer biscoitos. 

Subimos as escadas, entrámos e sentámos junto às mesas e apresentámo-nos um a um. A Fátima pre-
parou a massa dos biscoitos e nós moldámos para fazer as tranças. 

Enquanto os biscoitos foram ao forno, fomos ver a exposição sobre objetos antigos. O barco de pesca 
da sardinha, a caixa do tesouro, a bilha de azeite, o ferro de passar a carvão, a escrivaninha antiga da 
escola e também uma espécie de dobadeira de linho, e outro objecto que era de desriçar o linho. Tam-
bém havia um capacete e um manequim com a farda de bombeiro antigo.

Quem nos contou foi o Gervásio que nos fazia rir.
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Acabámos e subimos as escadas para comer os nossos biscoitos feitos por todos nós. 

Na exposição tivemos duas estátuas que eram o Menino Jesus e a outra era a avó Ana e a Maria com o 
Menino Jesus. O Gervásio dizia que a Avó Ana se parecia comigo. 

Gostámos muito desta visita e queremos voltar outra vez. 

Ana Fernanda Santos
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O que eu mais gosto na AAJUDE

O que mais gosto é da Maria e da Rute também. 

Gosto do Sr. Carlos, da Fátima, da Leonor, da Sissi, da Isabel Anacleto, da Sameiro e de toda a gente. 

Gosto de ver �lmes no computador.

Gosto de estar com a Maria. 

Gosto de ir aos passeios e ao ténis com o Diogo e gosto de ir de mão dada com a Maria. 

Também gosto do amigo Márcio, da Ana Fernanda, da Sara e da Margarida. 

Gosto de jogar à bola com o António Garcêz e com o Miguel. 

Gosto da AAJUDE. 

Rui Manuel Vieira 
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COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMÍLIA 

Não são os laços de sangue, mas os compromissos sentimentais que determinam o valor de uma família! 
Anónimo.

A comemoração do dia da Família foi realizada no Parque Ecológico de São Brás, pela Associação 
Demos, com entrada gratuita.

Nesse dia, os utentes que estavam na Instituição tiveram um dia diferente e muito divertido, para 
aproveitarem tudo ao máximo fomos de manhã para o Parque e �zemos um piquenique, na hora do 
almoço.
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Da parte da manhã, tiveram uma aula de zumba e demonstrações de outras danças.

Na aula de zumba, vários utentes dançaram e tentaram imitar os passos da professora, foi bastante 
animado e grati�cante vê-los a tentar e dar o seu melhor.

À hora do almoço, todos sentados aguardaram ansiosamente pelas sandes e pelo suminho, no �nal 
estavam satisfeitos e prontos para a diversão reservada para a parte da tarde.

De tarde, viram o rancho da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo e diversos cantores. No entanto, o 
momento alto e eufórico para os utentes foi ver o rancho da Casa do Povo, porque viram a Isaura em 
ação e depois puderam compartilhar essa alegria com a mesma.
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Tânia Oliveira

Por �m, chegou a hora de regressar à Instituição, no entanto, ainda houve tempo para o lanche e para 
o balanço do dia.

Segundo os utentes foi um dia super �xe e com muita diversão, ou seja, um dia a repetir.

O objetivo desse dia foi cumprido, os meninos divertiram-se, confraternizaram e espalharam alegria.
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COLÓNIA DE FÉRIAS FOZ DO ARELHO

No dia 15 de Junho, partimos rumo a mais uma colónia de férias na Foz do Arelho, a última vez que 
cá estivemos foi há 3 anos, soube bem voltar, pois além das paisagens magní�cas o local é muito 
sossegado e relaxante. 

O início da nossa viagem começou bem cedo, saímos da AAJUDE às 10h 30m da manhã, vieram 23 
utentes mais 10 monitores, dois deles novos nestas andanças, o Sr. Anselmo e a Joana. 

A viagem correu bem dentro da normalidade, �zemos uma pequena paragem para almoço no lu-
gar que os nossos meninos mais gostam, o McDonald’s, assim que terminamos voltámos a seguir 
caminho em direção ao Inatel, onde chegámos por volta das 16h. 

Depois de tudo tratado na recepção e de nos instalarmos comodamente, ainda tivemos tempo 
para dar um passeio. 
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Foi uma semana muito animada onde �zemos praia, piscina e alguns passeios a Peniche, Nazaré e 
Óbidos, tentámos aproveitar ao máximo a nossa estadia. Foram também tiradas muitas fotos para 
mais tarde recordar e também para partilhar no facebook para todos os familiares e amigos dos 
nossos utentes �carem a par das novidades.
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No dia 22 terminou a nossa estadia mas, no dia anterior, foi a nossa despedida. Houve direito a 
bailarico no bar do hotel, onde os nossos meninos se divertiram à grande, dançaram sem parar, 
conseguindo com a alegria deles contagiar outros hóspedes a juntarem-se a eles, foi uma noite 
muito alegre e animada. 
A alegria estava estampada no rosto deles, como é fácil fazê-los felizes. Um bem-haja a todos eles, 
pois sem eles nada era possível.
  

Patrícia Teixeira
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UM DIA NOS KARTINGS

Foi no dia 09 de maio, pelas 15horas que demos início a esta atividade que di�cilmente será esque-
cida das nossas mentes. 

A convite da Câmara Municipal de Matosinhos, 6 dos nossos jovens foram andar de Karting, no Kar-
tódromo do Cabo do Mundo.

Rodeado de excelentes pro�ssionais e altos meios de segurança, demos início à apresentação do bó-
lide, um bonito karting de competição de dois lugares conduzido por um simpático piloto pro�ssional.
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Tudo a postos, e, um de cada vez, começam a dar várias voltas ao circuito, sentia-se a adrenalina no 
ar e a alegria que cada um transmitia ao sair da pista era, sem dúvida, motivo de satisfação. 

Lanchámos no local com os kartings como pano de fundo. 

Os comentários da Ana, do Manuel, do Bruno, do Vítor, do Kiko e do António eram e, por certo, 
serão muito tempo de uma alegre recordação. 

Anselmo Pinto
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A NOSSA EXPERIÊNCIA NA AAJUDE

Faz agora treze anos que tivemos contacto com os utentes da AAJUDE, foi uma experiência feliz ter 
lidado com pessoas especiais. 

Neste espaço de tempo também passámos por momentos de tristeza, não em sentido pessoal mas 
por ter vivido a perda de duas utentes da AAJUDE, quem não se lembra da Gracinda com o seu ar 
de estar sempre de mal com a vida (era a sua personalidade e maneira de ser), e da querida e encan-
tadora Cândida sempre bem-disposta, sempre pronta para fazer tropelias. Quem não se lembra dos 
seus dedos cheios de anéis e das muitas peças de roupa que usava. Ainda me lembro dos passeios 
que dávamos aos sábados de tarde onde muitas vezes brincando com ela (algumas vezes na brin-
cadeira ela �cava zangada) mas acabava sempre bem-disposta e feliz como os demais utentes que 
saíam comigo.

Ao longo destes anos de colaboração na AAJUDE procuramos dar de nós a todos os utentes carinho, 
compreensão e, acima de tudo, tratá-los com dignidade. Acompanhando-os nas suas atividades quer 
dentro ou no exterior, incentivando-os a fazer bem em tudo em que participassem.

Gostaria agora de destacar que nestes anos partilhados na AAJUDE tivemos o privilégio de poder 
assistir à mudança de instalações. Sentir a alegria dos utentes em poderem estar pela primeira vez 
juntos numa só residência, e de terem excelentes condições para serem felizes.

Por último, gostaríamos de agradecer a todos que se empenharam neste projeto, pais, direção e co-
laboradores a continuarem a fazer todos os utentes felizes.

BEM HAJAM.

Celeste e Carlos Augusto
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“II ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL GNR/INSTITUIÇÕES DE PESSOAS COM NECESSI-
DADES ESPECIAIS” 

No dia 6 de Junho, começámos o dia de maneira diferente… 

Foi o dia em que recebemos, uma vez mais, a visita de algumas instituições, ALADI, MADI, e MAPADI, 
assim como os nossos amigos da GNR. Realizou-se o “II Encontro Interinstitucional GNR/Instituições 
de Pessoas com Necessidades Especiais”.

Este convívio foi realizado na Quinta Monte Leça, espaço cedido gentilmente pelo Dr. Paulo Soares 
Lopes. Neste evento, os participantes contactaram com a Cinotécnica, a Cavalaria e a Banda Marcial 
do Comando Territorial do Porto.

Assim, com o Cabo Organista tivemos a banda da música, os cães e os cavalos e todos eles �zeram 
uma pequena demonstração das suas habilidades.
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Como o tempo ajudou, �zemos um piquenique naquele belo espaço e até houve direito a bailarico, 
todos os intervenientes estavam radiosos, a alegria estava estampada no rosto de cada um. 

Mas o que os utentes mais gostaram foi da voltinha no jipe da polícia. São momentos como estes que 
fazem toda a diferença, ser feliz com tão pouco. 
Um bem-haja a todos eles.

Patrícia Teixeira
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VISITA À BIBLIOTECA

No dia 28 de Fevereiro fomos convidados pela MUMA de Matosinhos para visitar uma exposição na 
biblioteca Florbela Espanca. 

Em dias diferentes, e divididos em dois grupos de sete utentes, tudo foi preparado para mais esta 
experiência. O intuito desta visita foi conhecer um pouco mais sobre a história do concelho de Mato-
sinhos e suas freguesias. 

Como era de esperar foi o nosso querido e amigo Luís que fez a visita guiada na biblioteca, explicou 
tudo ao pormenor e até encarnou numa personagem, o “Gervásio”. 

Os nossos utentes acham-lhe imensa piada pois ele consegue representar tão bem, tem imenso 
jeito. Nesta visita, tivemos direito a fazer uns biscoitos com a ajuda da Fernanda uma funcionária da 
MUMA, enquanto o Luís se foi preparar para aparecer vestido de “Gervásio” e nos dar a conhecer um 
pouco sobre os vários museus existente no concelho.
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A visita teve a duração de duas horas nas quais os nossos utentes, sempre muito atentos, vão inte-
ragindo e fazendo perguntas ao nosso guia, eles são muito curiosos, gostam de saber tudo, para 
quando chegarem à Instituição poderem partilhar as novidades com os colegas. 

Eles adoram estas visitas.

Patrícia Teixeira
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 AAJUDE – 36 ANOS

Foi há 36 anos que tudo começou… 

Em Fevereiro de 1982 nascia uma nova instituição, a AAJUDE. Resultado do esforço de um grupo de 
pais que quiseram criar um espaço que pudesse responder às necessidades dos seus �lhos. 

Inicialmente, começou por ser estabelecido com o Instituto da Segurança Social apenas Acordo de 
Cooperação para CAO, posteriormente, para além de aumentar a capacidade de CAO, foram criados 
dois Lares Residenciais, também eles com Acordos de Cooperação.

A vontade em continuar a crescer manteve-se e a concretização do projeto de construção de raiz de 
novas instalações teve a sua inauguração em 2013. A AAJUDE mudou-se de armas e bagagens para 
a sua nova casa, em Santa Cruz do Bispo. Nesta casa acolhemos novos utentes e novos funcionários 
que ajudaram a tornar a AAJUDE ainda maior. 

Os anos foram passando, uns mais felizes, outros com mais desa�os para ultrapassar, mas assim se faz 
a história de todas as coisas…
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E este ano, a data do aniversário da Instituição foi lembrada com uma festa muito bonita, em mais um 
momento feliz. Direção e todos os funcionários envolveram-se nesta iniciativa. 

O salão polivalente foi decorado com as cores da AAJUDE, o amarelo, preto e laranja. O almoço foi 
especial, com a presença de todos e a animação foi uma constante.
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Cantámos os parabéns à AAJUDE, apagaram-se as velas, tivemos discursos dos elementos da direção 
e dos funcionários representados pela Fátima e pela Isabel Anacleto. As duas estavam bastante emo-
cionadas com o momento e foram bonitas as palavras que partilharam com todos. 

Durante a tarde houve baile que esteve sempre animado com as músicas populares que todos os 
utentes apreciam. 

No �nal, todos, utentes, funcionários e Direção repetiam que o aniversário da AAJUDE continuará a 
ser comemorado de forma tão especial como foi este ano. 

Júlia Fernandes
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“ENCONTRO COM UM NOVO NORTE”

Fomos convidados pelo Dr. Paulo Nunes de Almeida a participar no Jantar organizado pela AEP inte-
grado na conferência “Encontro com um Novo Norte”.

Nesta Conferência estiveram presentes muitos empresários do Norte e foi disponibilizado à AAJUDE 
um jogo que permitia aos participantes adquirirem uma peça para preenchimento de um puzzle que 
formava um desenho. A receita reverteu a favor da AAJUDE. 

Realçamos a participação neste jogo da Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosi-
nhos, a Dra. Luísa Salgueiro e o Exmo. Senhor presidente da AEP, o Dr. Paulo Nunes de Almeida. 

O nosso “OBRIGADO” pelo convite da AEP e a possibilidade de darmos a conhecer o trabalho da AA-
JUDE aos participantes da conferência. 

Paulo Soares Lopes e Alexandre Fernandes
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FAMÍLIA AAJUDE

Pretendemos que a AAJUDE seja uma verdadeira família para todos os que passam por esta Institui-
ção e de alguma maneira se enlaçam num abraço único que a todos abrange, conseguindo o grande 
objetivo a que nos propomos: dar amor e carinho aos nossos “meninos”. 
Assim, sempre que por razões pessoais ou outras somos confrontados com a saída de algum ele-
mento desta família, �cámos tristes pelo abandono mas, ao mesmo tempo, felizes pois sabemos que 
estamos no coração e pensamento de todos os que privam connosco.

Neste contexto apraz-nos registar o facto de dois dos nossos, o Sr. Carlos e a D. Celeste, por terem 
atingido o tempo normal para a reforma, irem agora iniciar uma nova etapa da sua vida que, de cer-
teza, lhes irá trazer novas solicitudes e desa�os. Nós continuaremos a considerá-los como membros 
desta grande família que é a AAJUDE.
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Não podemos deixar de registar e agradecer o empenho, a dedicação, muitas vezes a paciência e 
indubitavelmente o amor demonstrado para com todos os que fazem parte desta Instituição: “me-
ninos” e seus familiares, colaboradores e órgãos sociais, durante o tempo que connosco privaram no 
desempenho das suas atividades pro�ssionais na AAJUDE.

Esperamos sempre de coração aberto a vossa visita. Obrigado por tudo.
Bem hajam.

Alexandre Fernandes
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