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APONTAMENTO

A AAJUDE A CAMINHAR… 

Decorrido o atual mandato dos Órgãos Sociais eleitos para o quadriénio 2015-2018, 

cumpre-nos, de alguma maneira, deixar um certo balanço do trabalho desenvolvido.

Assim, podemos enumerar uma série de acontecimentos e mais-valias que nos permitiram 

de alguma maneira engrandecer a AAJUDE e contribuir para a alegria e conforto dos 

nossos “meninos”, nomeadamente:

- Construção da Horta Pedagógica: 2015;

- Viagem à Disneyland Paris: 2016;

- Aquisição de um Mini-Autocarro: 2016;

- Contratação de uma Fisioterapeuta e uma Nutricionista: 2017;

- Férias em Monte Gordo-Algarve: 2017;

- Instalação de uma Central Fotovoltaica: 2018;

Estes terão sido os projetos mais emblemáticos levados a cabo nos anos 2015-2018, 

para além de outros que foram sendo registados no quotidiano da nossa vivência. 

Foram considerados como grandes objetivos uma ligação forte à comunidade onde nos 

inserimos, uma premente atenção ao bem-estar físico e emocional dos nossos “meninos” 

e uma constante preocupação com a solidez fi nanceira da AAJUDE que consideramos ter 

conseguido atingir.

Não deixamos, entretanto, de sonhar e iremos continuar o nosso caminho avançando com 

fi rmeza e procurando ir o mais longe possível na busca do ideal e sempre de encontro com 

as necessidade e anseios daqueles por quem nos dispusemos a trabalhar com muito amor 

e disponibilidade.

Nesta hora queremos agradecer a todos os membros dos Órgãos Sociais que nos 

acompanharam, o seu compromisso e total disponibilidade.

Igualmente gostaríamos de deixar uma palavra aos colaboradores da AAJUDE pela sua 

entrega e dedicação, sendo de realçar a integração nos quadros de mais seis elementos, 

ajustados às necessidades e exigências, registando-se, entretanto, a saída de três 

colaboradores para a situação de reforma.

A Direção 
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A NOSSA VOZ... *

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

Natal

Gosto do Natal com a alegria, paz e amor…

Também gosto de prendas. 

O meu Natal é com a Família e fico contente por estarmos todos juntos. 

Na AAJUDE temos a Festa de Natal. A minha mãe vem à festa e o meu irmão não sei…

Este amo é diferente, vou cantar…

Saúde para todos e para a Família. 

Francesinha na AAJUDE

Eu gosto tanto de francesinhas…

A Rute e a Patrícia fizeram umas francesinhas muito boas, na AAJUDE.

Eu comi tudo. Estava uma delícia. 

O molho também estava muito bom. Foi a nossa grávida, a Patrícia, que fez. 

Comemos tudo e soube mesmo bem…

No final, de sobremesa, comemos geladinho, que também soube muito bem.

No fim do almoço tivemos festa com bailarico e muita alegria. 

Foi um dia muito divertido. 

Que venha outro igual…

* A voz dos Utentes da AAjude

António Garcêz

José Miguel Carvalho
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Colónias de Férias

Este ano, fui à Foz do Arelho. 

O passeio foi muito bonito. 

Tivemos uns quartos muito lindos.

As monitoras foram simpáticas. Eu fiquei com a Belinha e com a Zé Nunes. 

Fizemos praia e estava imenso calor. 

Também fomos à piscina.

Gostei muito de estar no bar do hotel. Bebíamos o nosso pinguinho, brincávamos e dançávamos uns 

com os outros. Divertimo-nos muito.

Para o ano quero lá voltar. 
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Também fui ao Gerês. 

Ajudava as monitoras a cozinhar, a pôr as mesas. Éramos uma família completa. 

Senti-me como se estivesse em casa. 

O quarto era fantástico. Dormi com a colega Ana Monção e a monitora Joana, qua são muito simpáticas. 

Fui fazer uma visita à Guida. Ela estava a sentir-se só. Claro que não estava abandonada, mas eu fui estar 

um pouco com ela.

Fomos passear à noite, a Vieira do Minho. Durante o dia fizemos piscina.

Brincámos com os monitores que nos acompanharam e que eram muito simpáticos. 

Quando cheguei à minha casa contei tudo aos meus pais e eles ficaram admirados e felizes com as minhas 

férias.

Sara Monteiro
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Piquenique no Parque da Cidade

Fui ao parque da cidade. 

Comemos hambúrgueres e bebemos sumo de laranja. 

Fomos todos, o Sr. Anselmo, a Rute e também foi o Miguel Ponce, o Garcêz, o Bruno, a Ana Fernanda e a 

Isaura. 

Vi os patos no lago. Fui ver com o Anselmo e o Miguel. 

Depois lanchámos e voltámos à AAJUDE. 

Fui um óptimo piquenique…

Manuel Soares Lopes 



AAJUDE

8

Exposição

Fui ver o Presidente Marcelo. 

Cheguei lá e ele estava a chegar.

Depois falou, um belo discurso.

Falou comigo e disse que estava bom.

Perguntei-lhe se estava bom e ele disse que sim. 

Também lhe perguntei pelos filhos. Disse-me que estavam bons. 

Depois tirámos fotos. 

Eu e os meus colegas gostámos dele. 

A mãe do Zé Miguel também lá estava.

Depois viemos para a AAJUDE.

Foi muito bom conhecer o Sr. Presidente. 

Miguel Ponce
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Exposição de Dinossauros 

Fomos todos almoçar ao IKEA. 

Depois, fomos à Exponor ver os Dinossauros. Cada espécie era diferente no tamanho e feitio, herbívoros 

e carnívoros. 

Eles só faziam barulho. 

Vimos as ossadas, ovos com bebés lá dentro e depois apareceram com pessoas lá dentro, até as funcioná-

rias tiraram fotografias. 

No fim, viemos embora para a AAJUDE para lanchar e também uns para os quartos e outros para casa. 

Gostámos muito da visita. 

Ana Fernanda Santos 
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Visita a Barqueiros

No dia 19 de Julho, às 10 horas, fomos a Barqueiros, à Quinta da Margarida. 

Uns foram de autocarro e outros nas carrinhas. 

Chegámos a Esposende e fomos para a piscina. Estendemos as toalhas na relva para ir à água 

mergulhar.

Depois vieram as taças cheias de batatas fritas que todos comemos muito satisfeitos. 

O almoço foi arroz de pato, salada de alface, tomate e cebola, Sumol de laranja e gelado de sobremesa, 

uma bola de baunilha, uma de chocolate e uma de morango. Depois, vieram os pingos. Descansamos 

um pouco, nas mantas, a ouvir música do Vasco. 

Quando chegaram as quatro da tarde lanchámos e, no fim, demos flores artesanais, um vaso em barro 

pintado por nós à Dona Corine em ramos às amigas.  

Para acabar o dia em beleza despedimos e viemos para a AAJUDE. 

Ana Fernanda Santos 
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FAMÍLIA AAJUDE

Uma vez mais, a Família da AAJUDE aumentou e, este 

ano, contamos com dois novos utentes, a Filipa e o Ivan. 

A Filipa é uma menina muito doce e simpática.

Adora conversar com os amigos e socializar.

Adora mandar mensagens às colaboradoras.

É muito preocupada com todos e está sempre 

muito atenta para ver se precisam da sua ajuda. 

Adora trabalhar no barro, no recorte, na pintura. 

É muito perfecionista e tudo tem que ficar impecável.

O Ivan adora futebol. É um fã incondicional do 

FCPorto. 

Adora dar abraços e beijos. 

Adora o papá e a mamã. 

Gosta muito de andar na carrinha.

É muito brincalhão e está sempre a “melgar” os

colegas. E, depois, está sempre a pedir desculpas.

Adora as atividades desportivas, natação, padel, golfe, hipoterapia, surf. Gosta de estar sempre em 

movimento. Não gosta de estar parado.

Não gosta muito de comer, só se for pizza. 

Aos dois, sejam muito bem vindos à AAJUDE…

Alexandre Fernandes
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A DESFOLHADA 2018

A convite da Casa da Juventude de Santa Cruz do Bispo fomos à Desfolhada.

Pelas 15 horas, estava um dia de Outono lindo e soalheiro, lá fomos nós e os nossos meninos todos 

contentes. Tirando a Ana Fernanda, que já parecia dominar um pouco o assunto, para os restantes foi a 

primeira vez que iam assistir a uma desfolhada. 

Fomos muito bem recebidos pela organização do evento, acomodaram-nos e fizeram-nos sentir como 

convidados especiais.

No início, houve um grupo de dança com jovens bastante animados. De seguida, foi vez de um convi-

dado especial, o Sr. José, que nos explicou os benefícios da bolota, que diz ser a Gata Borralheira dos 

frutos secos. Mostrou-nos também tudo o que se pode fazer com a bolota, inclusive pão, bolachas e 

até café que nos deu a provar, confecionou também broa de milho e broa doce, que da mesma forma 

degustámos com muito gosto. Entretanto, foi a vez da atuação, do grupo folclórico da Casa do Povo, 

de Santa Cruz do Bispo, do qual faz parte a nossa Isaura. Depois, do fim da atuação, vieram buscar os 

nossos meninos para eles dançarem. Claro está, o Miguel e o Manuel, os nossos dançarinos da música 

portuguesa, não se fizeram de rogados e que bem que dançaram. 

O momento alto da tarde foi quando iniciaram a desfolhada. Todos queriam apanhar o “Milho Rei”. Foi 

divertido porque os nossos meninos participaram quase todos. Mas não saiu a nenhum deles.
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Que venham mais tardes como esta, é muito bom quando estamos com a população e perceber como 

os nossos meninos se enquadram tão bem e conseguem deixar-nos orgulhosos. 

Sabem estar, são dóceis muito simpáticos e alegres e, nos dias de hoje, estas coisas fazem muita falta à 

sociedade. 

Depois de uma tarde tão bem passada, 

estava na hora de regressar, mas ainda 

nos ofereceram uma broa doce e outra 

de milho, para trazer para a Instituição. 

Isabel Anacleto
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COLÓNIA DE FÉRIAS OFIR COLÓNIA DE FÉRIAS OFIR

No dia 3 de setembro, saímos em direção a Ofir para a colónia de Férias, a minha primeira colónia.

A viagem correu bem, fizemos uma paragem para almoçar no McDonald’s, e seguimos para Ofir, de-

pois de chegarmos e de nos termos instalado fomos até um café à beira da praia para os meninos 

tomarem um pingo. 

Infelizmente, durante toda a semana que estivemos lá, o tempo não esteve propício para a praia, mas, 

mesmo assim, não deixámos de nos divertir.

Fizemos várias caminhadas pela marginal, por passadiços à beira da praia, para explorar um pouco a 

zona e para tomarem os seus pingos.
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Joana Santos

Também houve uma festa do pijama, com música, e com direito, também, a um desfile para eleger o 

melhor pijama. Os meninos gostaram muito e divertiram-se imenso.

Aproveitámos também para visitar Vila Nova de Cerveira, almoçámos por um dos restaurantes que 

lá havia e conhecemos um pouco da cidade e sua zona histórica, parques e sítios à beira rio bastante 

agradáveis. Tirámos também imensas fotos.

No último dia, depois do pequeno almoço, começámos a arrumar tudo para voltarmos para a AAJUDE. 

Despedimo-nos da D. Corine, à qual agradecemos a estadia e a disponibilidade, e seguimos caminho. 

Parámos na Póvoa de Varzim para o almoço e, de seguida, fomos até Angeiras para os meninos come-

rem um gelado à beira mar e aproveitarem os últimos cartuchos.

Foi uma semana bem passada, todos eles estavam felizes e nós também por pudermos partilhar estes 

momentos com todos eles.
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VISITA A AVEIRO

“Aveiro é conhecida pela Veneza Portuguesa, pois a cidade possui uma “Ria” ou canal com seus barqui-

nhos, ou “moliceiros”, que nos faz lembrar Veneza, só que menor.”

No dia 21 de agosto, pelas 10h30, toda AAJUDE apanhou o comboio para Aveiro, a cidade dos ovos 

moles e moliceiros.

Nesse dia, o grupo chegou a Campanhã para apanhar o comboio, com destino a Aveiro, foi uma aven-

tura para conseguirmos chegar a horas e não perdemos o comboio.

À chegada dirigimo-nos para o Fórum Aveiro para almoçar no MacDonald´s, os utentes deliciaram-se 

com um BigMac e finalizaram com um pinguinho quentinho, foi um grande almoço.

Após o almoço fomos andar de moliceiro pela ria de Aveiro, foi um trajeto muito divertido e com gran-

des risadas. O “capitão” do moliceiro era muito engraçado e fez várias manobras para animar os visitan-

tes, também nos foi sendo explicado, a origem dos moliceiros e a paisagem que nos rodeava. 

Moliceiro é o nome dado aos barcos que circulam na ria de Aveiro. Estas embarcações eram utilizadas, 

originalmente, na apanha do moliço, ou seja, era um barco de trabalho.



17

Nº 22 • 2018

Tânia Oliveira

Durante todo o trajeto, os utentes foram acenando e cumprimentando os transeuntes, foi uma anima-

ção esse passeio.

No final da viagem de moliceiro, como não podia faltar, lancharam ovos moles e um suminho, todos 

adoraram a surpresa.

O regresso para AAJUDE foi uma verdadeira aventura para chegarmos a tempo do comboio, mas, no 

meio da correria, todos se divertiram e adoraram essa aventura em Aveiro.

Com esta ida a Aveiro, o objetivo foi cumprido, pois todos estiveram muitos animados e no final, a 

opinião do grupo era unânime foi uma grande experiência.
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OS FINS DE SEMANA NA AAJUDE 

Muitas são as atividades que preenchem o dia-a-dia dos nossos utentes, proporcionando o desen-

volvimento das suas capacidades, mas também é no ambiente familiar que os nossos utentes encon-

tram o seu bem-estar. 

Nos fins-de-semana e nos feriados não temos atividades, mas nem por isso perdem o dinamismo, 

pois vamos muitas vezes passar o dia fora. Saímos cedo, visitamos locais agradáveis, almoçamos e 

passeamos. Ou saímos depois do almoço e visitamos bonitos jardins e outros locais interessantes 

como festas ou feiras e, quando o tempo deixa, fazemos caminhadas em passadiços junto ao mar. 

Interessante é que a meio da semana os nossos utentes já nos começam a questionar… “onde vamos 

este fim-de-semana”, pois já não abdicam do passeio e do pinguinho.

Anselmo Pinto
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AGOSTO AGITADO 

Historicamente, o mês de Agosto é, por natureza, um mês dedicado ao descanso, onde a ociosidade 

toma conta dos dias e os momentos dedicados ao turismo são uma constante. É um mês de férias, 

para muitos, um mês parado, onde pouco acontece…

Na AAJUDE, no entanto, é um tempo de grande corrupio. Apesar das férias, que, rotativamente uten-

tes e funcionários vão usufruindo, é uma altura de grandes aventuras. 

Todo o mês, é planeado ao pormenor e são muitas e variadas as atividades desenvolvidas. 

Este ano, começámos com uma visita à Exponor e recuámos ao tempo dos dinossauros. 

Depois, fomos ao Portugal dos Pequenitos, a Coimbra. Foi um dia muito divertido, com a saída a 

acontecer cedo e com muita alegria. O almoço, no local suspeito do costume, o MacDonald’s. A Rita 

não fica nada contente devido às “derrapagens na balança”, mas a alegria com que todos comem o 

seu hambúrguer compensa todos os riscos. 

Terminado o almoço, seguimos até ao Portugal dos Pequenitos e todos se divertiram a entrar nas 

pequenas casitas e das particularidades de cada região do país. O António Andrade, sempre muito 

discreto, adorou andar a espreitar nas janelas das casas.
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Quando viram o comboio a circular no interior, não paravam de perguntar se também íamos andar 

de comboio. Claro que sim! E a aventura começou…

Enchemos dois comboios e lá fomos todos divertidos. Até a Lisa, que por norma não gosta muito 

destas coisas, por serem muito barulhentas, quis ir e andou o tempo todo com um grande sorriso.

Foi, sem dúvida, um dia muito divertido… 
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Ainda o mês não ia a meio e já estávamos novamente na estrada. Desta vez, o destino era Penafiel, 

a Magikland. 

Mais uma vez, a boa disposição imperava e estavam todos entusiasmados e expectantes relati-

vamente ao que os aguardava. Acabou por ser um dia muito agradável, com muita aventura e 

diversão. Todos, sem exceção, estavam encantados com o local, que os fez recordar a viagem à 

Disneyland Paris, pois também aqui puderam voar com o Dumbo. 

Seguiram-se outras diversões e, depois, o piquenique que, naturalmente, deixou todos muito felizes. 

A tarde surgiu com mais surpresas, o passeio de comboio, a visita à casa assombrada, a volta na 

roda gigante… Na montanha russa, arriscaram a Ana Fernanda, o Vasco e o António Garcêz, os 

corajosos do costume. 

Um dia muito bem passado. Para o ano queremos voltar para viver um pouco de tudo novamente.
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O mês continuou com o passeio a Aveiro, com a viagem de comboio que é sempre uma novidade 

para os meninos, adoram também o passeio na ria de Aveiro. Foi uma agradável experiência. 

Seguiu-se o piquenique no parque da cidade, onde a brincadeira e o relaxamento foram dominantes.

Para fechar o mês esperava-nos uma visita ao SeaLife. Para que a experiência fosse ainda mais gra-

tificante, solicitámos a vinda do comboio turístico à instituição e, no meio de muita cantoria e boa 

disposição, percorremos as ruas de Santa Cruz e Leça numa viagem sempre inesquecível.
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Quando chegámos, o interesse era muito grande e todos queriam ver os diferentes tipos de peixe 

em exposição. Adoraram ver as raias, tocar no ouriço-do-mar, ver as tartarugas e os seus ovos, os 

cavalos-marinhos, o peixe palhaço… enfim, adoraram tudo. Mas, o ponto alto foi junto aos tuba-

rões, onde podiam vê-los a passar por todos os lados. Foi uma animação. 

Neste dia, a convite da Direção, as crianças puderam também participar e todos, desde os mais 

pequenos aos mais crescidos, adoraram a experiência. 

E assim o mês de Agosto chegou ao fim…

Ficou a certeza de que no próximo ano a agitação tomará novamente conta dos dias e a felicidade 

continuará a imperar…

Júlia Fernandes
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PASSEIO DE BARCO PELO DOURO

No dia 30 de Outubro fomos convidados pela Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comuni-

tário de Matosinhos para uma iniciativa solidária. Esta ação teve como objetivo proporcionar um dia 

diferente às cinco instituições convidadas.

A manhã começou cinzenta e chuvosa. Mas apesar do tempo não ser o melhor dos cenários para um 

passeio destes, os nossos meninos não desanimaram, pelo contrário iam muito alegres e divertidos. O 

ponto de encontro era às 9h30m na Praça do Cubo na Ribeira. Quando lá chegamos já estavam à nossa 

espera os agentes da GNR. Coincidência ou não, a chuva parou a partir desse momento.

Assim que chegaram as outras instituições, começámos a entrar para o barco e a instalar todos os me-

ninos confortavelmente. Depois de estarem todos em segurança, o Comandante deu início à viagem, 

subindo rio acima até à Ponte do Freixo. Durante a viagem, o Comandante colocou música ambiente 

para alegrar ainda mais o passeio, e como é claro os nossos meninos começaram logo a cantar e a dançar, 

puxando as outras instituições a juntarem-se a eles.
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Não posso deixar de mencionar que por onde a AAJUDE passa há sempre momentos de grande ale-

gria e diversão, pois os nossos meninos em qualquer ocasião conseguem transformar todo aquele 

ambiente. Ao fim de uma hora de passeio, era altura de o barco atracar, e como não podia ser de ou-

tra forma todos os nossos meninos agradeceram à GNR pelo momento que lhes foi proporcionado.

Mas, como é óbvio, o nosso dia não terminou por ali. Sem saberem, os nossos meninos foram almoçar 

ao Ikea, é algo que eles adoram fazer e até tiveram a companhia do Cabo Organista que se juntou a 

eles nesta surpresa. Depois de satisfeitos e com a barriguinha cheia, foi hora de voltar para a AAJUDE. 

A alegria estava estampada no rosto de cada um deles. São pequenos momentos como estes 

que fazem toda a diferença. É tão fácil fazê-los felizes. Um bem-haja a todos.

Patrícia Teixeira
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RENASCER -  A ARTE QUE BROTA DA DIFERENÇA

Estávamos no ano de 2017 quando deflagraram no centro e norte do país vários incêndios que des-

truíram casas e edifícios industriais, chegando a cortar múltiplas estradas, incluindo autoestradas. Dos 

incêndios em Portugal resultaram várias vítimas mortais sendo decretado luto nacional de três dias. 

Nessa altura, todos os telejornais faziam cobertura do sucedido dando mote às conversas à hora de al-

moço entre utentes e colaboradores da AAJUDE. Ninguém tinha ficado indiferente a tal catástrofe e as 

imagens que passavam na televisão eram devastadoras mostrando as várias matas e florestas ardidas... 

Estas imagens ficariam retidas nas nossas memorias por vários meses.

Tinha passado mês e meio, após tais acontecimentos, quando a Associação Portuguesa de Pais e Ami-

gos do Cidadão com Deficiência Mental no Porto lançou, mais um ano, o Cridem - Concurso Nacional 

de Obras de Expressão Plástica de Pessoas com Deficiência Intelectual, do acrónimo de “Criatividade 
do Deficiente Mental”.

Trata-se de uma exposição meritória dos trabalhos desenvolvidos pelos jovens com deficiência intelec-

tual nas várias instituições do país, como forma de dar a conhecer a criatividade destes e o trabalho dos 

técnicos que os acompanham, pois só se tornava conhecida pelos familiares e pelas pessoas do respe-

tivo meio de convivência. Assim, proporcionasse uma oportunidade de dizer aos outros que também 

existem, que também aspiram a comunicar as suas emoções e modos de ver. A iniciativa conta com a 

parceria da Fundação Manuel António da Mota e da Fundação Montepio (FM).

O período de apresentação de trabalhos foi aberto simbolicamente a 3 de Dezembro de 2017, data 

em que se celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e decorreu até 30 de Abril de 2018, 

aquando da entrega das obras por cinco categorias de expressão artística (pintura, desenho, escultura, 

tapeçaria e outras expressões plásticas) para exposição.
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Fomos convidados, em Dezembro, a participar na exposição à qual confirmámos, logo de imediato a 

nossa participação. Em Janeiro, colocámos “mãos à obra” decidindo concorrer em três categorias (dese-

nho, tapeçaria e outras expressões plásticas).

Irei falar de uma das obras de arte que, entusiasticamente, elaborámos intitulada “Renascer”. Começá-

mos por delinear e planear esta obra de forma a que contasse uma história, que expressasse um mate-

rial próprio para lhe dar uma diferença especifica, tornando-a num veículo de comunicação. Queríamos 

que fosse também, uma obra sensível que ganhasse um certo dinamismo, que comunicasse algo e 

adquirisse significado para quem a ia produzir e para quem a iria receber. Foi unânime criarmos uma 

peça de arte alusiva aos incêndios de 2017, ainda muito presente nas nossas memórias.

A colaboração de uma equipa multidisciplinar foi fundamental, para o desenvolvimento e criação desta 

obra em particular!!!

Quero deixar o meu sincero agradecimento ao Sr. Ribas, pai da nossa colaboradora Tânia, que pacien-

temente me foi ouvindo, e nos conseguiu encontrar a árvore pretendida, e também a sua prontidão no 

transporte para fazer a entrega, especialmente cedido pela Câmara de Matosinhos. À D. Elisa, mãe do 

nosso utente Vasco, muito obrigada pela ajuda, pois sei que colocou algumas pessoas a “trabalhar” na 

elaboração das bolas de crochet. Ao Dr. Paulo Lopes, por aceder ao nosso pedido e dispensar os seus 

funcionários para ajudarem no transporte da árvore. Aos jovens artistas, que sem eles não conseguiria 

criar uma peça com tanta cor, empenho e amor, e com aquelas dimensões. A todos os colaboradores, 

mas em especial à Patrícia Teixeira que prontamente foi o meu braço direito nesta dinâmica. E por úl-

timo, ao Sr. José Alexandre por reconhecer e valorizar o meu trabalho na AAJUDE.

Em Julho, recebemos nas instalações da AAJUDE a presença do Dr. Rui Mateus (o organizador da expo-

sição), que nos informou que a obra intitulada RENASCER, seria a peça central da exposição a decorrer a 

partir de setembro, nas instalações da Fundação Manuel António da Mota, no Porto, evento que incluiu 

o lançamento do catálogo do certame artístico e, à semelhança da edição anterior (2016), com uma 

segunda exposição em Lisboa, na Atmosfera M, um espaço onde a Fundação Montepio divulga muitos 

dos seus projetos sociais e culturais. Uma grande noticia para todos nós, pois teríamos a presença do 

nosso ilustre Presidente da República o Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa para a entrega dos prémios, e 

lá estaria a nossa árvore, a nossa obra de arte, como peça central da exposição.

A 17 de Setembro tivemos a tão aguardada entrega dos prémios, e em que a nossa obra apareceu 

como elemento de referência nos discursos e na entrega dos prémios. 
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De coração cheio e um orgulho enorme nestes jovens artistas ouvimos as palavras do Presidente 

da República, e passo a citar: “A primeira realidade importante, é reconhecer o papel das insti-
tuições que fomentam a arte e que permita que estes artistas sejam revelados. Estas IPSS têm 
um mérito enorme, bem como todos aqueles que apoiam o CRIDEM. Em segundo lugar, o mérito 
dos artistas, e a descoberta desses artistas pela sociedade portuguesa, que é uma forma de des-
cobrir artistas que superam pela sua imaginação, pela sua criatividade pelos outros mundos 
que conhecem, aquilo que para alguns mais “quadradões” na sociedade portuguesa era a rea-
lidade e a produção artística no nosso país. Em terceiro lugar, é o reconhecimento da diferença, 
e se há realidade que brota da diferença é a arte, é a criação artística a todos os níveis, aqui 
artes plásticas, e portanto, estamos a enriquecer a cultura portuguesa, estamos a enriquecer 
a sociedade portuguesa, estamos a criar uma sociedade muito mais justa, mais inclusiva, mais 
compreensiva, mais rica do que aquela que existia.”

Continuaremos o nosso percurso manifestando e expressando através da arte o que sentimos, do 

que somos capazes, no fundo a concretizar os nossos sonhos através da imaginação.

Rute Fonseca
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Nº 22 • 2018

ALIMENTAÇÃO E O NATAL

 

Olá, o meu nome é Rita e é com muito gosto que há quase 2 anos e meio sou nutricionista da AA-

JUDE. A AAJUDE é para mim um projeto bastante gratifi cante e que faço com o maior prazer, quer 

a nível profi ssional como pessoal. 

O nosso trabalho em equipa tem tido resultados bastante notórios junto dos nossos meninos, uns 

mais focados e empenhados, outros mais malandrecos mas, de uma forma geral, o balanço é bas-

tante positivo. 

E, nesta época que se aproxima, de bastantes excessos e abusos característicos, deixo aqui 7 dicas/

conselhos (não só para os nossos meninos, mas para todos) de forma a que possamos tornar este 

Natal nutricionalmente um pouco saudável.

1. Ano novo -> natal

Tenha em mente que são mais importantes os cuidados entre o ano novo e o 

natal do que entre o natal e o ano novo;

2. Atenção ao álcool - Trocar a comida pela bebida não é opção. 

1g de álcool equivale a 7Kcal (1copo de vinho = 76Kcal, 1 cerveja = 80Kcal, 1 copo 

de espumante = 105Kcal; 1 copo de whisky = 110Kcal). 

Truques: se o álcool não é uma tentação resista e opte por água p.ex. com uma 

rodela de limão ou um pau de canela em vez de refrigerantes;

3. Não guarde as calorias para as festas

A ideia de não comer durante o dia para “aproveitar” para poder comer na festa 

é totalmente errado! Vai ter mais fome, comer em mais quantidade e o seu 

organismo vai absorver mais gordura; 

4. O dia seguinte

No fi nal de cada almoço/jantar festivo separe os restos em pequenas porções 

e congele tudo. Além de fi car com várias refeições pré-preparadas evita dar 

continuidade aos abusos;
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Rita Nogueira

5. Exercício físico

Numa época de abusos o lema “perdido por 100, perdido por 1000” e desleixar o 

exercício não é opção. Até porque, dadas as circunstâncias, esta é a altura do ano 

em que mais precisa de se mexer e queimar calorias.

6. Durma o sufi ciente

Um bom descanso e umas boas horas de sono são essenciais na regulação do 

nosso ciclo circadiano. Quem dormir mal e/ou poucas horas verá o seu apetite 

aumentar drasticamente, sobretudo apetite aumentado por alimentos ricos em 

gorduras, açúcares e calorias que é tudo que tem ao seu dispor nesta altura do 

ano.

7. Sobremesas natalícias

E na hora das sobremesas? Sabe qual o maior pecado? Aqui fi cam os valores 

calóricos aproximados por dose de forma decrescente:

- Bolo rei: 375Kcal;

- Aletria: 356Kcal;

- Arroz doce: 266Kcal;

- Pudim de ovos: 255Kcal;

- Sonhos: 253Kcal;

- Leite creme: 200Kcal;

- Pão de ló: 187Kcal;

- Rabanada: 157Kcal;






