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APONTAMENTO_____________________________________ 
 

A AAJUDE A CAMINHAR… 

 

Enfim a realidade do sonho que íamos 

construindo começa a ganhar asas.  

Por diversas ocasiões fomos sentindo a 

necessidade de voarmos para além da 

AAJUDE na sua realidade atual, tal 

desiderato e após várias reuniões na 

Câmara Municipal de Matosinhos, sua 

Presidente e nossa cara amiga Luísa 

Salgueiro desafiou-nos a tomar posse 

da Escola Básica da Portela para aí 

construirmos o nosso sonho e podermos tornar possível a integração de 30 novos utentes.  

E assim no meu Espírito começa a desenhar-se o seguinte:  

- Não conheço nenhum desses 30 Seres Humanos pessoalmente, ou melhor, ainda não conheço mas 

ao antever cada rosto dos muitos que nos têm procurado, emociono-me, fico de lágrimas nos olhos 

não por pena, mas por total respeito e consciência do que contribuiremos para o seu conforto e bem-

estar. 

- Imagino cada um destes Reis e Rainhas e não consigo ver as suas fragilidades, vejo sim o que me 

irão ensinar, sinto na pele as suas mensagens, e para além disto, sinto fortemente os pais e mães 

guerreiros por trás do “pano”. 

Precisamos de perceber que todos estamos no mesmo trilho, todos teremos necessidade um dia de ter 

alguém que diga: “Estou aqui para o que precisares”: e estaremos então a viver mais sob a forma de 

sorrisos e abraços fortes prometendo amar ainda mais os “diferentes” de nós. 

Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação, esses são os nossos valores, para isso, é preciso que 

cada um de nós, entre as suas frágeis e menos frágeis histórias seja atento e disponível ao que está 

todos os dias à nossa frente, consubstanciado no elevado número de inscritos em lista de candidatos 

da AAJUDE: 258. 

Contamos com TODOS para que daqui a dois/três anos possamos sentir que valeu a pena o esforço, 

a ambição e o trabalho desenvolvido, espelhado nos rostos daqueles que irão usufruir desta nova 

realidade. 

José Alexandre Fernandes 

A Direção 
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A NOSSA VOZ…   
 

 

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

 

Magusto  
 

No magusto, comem-se castanhas, bebe-se vinho e também água-pé.  

No magusto, assam-se as castanhas na fogueira. 

No magusto, também se canta ao desafio.  

Na AAJUDE, fizemos um magusto.  

Tivemos castanhas e também tivemos bolo.  

Fizemos uma festa com música e luzes com muitas cores. Estivemos a dançar e depois saí para ir ao 

Dr. Henrique Pereira. 

 

 
Manuel Soares Lopes 

                                                
 A voz dos utentes da AAJUDE 
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Passeio ao Gerês  
 

Aconteceu uma coisa fantástica… 

Fomos ao Gerês, à casa do Manuel. 

Fizemos muitas coisas giras. Houve uma 

coisa que me espantou muito… Foram 

os banhos… Porque foi uma autêntica 

brincadeira.  

A Isaurinha era muito brincalhona… 

Eu ajudava na cozinha, Via o que era 

preciso. Também dizia ao Bruno para 

verificar se faltava alguma coisa na 

mesa e também pedia ajuda à Monção para ver se estava tudo bem.  

Dormi com as periquitas Patrícia e Lisa. Foram umas noites muito divertidas… 

De vez em quando, ia fazer uma visita à Margarida, pois ela sentia-se muito só.  

Gostei muito dos passeios à Vila do Gerês onde comprámos muitas coisas.  

Também fomos a Vieira do Minho.  

 

  
 

Nos outros dias relaxámos, junto à piscina, onde demos uns valentes mergulhos juntamente com as 

monitoras.  

No próximo ano espero voltar a fazer esta viagem.  

 

Sara Monteiro 
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Visita ao Castelo de Guimarães 
 

Fomos a Guimarães visitar um castelo antigo onde D. Afonso Henriques, D. Afonso I, o Rei de 

Portugal, viveu.  

 

                            
     

Foi construído no ano de 989. 

Vimos as muralhas, os quartos, as salas, a cozinha, as armas, os escudos, as roupas, os capacetes e 

também a sala que tinha uma mesa muito grande. Os bancos e cadeiras eram de madeira grossa.  

Pudemos experimentar os capacetes dos guerreiros e a espada e eram muito pesados. 

 

     
 

Também havia as pontes que eram muito estreitas feitas de madeira e corda. 

Havia no castelo bastantes entradas e saídas por todo o lado. 
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Gostamos de lá ir. Fomos até ao castelo e depois tirámos fotografias.  

Em seguida fomos almoçar ao Macdonalds, comemos um hambúrguer com batata frita e bebemos 

fanta laranja.  

De seguida saímos e fomos para o salão de chá, em Santo Tirso, comer um gelado.  

No fim viemos para a AAJUDE cansados, contentes e felizes.  

 

 
 

           
Ana Fernanda Santos  
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Passeio a Barqueiros: 2 perspetivas  
 

Saímos da AAJUDE diretamente até Esposende, para a casa da Margarida.  

Chegámos lá e fomos cumprimentar a Dona Graça e a Dona Corine.  

Depois fomos vestir os fatos de banho para irmos até à piscina.  

Eu fui à piscina e gostei muito.  

 

            
 

Quando saímos, a D. Corine e a Dona Graça ofereceram-nos batatas fritas e depois fomos todos 

vestir a nossa roupa e, depois, fomos comer o arroz de pato e a sobremesa gelado de chocolate, 

gelado de morango e canudinhos de bolacha. A bebida foi Sumol. 

 

                   
 

Quando acabámos de comer fomos descansar, enquanto os funcionários foram comer. Ficamos a 

ouvir música e alguns colegas até dançaram.  

Ao lanche, comemos um bolo e iogurte líquido.  

Ao fim da tarde voltámos para a AAJUDE todos contentes.  

Eu gostei muito deste dia. 

Noémia Silva 
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Como já tem sido hábito, este ano voltámos a fazer o almoço na minha casa de Barqueiros e foi no 

dia 10 de Julho. 

Este ano foram todas as pessoas da AAJUDE, incluindo utentes, Direção e monitores.  

Fomos nas carrinhas da AAJUDE  e chegámos por volta das 11:00 horas. 

Estava um dia lindo e muito calor. 

 

   
 

Fomos todos para a piscina. Tomámos uns banhos óptimos e de seguida foi o tão esperado almoço. 

Estávamos todos com muita fome. 

O almoço, como de costume, foi um óptimo arroz de pato acompanhado de salada e, de sobremesa, 

comemos gelado. 

A seguir ao almoço deitámo-nos todos na relva a descansar pois estava imenso calor. 

 

    
 

A seguir ao lanche viemo-nos embora muito satisfeitos pelo dia que passamos em barqueiros. 

 

Margarida Valença 
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Festa do Halloween 
 

Gostei da festa do Halloween… 

Mascarei-me de Homem… 

O Ivan era o Homem da Máscara. Tinha também um chapéu engraçado.  

O Vasco era um zombie. Tinha um olho estranho. 

Foi muito bonito. 

Comemos bolo de chocolate. Tinha rebuçados e gomas assustadoras, com aranhas grandes, dedos e 

pés cortados. 

Mas estava tudo uma delícia.  

Ouvimos música a tarde toda e aproveitámos para dançar com os colegas e também com os 

funcionários.  

Foi um dia muito feliz.  

 

    
 

 

Miguel Ponce 
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COLÓNIA DE FÉRIAS – GERÊS  
 

O tão aguardado dia 22 de Julho chegou e com ele a nossa ida para o Gerês. O grupo dos meninos 

que iam estavam bastante ansiosos, pois ia iniciar uma semana em grande… 

Saímos de Santa Cruz, rumo aos destino de férias. A primeira paragem foi em Vieira do Minho para 

almoçar na Churrasqueira São José. Tínhamos mesa reservada. Chegámos lá e fomos recebidos com 

bastante carinho pelos donos que nos puseram logo à vontade. Comemos muito bem. A felicidade 

estava estampada no rosto dos nossos meninos.  

 

                  
 

Acabado o almoço e com a promessa de voltarmos no fim das férias para o respetivo almoço de 

despedida, lá fomos nós rumo a Salamonde. 

Depois de tudo organizado, compras feitas e tudo o resto pronto, chegou a hora da diversão. Foram 3 

dias de bastante sol, em que aproveitámos para fazer muita piscina e tomar banhos de sol (com muito 

cuidado).  
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Também as noites eram bastante divertidas. Festejamos o aniversário do Márcio, onde não faltou 

bolo e muita alegria.  

Na quinta feira, o dia nasceu muito cinzento e chuvoso. Toca a pensar em como nos vamos divertir 

dentro de casa. Então jogamos cartas e dançámos muito. 

Para tristeza nossa, a sexta feira chegou depressa e com ela a despedida das férias. Há sempre um 

misto de sentimentos nos nossos meninos, mas também em nós. Por um lado, estão desejosos de ver 

a família, por outro, a tristeza de deixar para trás dias tão bem passados. 

No regresso, voltámos a almoçar no mesmo restaurante. Estava tudo delicioso. Ficámos com a 

certeza de que ganhámos mais uns amigos para a vida. 

Só posso dizer que, como sempre, foram uns dias maravilhosos… 

 

 
 

Isabel Anacleto  
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O DIA DA FAMÍLIA  
 

Não é novidade para ninguém que a nossa Instituição funciona como uma verdadeira família. Uma 

família italiana diriam alguns , por toda a animação que reside nesta casa! Efetivamente, é aqui, na 

AAJUDE, que os utentes e colaboradores passam grande parte do tempo, sendo fundamental que 

todos se sintam em casa, que todos se sintam acarinhados, que todos se sintam parte desta grande 

Família.  

Foi no seguimento desta filosofia que a Direção delineou aquele a que chamámos o Dia da Família, 

no qual se pretendia reunir aqueles que fazem parte da AAJUDE. Queríamos que fosse um momento 

de união, de partilha e de boa disposição. Para tal, definiu-se a realização de um almoço-convívio, 

tendo sido convidados familiares e amigos de utentes, direção e colaboradores.  

A primeira boa surpresa veio como número de convites aceite. Efetivamente, a adesão ultrapassou 

em muito o que esperávamos, o que nos deixou extremamente felizes e com a certeza que estamos 

no rumo certo. A segunda disse respeito ao envolvimento de todos – utentes, direção, colaboradores 

e familiares – no sentido de tornar este dia mágico.  

E foi mágico!  

 

    
 

Foi uma verdadeira reunião de família, em que contamos histórias do passado, em que nos 

lembramos de pessoas especiais que já não estão connosco e em que perspetivámos um futuro doce 

para “os nossos meninos”. O almoço, que consistiu em bifanas, bacalhau com natas e arroz de pato, 

estava divinal, as sobremesas lindas e apetitosas e o ambiente, caloroso e animado, estava ainda 

melhor.  
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Penso que não será exagerado dizer que a AAJUDE é tudo aquilo o que aconteceu naquele dia e 

muito mais.  

A AAJUDE é o “Bom dia” efusivo do Zé Miguel e do Ivan, é o dedo levantado da Lisa a pedir um 

doce, é o Miguel a perguntar o que vamos jantar, é o Vasco e o António Andrade a jogarem à bola 

após o almoço, é a Sara e os seus discursos, o Vítor e as suas gravatas, o Rui com os seus 

casamentos, a Patrícia com as massagens, a Maria com as cantorias, o Manuel “como é costume”, a 

Zézinha e os seus “bjinhos”. É a Ana, a Filipa, o Kiko, o Chico… A AAJUDE são todos os meninos 

e colaboradores que fazem parte da nossa história atual e todos aqueles que fizeram parte dela no 

passado e que ficarão para sempre na nossa memória.  

E é também a paz dos dias de inverno e o rebuliço dos bailes de verão. É a doçura e a travessura. É a 

calma de um mar sereno de verão e o sobressalto das ondas em dia de tempestade. Tal e qual como 

em qualquer família… a família a que queremos sempre regressar.  
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E, porque os momentos bons são para repetir, para o ano, cá vos esperamos para o Segundo Dia da 

Família da AAJUDE. Será, com toda a certeza, tão feliz e animado como a primeira edição.  

 

Lídia Guimarães  
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MAGIA DA MAGIKLAND 
 

A Magikland é um parque temático, que abriu as suas portas a 16 de julho de 2012, em Penafiel, 

Porto. 

Originalmente chamava-se Bracalândia e após transferência de Braga em 2012 e até aos dias de hoje, 

o parque tem sofrido algumas alterações positivas, o que fez com que, de momento, seja mais 

divertido, mais limpo, mais organizado, mais bonito e mais agradável para um dia bem passado em 

família, em grupo, com amigos,…. 

No dia 28 de Agosto, a finalizar as nossas férias de verão, fomos visitar e conhecer a verdadeira 

terra da diversão. O parque divide-se em seis áreas temáticas, lugares onde desfrutamos de 

momentos fantásticos, com espaços verdes, espaços com água (piscinas que fizeram as delicias de 

todos), tudo pensado ao pormenor para proporcionar um dia relaxante e em pleno contacto com a 

Natureza. 

 

   
 

No “Mundo da Confusão”, passeámos pelas ruas parisienses onde encontramos uma pequena Torre 

Eiffel, Carrosséis, Elefantes Voadores, um Bosque Encantado, repleto de árvores reais e fictícias 

entre as quais serpenteia um Carril por onde passa um Mágico Comboio e uma Roda Panorâmica 

com uma paisagem magnifica sobre o parque e que quase todos tiveram a coragem de andar!!!! 

 

    
 

Bem perto encontramos a Aldeia Medieval, que aparece por entre brumas revelando um mundo de 

cavaleiros e donzelas, onde sobressai um Castelo Fantasma para assustar, mas que em nada 

assustou, e tem que se dizer, fomos todos muito corajosos… 
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Caminhámos, fomos à descoberta, divertimo-nos e ao meio dia “atracámos” no Refúgio dos Piratas 

para almoçar e repor as energias para o resto do dia, que prometia ser de muitas aventuras. Tínhamos 

como vista uma pequena ilha onde está ancorado um Galeão Pirata que fez as delicias dos 

nadadores mais velozes proporcionando muitas risadas, bastantes mergulhos e cambalhotas nas 

águas azuis dessa ilha. 

 

   
 

Depois, fomos fazer uma visita ao Far-West, dominado pela colossal e vertiginosa Montanha 

Mágica onde encontrámos um mundo sem lei, traspassada pela Caravana e por Índios Selvagens. 

Neste dia, a AAJUDE ofereceu horas infinitas de alegria, diversão e muita animação a todos NÓS. 

 

             
 

               
 

Rute Fonseca 
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COLÓNIA DE FÉRIAS – OFIR 
 

Mais um ano em que nos dirigimos da AAJUDE para a casa de OFIR… 

Chegámos perto da hora do almoço. Enquanto se organizava algumas coisas em casa, a Patrícia e a 

Isabel foram buscar o nosso habitual almoço, frango assado muito apreciado por todos.  

Da parte da tarde, fomos à esplanada da Praia tomar um pingo. Por lá nos deixámos ficar, 

saboreando um geladinho. O tempo estava muito agradável.  

 

 
 

A semana foi óptima, deu para aproveitar a praia e fazer algumas caminhadas. Esteve sempre um 

tempo maravilhoso.  

Os nossos utentes divertiram-se bastante com a animação do karaoke e a dança.  

As noites foram agradáveis e o acordar sempre com boa disposição.  

Na sexta-feira, chegou a hora de nos despedir e, com alegria, regressámos à AAJUDE.  

 

Leonor Dias  
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FEIRA MEDIEVAL  
 

Vou começar por vos contar como surgiu a ideia da nossa feira medieval… Uma feira que nada tem 

a ver com a original, esta foi inventada por nós e protagonizada pelos nossos utentes…  

 

No dia 8 de Agosto de 2019, a Dra. Isabel, cunhada do Manuel, veio à AAJUDE, e trouxe um anel 

para o Manuel oferecer à Ana Fernanda.  

Como é óbvio, as nossas cabecinhas 

começaram logo a magicar uma 

brincadeira, um momento e lugar 

especial para a oferta do anel. Entre 

monitoras começámos com a troca de 

ideias. Decidimos que o lugar indicado 

seria na Quinta da Conceição, mas não 

podíamos ir sem montar um cenário à 

altura.  

A Fátima foi logo ao baú buscar umas 

coroas e espadas, para os nossos 

guerreiros, e para as princesas, umas 

tiaras e tule, tudo como na era medieval.  

É lógico que só nós sabíamos o que se iria passar, os nossos meninos nem faziam ideia do que os 

esperava. Pensavam eles que iam dar um passeio… 

Assim que chegamos à Quinta da Conceição, tivemos que distrair a Ana Fernanda que foi com a 

Tânia dar um passeio pela quinta, enquanto nós preparávamos os guerreiros e as princesas, para a 

cerimónia da entrega do anel.  
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O Manuel ia soltando aquela gargalhada que lhe é tão característica, de sorriso rasgado. Os outros 

iam-se divertindo com toda aquela situação.  

Depois de todos preparados, ligámos à Tânia para regressar com a Ana Fernanda. Assim que ela 

chegou à nossa beira ficou perplexa com todo aquele cenário. Como é lógico ela também teve direito 

a uma preparação para aquele momento romântico.  

Digo-vos que portaram-se todos à altura. Formámos uma fila de cada lado para a princesa Ana 

Fernanda passar até ao altar onde o Manuel a esperava ansioso.  

Foi um momento vivido intensamente com alguma emoção à mistura. Era o sonho realizado dos dois 

pombinhos.  

São estas pequenas brincadeiras que os fazem felizes, não há nada tão bom como ver a alegria 

estampada no rosto de cada um deles.  

 
Patrícia Teixeira 
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“MÃE COM RESPONSABILIDADES ACRESCIDAS” 
 

No dia 23 de novembro de 1995 uma força maior fez com que eu interrompesse a minha atividade 

profissional para cuidar de um ser que estava a crescer dentro de mim, muito desejado. Abandonei a 

vida profissional e dediquei-me a ser mãe a tempo inteiro de três meninas incríveis. 

 

Estou na AAJUDE há 25 anos assistindo às festas participando quando necessário no acabamento de 

peças para as vendas de Natal, levando sempre os meus três tesouros. Todos convivemos com a 

deficiência de uma forma Natural e sem tabus. As minhas filhas nunca esconderam dos colegas que 

tinham um tio diferente e sempre o defenderam.  

 

No ano passado, foi me feito o convite para ter uma participação mais ativa na AAJUDE. Aceitei ser 

Vice-Presidente, com a convicção de que a minha experiência como mãe e alguma como gestora 

poderia ajudar os colaboradores a continuar a proporcionar o bom ambiente e cuidados aos 

“meninos”. 

 

Conheço-os a todos, por vezes escapam-me os nomes, mas a preocupação é igual. Nunca pensei que 

tão rapidamente se transformassem todos em meus filhos. Cada dor que tenham, problema familiar 

ou tristeza no olhar, para mim torna-se prioridade. 

 

Acreditem que todos os dias que deixo o “meu trabalho”, não consigo fechar a porta. Eles 

acompanham-me. 

 

Isabel Soares Lopes 
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FINS DE SEMANA NA AAJUDE 
 

Foi em Abril deste ano que deu início a minha aventura… A AAJUDE começou a fazer parte da 

minha vida… Era tudo novo e completamente diferente do que até então tinha feito, mas bastou estar 

um bocadinho com os meninos para me sentir mais realizada do que nunca… O meu sonho 

profissional era este…  

 

   
 

Aos fins de semana, fazemos variadíssimas coisas… O sábado é o nosso dia de passeio, vamos até 

ao Parque da Cidade, fazemos caminhadas pela praia, até fomos às festa da Nossa Senhora da Saúde 

andar de carrossel. Almoçar fora também faz parte da programação do fim de semana e fazemo-lo 

com alguma frequência.  
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Nos dias que ficamos na AAJUDE, sobretudo no Verão, vamos para a piscina, almoçamos na nossa 

esplanada, sempre com muita música. Também já experimentamos umas sessões de cinema com 

pipocas e o entusiasmo é grande. 

 

               
 

Aos fins de semana tentamos dar todo o carinho e animação possível.  

Quando a minha semana acaba, eu sinto que chegaram os dias de eu ir para a minha outra casa.  

Estes meninos merecem tudo e eu, com eles na minha vida, sou muito mais feliz… 

 

 
    Marta Anacleto 
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ANIVERSÁRIOS NA AAJUDE 
 

Atualmente, na AAJUDE temos 30 utentes, portanto são também 30 as festas de anos e, 

consequentemente, 30 bolos de aniversário… 

Claro que para à Rita, a nossa nutricionista, falamos sempre de “bolos pequenos”, com “pouquinhas 

calorias”… Diríamos mesmo que cada fatia de bolo, em calorias, corresponde apenas a uma 

“saladinha”, mais coisa menos coisa…  

Claro que também nos “esquecemos” de lhe contar que alguns meninos resolvem trazer extras nos 

seus aniversários. Ou seja, para além do bolo, trazem também salgadinhos, sumos e outras 

guloseimas e que desaparece tudo, como que por magia… 

Mas, alguém disse um dia, que é importante “aproveitar as coisas boas da vida…”. E para os nossos 

meninos, as festas são realmente o melhor da vida, sobretudo se incluírem algo doce. 

Assim, neste contexto, os aniversários são vividos com grande expectativa por todos… 

 

     
 

          
  

 Expectativa não só em relação ao bolo, mas em relação a tudo o que fazer anos implica. Desde os 

presentes que irão receber, as felicitações por parte de colegas e funcionários, a presença de 

familiares no momento de cantar os parabéns, ou os telefonemas especiais recebidos no dia… Enfim, 

fazer anos é ser pequenino e especial nesse dia… 
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O Manuel começa a preparar o seu aniversário com bastante antecedência, desde o bolo, os 

convidados… O Vítor gosta de falar dos presentes que vai receber e emociona-se facilmente no 

dia… A Cristina e a Noémia vão falando do bolo… O Kiko, o Rui, o Vasco e a Patrícia ficam felizes 

ao dizer que a mãe vem cantar os parabéns à AAJUDE…  

 

     
 

No final, no momento alto do dia, quando têm o bolo à sua frente e todos cantam os parabéns, é 

possível ver o brilho no olhar… Nessa altura, percebemos que é preciso tão pouco para se ser feliz… 

 

Júlia Fernandes 
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PROJETOS APOIADOS PELO INR 

 

Colónia de Férias Oeiras  

 

As colónias de férias são sempre momentos aguardados com muito entusiasmo na nossa Instituição.  

E, este ano, não foi exceção.  

Logo no início de junho começaram os preparativos, as perguntas sobre a colónia e a animação com 

a perspetiva dos dias que se aproximavam. No dia marcado, era ver o nosso grupo, com as malas 

feitas e a felicidade ao rubro, pronto e ansioso para rumar a Sul.  

Os dias em Oeiras não nos dececionaram.  

Passeámos, fomos ao Oceanário, ao Jardim Zoológico, à praia e à piscina. Dançámos, cantámos e 

fizemos, inclusivamente, uma noite de discoteca.  

Foram dias maravilhosos que deixaram muita saudade!  

 

 

Colónia de Férias – Gerês 

 

As Colónias de Férias do Gerês é uma colónia um pouco diferente das tradicionais. Continua a haver 

descanso, piscina, passeios e diversão, mas há também “trabalho”.  

Assim, é pedida a ajuda de todos os participantes nas diferentes tarefas domésticas – colocar a mesa, 

ajudar a preparar refeições, definir atividades e saídas, levantar os pratos após as refeições, entre 

outras. Tudo é feito de forma a promover a autonomia dos nossos utentes, auxiliando-os a serem 

mais independentes e responsáveis pelas pequenas atividades do seu dia a dia.  

Não deixa de ser engraçado constatar o entusiasmo com que todas as atividades são recebidas, 

fazendo-nos perceber a importância que tem o estimular das pequenas autonomias diárias – seja o 

vestir o casaco, o apertar os cordões, o pôr a mesa. Por vezes, é mais fácil e rápido ser o adulto que 

acompanha o jovem com deficiência a realizar essas pequenas tarefas, contudo, para o 

empoderamento da pessoa com deficiência, para a sua autoestima, é fundamental que lhe seja dado 

espaço para ir realizando estas pequenas atividades, mesmo demorando, mesmo errando de quando 

em vez. Apenas assim assistiremos a avanços na sua independência. Efetivamente, também aqui, é 

melhor darmos a cana e ensinarmos a pescar do que oferecemos o peixe… 
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O Surf 

 

O Surf começou por ser uma atividade inovadora. Eram poucas as instituições para a deficiência que 

a tinham no seu Plano de Atividades e, à custa desta inovação, a AAJUDE ganhou até um prémio do 

BPI Capacitar. Nesta altura, o Surf foi recebido com alguma desconfiança por parte dos familiares 

dos nossos utentes – Não é perigoso?! Mas vão para o mar?! E o frio?! E no Inverno também há 

surf?! – a todas as perguntas íamos respondendo com a ajuda dos técnicos que os iriam acompanhar 

na atividade. Com o passar do tempo, com a natural confiança que se foi ganhando, todos 

começaram a perceber que sim: Sim, o surf pode ser praticado durante todo o ano! Sim, podemos ir 

para o mar mesmo durante o Inverno! Sim, os fatos térmicos protegem do frio da água do mar! 

E, assim, esta atividade inovadora passou a ser uma atividade natural! Que já todos encaramos com 

mais tranquilidade, porque também nós aprendemos que o mar não serve apenas para os banhos no 

pico do verão.  

São incríveis os benefícios trazidos pelo surf e pelo contacto com a água. Sempre que chegam, vêm 

todos animados e com uma energia renovada e, sem dúvida, esta é uma das atividades que faz 

sentido manter durante todo o ano.  

 

 
 

(Projetos cofinanciados pelo Programa de Financiamento a Projectos pelo INR, I.P.) 

 

 

 

Lídia Guimarães  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

ESTAÇÕES DO ANO 

 

Existe uma família muito especial, composta por quatro irmãos muito peculiares, que nos levam a 

viajar por lugares magníficos do mundo. Vamos agora apresentá-los ao público. 

Comecemos com a primavera, que é muito romântica, aprecia passear nos campos verdes e cheirar 

as flores. Adora receber visitas das aves que chegam de longe para passar algum tempo com ela, 

fazendo muitos amigos que gostam da sua alegria e do seu aconchegante e temperado abraço. 

Após a primavera chega o verão com o seu companheiro sol para aquecer o espírito dos amigos. Este 

irmão não gosta corrupio do dia-a-dia, prefere umas maravilhosas férias, onde se possa estender na 

areia à beira-mar, e com imensas pessoas ao seu redor. Adora diversão e passar uma noite na 

esplanada, simplesmente a aproveitar a vida e o tempo quente. 

 

         
 

Com o outono modifica um pouco o ambiente, pois este é mais tristonho, logo o tempo fica mais 

cinzento. Contudo, é muito matreiro e diverte-se a pintar as folhas das árvores de amarelo e castanho 

e chega mesmo arrancá-las. Gosta muito de se começar agasalhar e de ficar em casa a divertir-se 

com os amigos. 

Já o inverno costuma estar sempre acompanhado dos amigos frio, chuva e vento e brincam de 

molhar os outros e abanam tudo o que encontram. Este irmão é o mais mal-humorado, porque em 

várias ocasiões ouve-se os resmungos dele, através dos trovões e coloca todos em sentido. No 

entanto, é o inverno que organiza uma festa grandiosa, em que se junta toda a família, o Natal. 

Estes irmãos são muito diferentes, mas muito especiais, tal como o dia-a-dia na AAJUDE.  

Nesta convivência com estas pessoas especiais temos dias, como a primavera, em que os dias são 

muito coloridos, com alegria, abraços e música, quando temos o verão, a diversão aumenta, pois 
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todos juntos fazemos uma grande festa, onde aquecemos o coração uns dos outros, com outono, 

esses dias tornam-se mais cinzentos e precisamos de um pequeno agasalho (carinho) para nos 

reavivarmos, quando surge o inverno, os dias arrefecem um pouco, pois andam mais rabugentos, 

implicantes e problemáticos, mas é neste caos que emergem sentimentos maravilhosos em cada um 

de nós, como por exemplo, compaixão, amizade, carinho, gratidão, compreensão, solidariedade e um 

profundo amor entre todos.  

 

               
 

No meio de toda esta azáfama existem sempre tempo para prepararmos a maior festa de todas, o 

Natal. Como é costume na AAJUDE, a árvore de natal não podia deixar de estar interligada com o 

tema da nossa festa, as estações do ano, por isso temos uma enorme árvore cheia de glamour feita de 

guarda-chuvas, que servem para nos abrigar em qualquer ocasião e dá as boas vindas a todos que 

visitem o nosso dia-a-dia. 

 

Tânia Oliveira 
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