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APONTAMENTO

E sem que ninguém esperasse surgiu-nos uma realidade que iria alterar todos os 
projetos e objetivos a que nos tínhamos proposto para o ano de 2020.  

Houve que arregaçar as mangas e introduzir um sistema de trabalho que nos pusesse 
a salvo ou minimizasse as consequências desta pandemia que nos assaltou. Assim, 
começamos em março com o registo de 5 colaboradoras durante 14 dias, 24 horas por 
dia e fomos evoluindo para equipas de CAO e LAR em regime de trabalho de sete dias 
contínuos, suspendendo as atividades de exterior. Mantemos desde o início de junho 
o CAO a funcionar, separando os grupos de CAO e LAR, com uma logística que não 
sendo fácil se tem demonstrado e� ciente. Iniciamos as visitas dos pais e familiares aos 
“meninos” do LAR, seguindo orientações da DGS e com o máximo de resguardo.

Entretanto, continuamos atentos aos desenvolvimentos da pandemia e, dado que se 
trata de um processo dinâmico, temos vários enquadramentos em perspetiva para fazer 
face a qualquer realidade que surja. O principal objetivo é e será sempre voltarmos o 
mais rapidamente à nossa atividade normal, assim evolua favoravelmente esta situação 
delicada e crítica em que nos encontramos.

Nunca será demais agradecer aos nossos colaboradores que, na sua quase totalidade, se 
disponibilizaram a cumprir os desígnios e orientações que lhes foram sendo propostos 
com o � m de preservar aqueles que de nós dependem e tão estoicamente se têm 
mantido em con� namento há alguns meses.

Por proposta aprovada por unanimidade e aclamação na Assembleia Geral de 30 de 
Junho, foi considerada a constituição de um “Fundo de Gratidão”, cuja essência será 
comunicada a pais, familiares, sócios e amigos da AAJUDE, com o � m de distribuir o seu 
saldo no � nal do corrente ano pelos colaboradores/as da Instituição, que são a mola 
impulsionadora dos afetos e conforto que se pretende exista na AAJUDE. Bem hajam.

A Direção da AAJUDE estará sempre disponível para o apoio a pais e familiares para em 
conjunto superarmos esta crise global e retomamos o nosso caminho…

José Alexandre Fernandes

Este nosso tempo…
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A NOSSA VOZ... *

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

O meu aniversário

A minha data de aniversário é dia 11 de Junho. 
Este ano, era uma manhã de quinta-feira quando a minha irmã veio visitar-me. 
Trouxe bolo de aniversário, sumo de laranja, que era Fanta, batatas fritas, um dos pacotes era de batata 
doce e bolinhos de mármore em queques pequenos. 
Também trazia as prendas… Uma blusa e um passepartout com a minha fotogra�a de quando era 
pequenina. 
A festa foi à tarde. Cantámos os parabéns, soprei as velas e comemos as batatas, os bolos, o sumo e o 
bolo de aniversário. 
Antes do almoço, recebi prendas das funcionárias, lápis dos olhos e uma caixa de bombons.
A seguir ao bolo recebi uma prenda da AAJUDE que me foi oferecida pelo Manuel.
Só sei que nunca tive uma festa assim!
A minha irmã veio também para estar um bocadinho comigo de manhã. Porque à tarde não podia 
estar, para não ter contacto com outras pessoas. 
Nesse dia estava feliz, porque a festa estava bonita…

* A voz dos Utentes da AAjude

Ana Fernanda
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Festa de Natal

Este ano, a Festa de Natal foi muito bonita…
Ficámos todos à volta da lareira a contar aventuras…
Também cantámos… Eu cantei músicas bonitas com os amigos.
O António Garcêz foi o rei e a Margarida a rainha.
Gostei muito do lanche, que estava muito bom.
Gostei de ver as pessoas, sobretudo, a minha mãe e a Andrea. 
Foi um dia muito feliz.

Miguel Ponce
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Janeiras

Na AAJUDE, houve um dia uma festa que aconteceu em Janeiro. 
Um grupo de pessoas do Centro Paroquial de Santa Cruz do Bispo veio visitar-nos à AAJUDE para cantar as 
Janeiras. Cantaram também músicas populares portuguesas. 
Havia uma senhora que tinha o meu nome e era muito simpática.
A Dra. Júlia, a Dra. Lídia e o Sr. Alexandre também foram ver.
Eu, no �m, fui convidada pela D. Noémia para cantar as Janeiras. 
Os meus colegas vibraram muito, foi um dia muito divertido…
Cantámos e dançámos e ainda tocámos tambor e bombo.
Eu gostei muito desse dia…

Noémia Silva
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Festa de Carnaval

O Carnaval foi bonito…
Cantámos… Eu cantei cantigas e foi muito engraçado…
Mascarei-me de Pinóquio, mas já foi há muito tempo…
Este ano foi uma coisa diferente.
Os colegas também tinham máscaras engraçadas. O Zorro era o António Garcêz. O Miguel Carneiro era o 
palhaço. O Márcio era o piloto de automóveis. O Vasco e o Ivan eram jogadores da bola.
Atirámos serpentinas.
Eu gostei de usar o chapéu do Carnaval.  

José Miguel Carvalho
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Manuel Soares Lopes

Quinta de Santa Maria

Vamos, muitas vezes, à Quinta de Santa Maria.
Desta vez, comemos hambúrgueres e bebemos sumo de laranja. De sobremesa, comi laranja. 
Também dançámos com a música cubana de sempre.
Às quatro horas, lanchámos iogurte e andámos de bicicleta. 
Eu andei de bicicleta. 
Depois fomos todos no autocarro e também foi a carrinha. 
A Tânia levou a carrinha e a Isaura o autocarro. 
Depois das cinco horas, viemos embora para a escola AAJUDE. 
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Concertos na AAJUDE

A Fátima lançou a ideia do concerto. Foi no dia do Sunset. 
Ficámos todos entusiasmados e começámos logo a tocar.
Do grupo fazia parte a Ana Fernanda e os restantes colegas. Eu participei em todos os grupos. 
Foram vários os tipos de música que tocámos. A que mais gostei foi “Os solitários”.
Nessa altura, as funcionárias cantavam e nós tocávamos instrumentos. Foi uma diversão. 
A Maria deu um grande show com a música do Rui Veloso. 
Foi tudo muito divertido e gostava de repetir o festival de concertos. 

Sara Monteiro
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Concretização de um sonho… O Exame do 9º Ano

Dia 21 de Julho, o professor Elói fez-me perguntas para ver se eu sabia responder… Eu respondi por video-
conferência às perguntas que ele fazia e, por �m, o júri fez-nos a pergunta �nal.
Eu e a Ana Fernanda passámos para o 9º Ano. 
Agora quero completar o 12ºAno.
Na quinta-feira foi um dia bom e tivemos um lanche abastado. Tirámos fotogra�as, eu tirei com o Sr. Alexandre 
e com a Dra. Lídia e depois tivemos bolos e champanhe. 
Brindamos as duas ao nosso trabalho. 
Eu gostei muito das prendas que nos deram. Adorei esta festa. 

No ano passado, em fevereiro, entrámos na  
escola Zarco. Era eu, a Noémia e a Filipa.
Então é assim… Na quarta-feira, à tarde, fomos 
para a escola até este ano. Mesmo com o Covid, 
assistimos às aulas por videoconferência e foi 
com o professor Elói e a professora Céu. Era a 
aula de português e de matemática. Havia aulas 
à terça-feira e à quinta-feira. 
Na terça-feira foi o dia do exame. Eu estava 
muito ansiosa e não conseguia lidar com o com-
putador, tinha-me dado uma branca naquela 
hora. 

Eram os júris e colegas, o professor Elói e a professora Céu. Começaram a fazer perguntas, mas estava sem-
pre lá o professor Elói para ajudar. Houve um intervalo e depois voltou o júri para dar os resultados e foram 
positivos.
Eu e a Noémia �zemos o exame do 9ºAno e passámos e �cámos muito contentes e satisfeitas com o acon-
tecimento. 
Na quinta-feira houve uma festa em grande para celebrar. Foi à tarde, no lanche ajantarado, self-service 
numas mesas cheias de coisas boas. No �m, recebemos presentes da Dra. Lídia, do senhor Alexandre e da 
Dra. Isabel, que foi material escolar e uma blusa para cada uma de nós. 
Agora, espero para o ano entrar para o 10º Ano e concluir o 12º Ano e que também corra tudo muito bem 
para nós passarmos…

Ana Fernanda Santos 
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O DIA DA AMIZADE

Para algumas pessoas, o dia 14 de Fevereiro é a comemoração do dia dos namorados, Dia de São 
Valentim, mas para nós têm outro signi�cado, celebramos a amizade, que é tão importante como o 
amor. 

Este dia é sempre a�xado no plano de atividades no início do ano letivo. Uma semana antes já anda-
mos de um lado para o outro com os preparativos. Os nossos utentes vão sugerindo algumas ideias 
sobre o tema, e até escrevem cartas para oferecer ao amigo especial. Este ano, cada utente fez o seu 
próprio coração, para enfeitar o seu lugar na sala de refeição. 
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Nos últimos anos, decidimos 
fazer um almoço diferente, 
com tudo a que têm direito: 
pratos coloridos, sobreme-
sas apetitosas e muito mais. 

Começamos por decorar a sala 
de refeições com corações por 
todo lado, velas vermelhas em 
cada mesa, guardanapos em 
forma de coração, tudo o que é 
relacionado com este dia está 
presente nas decorações. 

A alegria é uma constante neste dia 
pois todos gostam muito de poder aju-
dar e de ver a sala cheia de vida e de 
cor. No fundo, a amizade é isto mesmo, 
partilhar a vida, as emoções, alegrias e 
tristezas. Aqui �cam alguns momentos 
do nosso dia tão especial. 

Patrícia Teixeira        



13

Nº 25 • 2020

COLÓNIA DE FÉRIAS COVID 

Dia 24 de Março de 2020 partimos para mais uma colónia de férias, esta bastante diferente…

A viagem foi muito curta, cerca de meia hora, de casa até à AAJUDE, pois era lá que íamos �car instalados…

Foram cinco semanas fechados, vividos intensamente. 

Tínhamos 19 jovens que já se encontravam em distanciamento social já há algum tempo. Alguns  
habituados a ir passar o �m de semana, para eles foi mais difícil compreender o que se estava a passar.

O porquê de não haver abraços?

O porquê de não haver beijinhos?

O porquê de lavar e desinfetar as mãos constantemente?

O porquê de medir a temperatura duas vezes ao dia?

O porquê de usar a máscara?

Tentámos explicar de forma fácil e simples o 
porquê de ter de ser assim…
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Tiveram momentos de choro, com saudades da família, momentos esses atenuados com telefone-
mas e vídeo chamadas e, posteriormente, as visitas.

Tentámos proporcionar momentos de lazer, tais como: culinária, música, dança, jogos, ginástica, 
cinema, pintura e até a discoteca veio à AAJUDE, assim como o restaurante e o café. 

Simulámos um passeio de autocarro e também um sunset. Tivemos oportunidade de ir à Quinta dos 
Moinhos passar o dia ao ar livre, andámos de bicicleta e recordámos alguns jogos tradicionais da 
nossa infância com direito a almoço e lanche. 
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Nós, colaboradoras, também nos deparámos com uma série de procedimentos, impostos pela 
DGS, que tivemos de cumprir para que corresse tudo bem. 

Tivemos também o apoio do Sr. Anselmo que era a nossa ligação para além dos portões.
 
Foi uma colónia difícil, onde estivemos privadas da nossa liberdade por causa de um vírus invisível 
e mortífero, que não escolhe idades, raças, religiões ou condição social. 

Longe das famílias e de afetos, valiam-nos os abraços e toques roubados que não conseguíamos 
evitar, era mais forte do que eles. 
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Conseguimos levar o barco a bom porto, remando contra a maré com a nossa persistência, espírito de 
sacrifício, dedicação, força e em equipa. 

Juntos fomos mais fortes…

Colaboradoras 
(Quarentena Covid) 
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UMA PÁSCOA DIFERENTE…

A Páscoa é um tempo de família, união, amor, solidariedade e esperança…

Neste ano, a esperança é renovada e fomentada para que esta pandemia termine o mais rápido 
possível, em segurança e com saúde e tenhamos, novamente, a liberdade de sair de casa, não sendo 
somente para comprar bens essenciais. Com este objetivo em mente, a AAJUDE, para proteger os 
utentes, juntou duas equipas para permanecer durante 15 dias na Instituição.

Numa dessas quarentenas iríamos passar a Páscoa na AAJUDE e com os “nossos meninos”, logo  
começámos a planear um dia muito especial e memorável para todos, visto, neste ano, irmos passar 
uma época diferente, tanto para os utentes como para as funcionárias. 

Como não era possível estarmos com as famílias, realizámos vídeos para desejarmos uma feliz Páscoa 
a todos, tentando assim atenuar as saudades e a tristeza de não puderem abraçar e estar rodeados 
do amor dos seus familiares.

No dia tão esperado, a sala das refeições foi decorada a rigor e as lembranças feitas por eles foram 
dispersas pelas mesas, e as famosas sobremesas da Páscoa ajudaram a decorar a pequena “ilha” da 
sala. Os meninos vestiram-se a preceito para a festa que se avizinhava, e foram acompanhado os pre-
parativos do almoço, sempre com imensa curiosidade do que seria a ementa. Após o almoço, todos 
estavam satisfeitos e contentes pela surpresa preparada pelas funcionárias, principalmente pelos 
doces, a festa foi seguida de muita música, dança, abraços e divertimento todos juntos.
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No �nal da noite receberam a prendinha dada pela direção da AAJUDE, ajudando a tornar este dia 
único para eles. 

Nesse dia, apesar do isolamento forçado, tivemos uma Páscoa feliz, com muito amor e tentamos ate-
nuar as saudades dos nossos “meninos” com a colaboração da direção da AAJUDE. 

Tânia Oliveira
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“O NINHO”

Os meses de março a maio foram meses atípicos para todos nós. De repente, vimo-nos engolidos por 
uma onda para a qual a maioria de nós não estava preparada e que nos fez parar e re�etir mais acerca 
do que verdadeiramente é importante nas nossas vidas. 

Durante estes meses de con�namento forçado, enviamos semanalmente um semanário aos pais e 
familiares dos nossos utentes que estavam em Lar Residencial, resumindo em breves palavras as ati-
vidades realizadas nos dias anteriores, o estado de espírito dos meninos e os projetos para a semana 
que se aproximava. 

Relendo esses mesmos resumos, percebemos facilmente o espírito de resiliência dos meninos que 
acompanhamos e que, com maior ou menor entendimento do que se passava à sua volta, se foram 
adaptando às circunstâncias, retirando sempre coisas boas e momentos verdadeiramente felizes da-
queles meses atípicos. Houve momentos menos bons, momentos de maior tensão, naturais quando 
convivemos com as mesmas pessoas durante muito tempo. Mas houve também, e em doses muito 
mais signi�cativas, momentos de verdadeira partilha, de companheirismo, de dádiva, de amor.

Partilhamos convosco, o primeiro desses diários, que resume em poucas palavras aquilo que foram 
as semanas dos utentes da AAJUDE. Queríamos, com toda a nossa força, protegê-los dentro deste ninho, 
que é também a sua família, queríamos poupa-los não só à doença como ao medo. E queríamos que 
estivessem bem e felizes. Hoje, com a distância de algumas semanas, achamos que atingimos os 
nossos objetivos. 
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“Boa tarde a todos,

Gostávamos de vos contar um bocadinho como têm sido os nossos dias e como temos passado o 

tempo aqui na Aajude.

Antes de mais, deixem-nos dizer-vos que, como sempre nas situações difíceis, estamos a surpreender 

tudo e todos. Temos estado extraordinariamente calmos e bem-dispostos, aceitando todas as 

limitações com naturalidade e boa disposição. Às vezes, parece que sempre vivemos assim, com 

todos estes entraves, tal é a forma calma com que aceitamos todos os limites que nos são colocados, 

até nas coisas simples e pequenas de que tanto gostamos como a do beijinho de “bom dia” pela 

manhã.

Então, aqui vai um resumo de como temos passados os dias:

- sempre que nos apetece, acordamos um bocadinho mais tarde. É que isto de não ter atividades 

tem muitas coisas más mas há uma coisa boa: não precisamos de seguir horários tão rígidos.

- após a higiene da manhã e o pequeno almoço, vamos para as atividades: pintamos, vamos para 

a tecelagem ou para o computador.

- almoçamos e depois vêm as atividades da tarde - às vezes vamos para o pátio fazer jogos, outras 

vezes entramos nas nossas carrinhas e vamos dar um grande passeio (sem sairmos de dentro do 

autocarro) até  Vila do Conde ou à Póvoa do Varzim. Também já aconteceu darmos passeios a pé 

à volta da Aajude, para aproveitar o bom tempo e desentorpecermos as pernas. Fazemos sessões 

de cinema (por vezes com pipocas - esperemos que a Dra. Rita, a nossa nutricionista, não nos ouça 

:) ), às vezes com � lmes da Disney, de que tanto gostamos, outras vezes a ver � lmagens antigas da 

Aajude em que aparecemos mais novos e, quase todos!, mais magros :).

- temos a sorte de ter à nossa disposição as Quintas do Monte de Leça e do Freixieiro, ambas do 

nosso amigo Manuel. São locais com muito espaço e em que não entra mais ninguém, por isso, 

sempre que possível, temos rumado até lá e passados uns dias muito agradáveis, entre piqueniques, 

jogos à bola, passeios pelas quintas e bailaricos ao som das músicas de que tanto gostamos.

- as rotinas do � m de dia continuam iguais e contamos sempre com a boa disposição e calma de 

monitoras e auxiliares, que tentam tornar este período de “reclusão” o mais agradável possível.

E, por esta semana, é tudo. No início da próxima semana, contamo-vos o nosso � m de semana.

Beijinhos e abraços,

Os meninos da Aajude” 

Lídia Guimarães

A AAJUDE, como verdadeira família que é, viveu estes meses muito voltada para dentro, muito 
preocupada em cuidar do “ninho” e em proporcionar o melhor dentro das paredes da instituição. 
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CONFINAMENTO…

Ao escrever este artigo quero partilhar as surpresas, as angústias e as tomadas de decisão enquanto 
vice-presidente da AAJUDE e familiar de um utente em tempos de pandemia.
 
Como membro da direção desta instituição, o dia 13 de março foi um dos mais difíceis de ultrapassar, 
pois recebemos ordens da tutela para fechar as instalações ao exterior.

Em contraponto, a prontidão da equipa técnica, bem como dos membros da direção presentes, faci-
litou a estruturação de uma nova logística que protegesse os utentes. Assim, em conjunto, tornámos 
possível a elaboração de um plano que dependia da boa vontade da nossa equipa de funcionárias. 
Foi muito grati�cante e posso mesmo dizer comovente a disponibilidade que demonstraram. 

O passo mais doloroso foi comunicar aos familiares as medidas drásticas a tomar, explicar aos “meninos” 
o que se passava no mundo e como tínhamos “que proteger-nos do vírus”. Os dezanove utentes que 
�caram no lar primeiro estranharam a clausura e as novas regras, mas depois adaptaram-se de uma 
forma inesperada e demonstraram resiliência.  

Dias de luta se seguiram, desde a procura desesperada por material de proteção individual à receção 
de e-mails de madrugada, com alterações de última hora dos procedimentos a realizar contra o  
Covid-19. No meio desta revolução, nada podia afetar o bom funcionamento e o estado de espírito 
que se vivia dentro de “casa”, na AAJUDE. 

A cada quinzena, desde março, a direção e a equipa técnica reunia com as funcionárias que saíam 
do edifício ao trocar de turno e com as que entravam. Aproveitávamos, assim, para ouvir sugestões e 
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Isabel Soares Lopes

dar ânimo a quem entrava, assegurando que estávamos “à distância de um telefonema”. Isto, porque, 
principalmente nestas jornadas difíceis, é importante saber-se que não se está só. 

Como familiar de um utente doeu dizer-lhe que agora tinha que �car todos os dias na AAJUDE, não 
podia vir a casa, falhava os almoços de domingo, e que já não havia jogos do FCP. Ficou confuso, 
fez perguntas, mas como lhe foi explicado que era igual para todos aceitou. Difíceis eram as vídeo 
chamadas nas quais ele se comovia, mais ainda foram as datas; o seu aniversário, o do irmão, o da 
sobrinha e a Páscoa. Custou-lhe entender que não havia festas e comemorações. 

Agora, quando vamos às visitas, nunca se esquece de dizer o número de festas que temos que rea-
lizar. Já acusa algum cansaço, tem saudades de casa. Mas eu, como familiar e responsável por uma 
instituição, tenho que, a toda hora, separar o emocional do racional e pôr, acima de tudo, o seu bem-
-estar. As regras são muito claras e nós, famílias, conseguimos dar atenção dentro do possível, mas 
estimular e proporcionar atividades continuas e rotinas torna-se difícil. A instituição consegue acres-
centar ao nosso amor todas as outras vertentes.
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O REGRESSO AO CAO

Decorrido o tempo de con�namento de alguns elementos da AAJUDE, nomeadamente, os jovens 
que vão a casa ou que não �cavam no Lar Residencial, importa olhar o futuro e, vislumbrar no hori-
zonte, os desa�os que se colocaram nas primeiras semanas do grande regresso, dia 1 de junho. 

Bem sabíamos que o regresso à atividade no CAO se faria de forma gradual e condicionada,  
garantindo, como antes, condições de segurança e uma reavaliação dos riscos relacionados às novas  
circunstâncias preventivas.

Em todo o caso, algumas medidas preventivas foram consideradas como meios necessários para  
impedir uma propagação do vírus, como con�gurar, alterar e adaptar os espaços físicos às novas con-
dições de laboração, com distanciamento pessoal, bem como implementar barreiras físicas sanitárias 
de separação da interação dos vários espaços e a não partilha dos mesmos. 
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Assim, no arranque do primeiro dia estávamos todos apreensivos e com alguns medos, mas rapi-
damente se dissiparam, ao longo do dia. Comemorámos o dia Mundial da Criança, fazendo bolas 
de sabão ouvindo música, rindo muito. No fundo, partilhámos momentos agradáveis e de muita 
cumplicidade. 

No decorrer dos dias, fomos observando que os jovens conseguiram entrar facilmente nas novas 
dinâmicas da instituição.

Estamos certos que estes novos dias serão o nosso mar, com alguma turbulência, o nosso vento, com 
novos rumos, o nosso sol, com dias brilhantes, o nosso amor… seremos o encanto das �ores, feitos 
do mistério das noites estreladas, do conforto das palavras sábias e da verde esperança da natureza 
que nos envolve…
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Não baixaremos os braços e estamos certos que é hora de compartilhar conhecimentos, práticos ou 
quaisquer medidas que possam ajudar a reduzir este nosso estado de espírito, transformando-o em 
descobertas rumo à diferença, “porque para aprender é preciso saber viver e para crescer é preciso 
aprender a viver a mudança”.

Com carinho para todos vós, o renovado CAO. 

Rute Fonseca
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FESTA DE SÃO JOÃO

Este ano, um pouco por todo o mundo, as populações assistem a mudanças na sua forma de vida, na 
forma como comunicam, como se relacionam e como socializam. 

Na AAJUDE, tratando-se de uma Instituição com utentes com necessidades especiais, integrados em 
Lar Residencial, estas mudanças foram sentidas de forma mais intensa. Utentes e familiares procuram, 
agora, adaptar-se à nova realidade. 

Neste contexto, são muitas as rotinas que sofreram alterações, desde as idas a casa, o estar em grupo, 
a entrada de familiares e amigos na Instituição, a participação nas atividades de exterior, os passeios, 
as colónias de férias… E o mais importante… o afeto… o toque… o simples cumprimento, o beijo, o 
abraço, o dar as mãos…

No entanto, é fundamental sermos resilientes e avançarmos, sempre atentos e focados em manter o 
mais possível a normalidade, fundamental para o bem-estar físico e mental de todos, mas sem nunca 
descurar a importância dos cuidados de higiene e do distanciamento social. 

E é nesta “nova normalidade” que procuramos promover as atividades mais apreciadas pelos meninos 
da AAJUDE. 

Este ano, apesar dos cancelamentos o�ciais dos santos populares, na AAJUDE, o São João teve, igual-
mente, o cheiro do manjerico e da sardinha assada, a música, a alegria e as gargalhadas habituais… 
Claro que não aconteceu tudo como nos anos anteriores e não foi possível fazer a habitual sardinhada 
em conjunto, com os utentes de CAO e Lar Residencial. A tradicional sardinhada foi feita em duplicado…
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Na terça-feira, os meninos do CAO tiveram a sua festa de São João com sardinhada, música e alegria. 

As semanas que antecederam a festa �caram marcadas, como é habitual, pela preparação da deco-
ração, que este ano contou com manjericos feitos em cartão e onde constava a quadra elaborada por 
cada menino com a ajuda dos respetivos familiares. 

Depois do almoço, a festa continuou com o habitual bailarico típico dos Santos Populares. À tarde  
tiveram uma surpresa, farturas saborosas. 

Na quarta-feira, já no dia de São João, os utentes do Lar puderam também festejar… Sentiu-se nova-
mente o cheiro da sardinha assada e a música andava no ar. 

Novamente, a boa disposição imperou e puderam todos usufruir de um dia muito animado…

Para o ano, esperamos que o São João possa ser celebrado, novamente por todos, em conjunto, com a 
satisfação acrescida de nos podermos voltar a abraçar…

Júlia Fernandes
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AS NOSSAS “DOUTORAS”

Em fevereiro de 2019, a Ana Fernanda e a Noémia iniciaram uma aventura há muito desejada… 
aumentar as suas habilitações. 

Assim, foram tomadas todas as diligências no sentido de iniciar esta demanda. Inicialmente, com 
a professora Helena, ultrapassámos todas as questões burocráticas, pois era quem conhecia o 
meio, identificando, sem grandes delongas, os caminhos a percorrer. 

Depois, já em contacto com a Escola Secundária João Gonçalves Zarco, através do Dr. Elói Sousa, 
iniciámos o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Semanal-
mente, as meninas passaram a frequentar as suas aulas, às quartas-feiras, com os professores, 
num sistema de ensino individualizado. 

O entusiasmo foi crescendo à medida que o nível de exigência ia aumentando. Todos os traba-
lhos eram realizados com grande sentido de responsabilidade e empenho. O orgulho com que 
iam partilhando as conquistas era evidente… 

E, assim, de repente, era Natal e fim do ano e a motivação era a mesma do início deste percurso. 
Depois, 2020 começou e, já em março, depararam-se, tal como tantos outros estudantes por 
todo o mundo, com uma pandemia que impossibilitou o ensino presencial. Sentiu-se alguma 
desilusão inicial, alguma tristeza por se verem privadas de frequentar as aulas. Mas, a adaptação 
ao ensino à distância foi imediata e o entusiasmo voltou a tomar conta dos dias. As sessões acon-
teciam agora com maior regularidade. A prova final aproximava-se e os trabalhos eram muitos, 
mas não se queixavam, antes pelo contrário, pediam mais fichas, mais trabalhos, para terem a 
certeza que estavam realmente preparadas. 
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Em julho, o grande dia chegou… claro que estavam nervosas, com o nervoso miudinho sentido por 
qualquer estudante mediante um processo de avaliação. Mas, na hora certa, o esforço foi recompen-
sado e o desempenho foi brilhante…

Parabéns às �nalistas pela conclusão do 9º Ano de Escolaridade! 

Tiveram, depois, direito a uma festa de comemoração deste fantástico feito com um lanche especial na 
companhia de todos os amigos que as felicitaram por esta conquista. 

Estavam radiantes e bastante orgulhosas. Houve até lugar a um brinde com champomy. Foi um dia 
cheio de coisas boas e muitos presentes. 

Parabéns às duas, Ana Fernanda e Noémia!

José Alexandre Fernandes
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NOVA CARRINHA

O tempo vai passando e obriga-nos a fazer adaptações... Temos agora utentes que, sobretudo 
nos passeios, necessitam de apoio de cadeira de rodas. Neste momento, são 4 os utentes que 
têm esta necessidade, pelo que importa acautelar esta situação. 

Assim, tornou-se premente a aquisição de uma nova viatura adaptada para cadeira de rodas. 

A procura começou já no final do ano e, após contacto com a Câmara Municipal de Matosinhos, 
foi-nos comunicado que poderíamos recorrer ao apoio do município na aquisição de uma nova 
viatura adaptada. 

Começou a corrida contra o tempo, desde o cumprimento dos prazos de formalização do pedido, 
a recolha de toda a documentação necessária, o pedido de orçamentos…

No final, fomos bem-sucedidos, muito graças ao apoio dos colaboradores da Câmara, nomeada-
mente a Dra. Cláudia Vieira, que nos acompanhou em todo o processo.       
       
O protocolo foi assinado no final do ano e, no início de 2020, recebemos a nova viatura. 

À Câmara Municipal de Matosinhos, na pessoa da Sua Presidente, Dra. Luísa Salgueiro, fica todo 
o nosso reconhecimento e gratidão por, mais uma vez, nos terem contemplado com uma doação 
tão necessária ao funcionamento institucional.

A Direção da AAJUDE 








