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Sabia que...
Ao reutilizar frascos de vidro, está a:

Economizar, em vez de comprar objetos novos estará a reutilizar.

Ajudar o ambiente pois reutiliza os frascos em vez de os descartar.

O desafio deste mês é reutilizar frascos de vidro.

Nesta edição, mostramos-lhe dez ideias simples de reutilizar frascos de vidro.

Vasos para flores                                    1. 2. Porta canetas 3. Guardar alimentos

4. Copo para escovas
de dentes 5. Copos para bebidas 6. Candeeiros

7. Porta
fotografias 8. Terrário

9. Potes
decorativos 10. Porta velas
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Marta Santos
Direção da Unidade de Intervenção
no Desenvolvimento da Criança e de Apoio
à Família

Dezembro é o último mês do calendário. É o mês em que refletimos sobre o ano que passou, e

pensamos no que queremos concretizar no próximo ano. 2020 ficará para sempre marcado nas nossas

memórias. Foi um ano de muitas emoções, de muitos receios, foi um ano em que palavras como

distanciamento físico, teletrabalho, telescola, confinamento, Zoom, passaram a fazer parte da nossa

vida, da nossa rotina e que nos levaram quase que a um renascimento. 

Desde março, senti que vivia num filme americano. O IC-19 estava sem carros; o parque que outrora se

enchia de pessoas para fazerem o seu exercício físico, os seus passeios estava vazio, as escolas sem

crianças, sem aquele barulho característico das brincadeiras do faz de conta; o simples facto de olhar

para a minha agenda com todos os meus compromissos profissionais para os próximos meses sem

saber se estes se iriam concretizar ou quando se iriam concretizar; não poder ir aos meus pais como

fazia todos os dias, ou só poder estar com eles mas com muito distanciamento, ou de segurar os meus

filhos quando corriam para os braços dos avós e gritar “NÃO PODES”, reportava-me para esses filmes

de suspense em que não sabemos o que vai acontecer a seguir e, sinceramente, pensava, muitas

vezes, se alguma vez iria sair dele.

Passados pouco mais de 9 meses é certo que as coisas retomaram alguma da sua normalidade. Aos

poucos fomos reagindo, tentamos todos os dias fintar o Corona e viver ultrapassando os receios que

teimam em permanecer. E isso não é necessariamente mau.

Para a APDJ, que celebrou a 11 de Dezembro 22 anos de existência, este foi um ano de muitos

desafios em que tivemos de nos adaptar a esta nova realidade. Também em março esta adaptação foi-

nos imposta. A partir do primeiro minuto percebemos que não podíamos parar, que existiam muitas

crianças, muitos jovens, muitos pais e muitas famílias que precisariam mais do que nunca de nós e foi

isso que fizemos. Criamos uma linha exclusiva de máscaras sociais; disponibilizamos a toda a

comunidade a linha gratuita de aconselhamento psicológico “Existimos para ti”; passámos a estar

ligados às nossas crianças através do “Liga-te.com” com desafios semanais e de acompanhamento ao

estudo; criamos a revista técnica mensal “DESENVOLVESCER”; continuámos com o Programa Famílias

+, através do qual prestámos apoio ao nível de bens essenciais às nossas famílias e a tantas outras que

nos iam chegando através de parceiros; as consultas de Psicologia e Terapia da Fala passaram a ser

on-line e, nada disto seria possível sem todos os colaboradores que integram as quatro Unidades de

intervenção da APDJ.

Não sabemos o que nos reserva o ano 2021, mas de uma coisa temos a certeza, manteremos o foco

naquilo que é vital para a APDJ, tal como  a sua missão: apoiar crianças, jovens e respetivas famílias

através da implementação de ações que promovam a educação, a proteção e o desenvolvimento

cultural, físico e psicossocial; a sua visão: organizar e gerir ações desenvolvidas em equipamentos

diversificados, flexíveis e de qualidade, que visem responder às necessidades da comunidade no que

respeita à educação e saúde mental e os seus valores: Dignidade, Solidariedade e Inovação, iremos

conseguir ultrapassar todas as barreiras e continuar a fazer a diferença daqueles que nos escolheram

para fazermos parte das suas vidas.

Feliz Ano Novo!
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O papel do terapeuta da fala na
alimentação

Quando pensamos no terapeuta da fala e naquilo que ele faz, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a

imagem de alguém que trata crianças e adultos que têm dificuldades em falar porque são “sopinha de

massinha” ou porque gaguejam. E é verdade! Os terapeutas da fala são os profissionais responsáveis por

atuar em todas as áreas da comunicação e da fala, desde o nosso nascimento até depois da idade

adulta. 

Mas, se os bebés não falam, porque é que o Terapeuta da Fala pode ser necessário desde o

nascimento?

Na verdade, o terapeuta da fala é também o profissional responsável por atuar na área de deglutição e da

motricidade orofacial, ou seja, quando as pessoas (bebés ou adultos) não conseguem engolir em

segurança e manter-se nutridos e hidratados, o terapeuta da fala ajuda-os a fazê-lo, inserido numa equipa

interdisciplinar composta por outros profissionais como o Médico, Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional,

Psicólogo, Fisioterapeuta, entre outros.

Muitos bebés prematuros nascem com dificuldades na sucção, quer no peito da mãe, quer num biberão, e

precisam de ajuda. É aí que entra o Terapeuta da Fala, estimulando o bebé para que este consiga estar

bem nutricionalmente, de forma mais segura e natural possível, respeitando o seu ritmo, bem como as

necessidades, não só do bebé, mas também da sua mãe.



Para além disso, e ainda em idade pediátrica, o Terapeuta da Fala ajuda crianças com Perturbações da

Alimentação, ou seja, os “esquisitos a comer”. Por vezes, por trás dessa “esquisitice”, escondem-se

patologias com base sensorial ou motora-oral, ou até alterações anatómicas e comportamentais, levando

as crianças a comer apenas sopas e papas mesmo quando já era suposto a ingestão de alimentos

sólidos, ou então a ter um leque muito restrito de alimentos, rejeitando determinadas texturas, sabores,

cores ou temperaturas. 

É o terapeuta da fala que vai rastrear, avaliar e intervir nos processos relacionados com todas as funções

orais, como por exemplo a sucção, a mastigação ou a deglutição, ajudando pais e cuidadores a identificar

comportamentos de risco para o crescimento e desenvolvimento harmonioso de todas as estruturas

orofaciais. Para além disso, o terapeuta da fala também orienta para a escolha dos melhores utensílios

para a alimentação (p.ex.: cadeiras de alimentação, tetinas, colheres, etc), assim como as estratégias a

utilizar em casa e na escola, de forma a promover a aceitação de novos alimentos, com diferentes

consistências e texturas. 
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Deste forma, este profissional de saúde, atua no sentido de tornar a hora da refeição num momento feliz

e prazeroso, não só para a criança, como para toda a família.

Se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite em contactar um terapeuta da fala.

Ana Cláudia Lopes
Terapeuta da Fala
Mestre em Terapia da Fala- Motricidade
Orofacial e Deglutição
Pós-Graduada em Nutrição em Pediatria
Doutoranda em Ciências da Reabilitação



No dia 13 de Novembro a Unidade de Multisserviços de Educação e Formação (UMEF)  deu início a uma

ação que tinha tanto de aliciante como desafiante. O compromisso era o habitual em todas as ações que

promovemos: rigor, inovação, qualidade e uma obra de que nos orgulhássemos. 

Nasceu o "Mãos à Obra!".

Um conjunto de atividades para cada criança realizar em casa durante as férias, de forma autónoma, à

medida de cada ano letivo. Uma forma lúdica dos participantes não perderem o ritmo durante as férias,

consolidando conteúdos multidisciplinares.

Que aventura!

Pesquisámos (muito), criámos (de raiz), corrigimos (várias vezes) e finalmente aconteceu! Sob

coordenação do Fábio Carvalho e o precioso contributo de diferentes mãos da APDJ, a UMEF colocou à

venda a primeiríssima edição do Kit "Mãos à Obra!".

Esta versão de Natal chegou a Pego Longo, Pendão, Tabaqueira, Varge Mondar, Ouressa e Faião! Entre

participantes da APDJ e recentes seguidores, a adesão foi incrível!

Versão de Natal cumprida, arregaçamos as mangas para a edição da Páscoa!
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Marisa Jacinto
Direção da Unidade de Multisserviços
de Educação e Formação APDJ



A Comunidade Vida e Paz é uma IPSS, criada

em 1989, a sua ação é inspirada e orientada pela

Doutrina Social da Igreja e tem como Missão ir ao

encontro das pessoas em condição de sem-

abrigo ou em situação de vulnerabilidade social,

ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)

construir o seu projeto de vida, através de uma

ação integrada de prevenção, reabilitação e

reinserção. 

Ao longo dos 31 anos de atividade e em

complemento da intervenção e contacto diário

com a população sem-abrigo da cidade de Lisboa

– através de “Equipas de Rua”- conseguiu criar e

assegurar o funcionamento de um conjunto de

estruturas e respostas que lhe permitem acolher

e oferecer condições de reabilitação e alojamento

a todos ou grande parte daqueles que -

contactados nas ruas ou que, por iniciativa

própria - solicitam apoio e aceitam o convite para

sair da situação em que se encontram,

encetando o processo de reabilitação com vista à

sua autonomização e re/inserção na sociedade,

como cidadãos de pleno direito. Para tal conta

com as seguintes respostas:

- Um Centro de Intervenção de Primeira Linha (CIPL)

que integra 2 Unidades de acolhimento, avaliação e

encaminhamento (Espaço Aberto ao Dialogo - EAD)

em Lisboa e na Amadora, 3 equipas de Técnicas de

rua no âmbito dos protocolos de parceria com a

Câmara Municipal de Lisboa, Amadora e Loures, uma

Equipa de Intervenção direta no EAD em Lisboa e as

Voltas da Noite asseguradas por voluntários;  

-Duas Unidades de Reabilitação Terapêutica (na

Venda do Pinheiro/Mafra e Fátima) para tratamento,

em regime residencial, de toxicodependente e

alcoólicos - com ou sem doença mental concomitante

- com 135 lugares licenciados pelo Ministério da

Saúde, duas Unidades de Reabilitação

Social/Comunidades de Inserção (na Sapataria/Sobral

de Monte Agraço e Venda do Pinheiro/Mafra), com 88

lugares, para consolidação da autonomia e

qualificação profissional, objeto de Acordos de

Cooperação com o Ministério do Trabalho e Social; 

7. Desenvolvescer - Reflexões sobre a infância e a família | APDJ

Comunidade Vida e Paz



A Instituição mantém ainda em funcionamento, 7

Apartamentos/Residências com 40 lugares (na

Damaia/Amadora, Venda do Pinheiro/Mafra, Leiria,

S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras,

Parede/Cascais e Odivelas) para apoio no

alojamento aos que, concluído com sucesso o

processo de tratamento/reabilitação, carecem,

transitoriamente, deste tipo de apoio.  O CIPL

assegura ainda o acompanhamento psico-social de

2 apartamentos em Loures, através da equipa

técnica, tendo em conta a parceria com a Câmara

Municipal de Loures.

O contacto diário com as pessoas que pernoitam

nas ruas é assegurado, desde 1989, por equipas de

voluntários identificados com a Missão da Instituição

que, revezando-se, distribuem diariamente uma ceia,

quebram a solidão e através da relação de confiança

que estabelecem motivam para a mudança de vida.

São presentemente à volta de 600 os voluntários

que asseguram este tipo de intervenção, distribuídos

pelas 4 equipas diárias e que vão ao encontro de

cerca de 450 a 500 pessoas em cerca de 100 locais

em Lisboa e Amadora.

- A intervenção nas unidades de acolhimento,

tratamento, reabilitação e apoio no alojamento é

assegurado por um corpo de profissionais de

formação técnica multidisciplinar apoiado por um

número mais reduzido de profissionais da área

administrativa e auxiliar. São presentemente 130

os profissionais que, nas unidades de intervenção

direta e nos serviços centrais, garantem o

funcionamento dos serviços prestados e que no

contexto pandémico atual tiveram de adaptar os

recursos e as abordagens para que o apoio

prestado não fosse comprometido.
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 Renata Alves
Diretora-Geral da
Comunidade Vida e Paz



Vivências
de Natal em tempos de pandemia

Há quem procure um caminho espiritual, onde encontre conforto, confiança e a hipótese de

alcançar a paz. Uma busca por algo maior, ou sagrado, uma fé interior ou apenas uma filosofia de

vida. E, nesta altura, com o recolhimento forçado, há obrigatoriamente um isolamento e mergulho

dentro de cada um. 

O verdadeiro espírito de Natal, de solidariedade, de estar presente em mensagens de alegria, e de

compaixão, é o que deve prevalecer. A pandemia está a afetar todas as relações sociais, todas as

dinâmicas sociais e familiares, e vai igualmente afetar esta época. A esperança é o sentimento que

precisa de orientar esta quadra para fortalecer estas relações.

As tradições este ano terão de ser diferentes e, se sabemos que partilhar refeições é um ponto

importante no convívio das pessoas, também sabemos que é uma das formas de maior contágio.

Podem ser encontradas outras formas de convívio com amigos e familiares distantes, onde não se

partilhem refeições e se possam respeitar as regras de segurança.

Os afetos também são vivenciados de outras formas, este ano podem existir mais sentimentos

negativos como preocupação, tristeza ou deceção. É importante ajustarmos as expetativas e

pensarmos no que é mais significativo e gratificante. 

O importante é focarmos este período como algo passageiro, acreditarmos que no próximo Natal

poderemos voltar a juntar-nos à mesa, a partilhar beijos e abraços, e mais que tudo a partilharmos

o que somos com os outros, porque no fundo as refeições, os convívios, a troca de presentes são

apenas uma desculpa para podermos estar juntos, para podermos ouvir histórias, rir, chorar,

partilhar, e tudo isso é possível de fazer à distância. E agora todos a pensam….Sim, mas não é a

mesma coisa…Claro que não é  a mesma coisa, mas vamos fazer este esforço para que no

próximo ano possamos regressar “à mesma coisa”! Vamos utilizar a tecnologia e conversar, rir,

partilhar…vamos estar próximos ainda que distantes fisicamente, vamos mostrar amor em

segurança.

Em tempos de incertezas, de ansiedade, e de novos desafios pedem-nos para reaprender a viver

esta época tão esperada por muitos de nós. 
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E as crianças? Como explicar que não podem abraçar os avós? Que este ano há familiares que

não podem estar connosco, abrir presentes e brincar? Vamos explicar com base em algo que os

mais pequenos compreendem muito melhor do que imaginamos…o amor, a solidariedade, a

compaixão, o cuidar do outro. Explicar que como gostamos muito, muito, muito dos avós temos

de protege-los, e que estar longe é infelizmente a melhor forma de o fazer neste momento.

Comprometer-se a, assim que isto tudo passar, combinar tardes e tardes para brincar com todos

os que não estiveram presentes. Se lhes dermos amor, atenção e muita brincadeira o Natal vai

continuar a ser mágico e especial, ainda que diferente, e para o ano volta tudo ao normal…vamos

acreditar!

Reparem no que não mudou este Natal, continuamos a ter iluminações lindíssimas por todo o

país, e porque não dar um passeio e aproveitar para passar algum tempo em família ao ar livre?

Continuamos a poder cozinhar os pratos e doces que mais apreciamos. Continuamos a poder

oferecer presentes a quem mais gostamos. Continuamos a ter formas diversas de mostrar a quem

é relevante para nós que nos lembramos dele/a. Porque não aproveitar a tecnologia e enviar uma

mensagem? Ou pelo contrário, voltar ao tradicional e enviar um postal de Natal pelo correio?

Continuamos a poder brincar, passar tempo com os nossos filhos, dar-lhes a nossa atenção.

Podem pensar que não, mas para eles é isso que importa, muito mais do que as prendinhas, é

terem pais ou cuidadores presentes e disponíveis, que tenham não só presentes…mas

principalmente tempo para oferecer. No fundo continuamos a ter o essencial amor, consideração,

compaixão, compreensão uns pelos outros…e este ano é só mais um em que voltamos a ter de

dar prova disso.

A mensagem é de esperança…acreditar, focar no positivo e usufruir de tudo o que

esta época nos oferece, que vai muito além do contato presencial e físico, é

essencialmente espiritual.

Todos juntos, separados este ano, para no próximo voltarmos a estar todos juntos

novamente. 
Mónica Bolas Teixeira
Psicóloga Clínica e da Saúde
Neuropsicóloga

Raquel Gonçalves
Psicóloga
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“A criança aprende a brincar e a
brincar ela é feliz.”
No Pendão levamos muito a sério este lema. É através da brincadeira que a criança desenvolve

ferramentas muito importantes, tais como a criatividade, a imaginação e a estimulação do

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Na promoção destes objetivos este ano, em parceria com

a escola, realizámos nas férias de verão várias atividades para estimular a liberdade e a criatividade da

criança, como por exemplo a renovação dos muros da escola com desenhos ilustrados pelas crianças.

Para além desta atividade realizámos jogos cooperação, jogos simbólicos e brincadeira livre.
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PENDÃO



Educadora Social, responsável técnica pelas

AAAF na escola do Pendão e Professora nas

Atividades de Enriquecimento Curricular. É

perfecionista, empenhada e muito carinhosa com

as crianças. 
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Na concretização destes objetivos contamos
com as seguintes profissionais: 

Ana Rita Cardoso

Margarida Diogo Silva

Rosa Silva

Ajudante de Ocupação de Tempos Livres. É pró-

ativa, animada e sempre pronta ajudar quem

mais precisa.

Ajudante de Ocupação de Tempos Livres. É

muito empenhada, carinhosa e sempre com uma

palavra amiga.

O nosso objetivo principal será sempre a
felicidade da criança. 



O brincar está diretamente relacionado com a exploração, a diversão, a aprendizagem, a

criatividade e a imaginação. Na EB1/JI de São Marcos n.º 1 temos presente no nosso dia a

dia que nada se faz por fazer (todas as atividades são realizadas com um objetivo), não se

faz para, faz-se com (todas as crianças estão envolvidas na planificação e desenvolvimento

de atividades) e não se faz de qualquer maneira (o importante não é o resultado, mas o

caminho percorrido para lá chegar).

“NADA ILUMINA MAIS O CÉREBRO DO
QUE BRINCAR”
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S.MARCOS Nº1

Paula Magalhães 
Ajudante de Ocupação de Tempos
Livres
Cátia Paixona
Técnica de Ocupação de Tempos
Livres
Tânia Gonçalves
Ajudante de Ocupação de Tempos
Livres
Andreia Vieira
Técnica de Ocupação de Tempos
Livres 



“Correm, riem, brincam, aprendem e crescem, todos os dias. 

Crescem a uma velocidade que pode assustar até os mais atentos.

Há que os saber acompanhar nesta jornada incrível que é a infância. E, por isso, há que

lembrarmo-nos, todos os dias, que uma infância que seja desprovida de afeto, não é infância.

E em todo este processo entra a APDJ – “Associação para a Promoção do Desenvolvimento

Juvenil”, uma aliada incrível de todos os pais. Pelas atividades que desenvolvem? Sim,

também. Mas, acima de tudo, pelas pessoas que estão à sua frente; pelas pessoas que abraçam

os nossos filhos diariamente, pelo carinho que lhes dão, pelos estímulos e por os saberem

respeitar. E é neste ponto que fico particularmente rendida. Não gosto de saber que há quem

trate as crianças como seres desprovidos de ideias, opiniões, vontades. Não gosto que os tratem

como pequenos adultos, porque não o são. Não gosto que os tratem todos da mesma maneira,

porque não são todos iguais. E é este respeito pelas idiossincrasias de cada um – que já pude

observar por várias vezes – que faz com que eu, mãe, saiba que a minha filha está num lugar

onde pode crescer a ser quem ela quiser. Os miúdos, por sua vez, sentem-se seguros e

respeitados.

E este é um dos princípios base para que, na escola, possam ser crianças felizes.

Qualquer que seja a empresa ou associação só é incrível pelas pessoas que nela existem. E eu

tenho de aproveitar esta oportunidade para agradecer a toda a equipa que todos os dias está

com os nossos filhos e a eles se entregam da forma mais bonita que qualquer profissional se

deveria entregar. E até mesmo neste dito ‘novo normal’ – que de normal não tem nada –

mantém a boa disposição e fazem os possíveis para que não seja retirada a infância a

nenhuma das crianças que frequenta a APDJ.”
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“A APDJ não pode atuar enquanto substituto – muito embora saiba que, para algumas

crianças talvez seja –, mas sim como complemento ao nosso trabalho enquanto pais. A

realidade é que a disponibilidade dos pais não é aquela que seria desejável e, para muitos,

conseguir ir buscar as crianças à escola às 15h30 seria um luxo. É aqui que, mais uma vez, a

APDJ entra. Entre momentos educativos, de exploração, de brincadeiras dá-se cor à infância,

onde são criadas memórias que, um dia, serão deliciosamente recordadas. 

A quantidade de horas que algumas crianças passam na escola é assustadora. Muitos chegam

à escola ainda ensonados e só de lá saem quando a hora do sono está, de novo, a chegar. É

urgente mudar esta situação, mas enquanto não existirem soluções reais, que a APDJ mantenha

o seu incrível trabalho – nota: enquanto mãe, não há música que seja cantada na APDJ que eu

não conheça. Por isso, que todos os técnicos sejam estimados, também eles estimulados, e não se

esqueçam de lhes agradecer devidamente. Repito: qualquer que seja a instituição ela só é

incrível pelas pessoas que lá estão.

A todos o meu obrigada,

- Obrigada pelo sorriso que criam na minha filha –“

Sara Mota

- Mãe de uma criança do JI, N.º1 de São Marcos –
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“APDJ…

Há já vários anos que a EB1/JI de São Marcos n.º 1 conta com a parceria da APDJ, podendo-

se aplicar o ditado “em equipa que ganha não se mexe”!

Diariamente cuida-se, brinca-se e promovem-se atividades com os alunos, ao encontro de uma

planificação que tantas vezes desafia a escola para participar em projetos que nos unem, que

nos tornam um todo.

Das coordenações, à equipa direta no terreno, muitos são os colaboradores que têm contribuído

para aquilo que talvez melhor os defina: entreajuda e cooperação. 

Sempre disponíveis para as famílias a quem dão resposta, estão simultaneamente abertos em

colaborar com a escola, demonstrando empenho em contribuir para que todos os nossos meninos

tenham uma resposta adequada e sejam felizes.

Aos que permanecem connosco, bem como a todos os que já fizeram parte desta equipa, o nosso

bem-haja!”

A Coordenadora de Estabelecimento,

Margarida Almeida
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“Quando os nossos filhos iniciam o pré-escolar, o sentimento de ansiedade, de preocupação

surge…onde deixá-los? Será que vão ser bem acompanhados? Será que vão ter atividades que

estimulem a sua aprendizagem? Tive estas respostas na APDJ da Escola nº 1 de São Marcos,

onde usufruem das instalações da escola, logo isso é fantástico, estarem inseridos na

comunidade escolar onde não precisamos de sujeitar os nossos filhos a deslocações.

Foi na APDJ, há cerca de 4 anos que iniciou o pré-escolar, encontrei o conforto e a segurança

de o deixar após as atividades letivas. A APDJ assegura os nossos horários laborais (num

período alargado) e nas férias de Carnaval, Páscoa, Natal contando com inúmeras

atividades. E no verão? Ah no verão 😊  a famosa praia-escola que os deixa delirantes, a

mangueirada e outras atividades onde eles aprendem a brincar uns com os outros respeitando

regras que são sempre importantes incutir, para que na sua vida adulta saibam cumprir e

respeitar o próximo. Podemos contar com profissionais atenciosos e dedicados onde no seu dia-

a-dia sentimos uma ligação forte com os nossos filhos. Sabem aquela sensação de estarem

disponíveis e à distância de um telefonema sabermos dos nossos? Ali sentimos isso, o cuidado e

a proximidade que nos conforta. Mesmo nesta fase de pandemia reinventaram-se, chegaram

até nós através da plataforma zoom e envio de atividades lúdicas, a sua presença e

preocupação foi uma constante numa união e objetividade de nunca desistir.
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A APDJ está cá para nós, pais e filhos. Sabem ouvir-nos, numa constante preocupação de dar

o seu melhor, abertos à critica porque mesmo quando as coisas por um motivo ou outro correm

menos bem, sim porque é uma instituição real e num mundo real e verdadeiro a perfeição não

existe, e por isso mesmo estão em constante crescimento e evolução. 

Aqui o meu filho encontrou um espaço que o deixa confortável, acarinhado e onde se sente o

prazer que ele tem em ficar antes e após as aulas, ao ponto de por vezes (nas férias de verão)

me pedir para o ir buscar mais tarde para fazer as atividades todas 😊

 O Miguel define APDJ numa palavra: “FANTABULOSA” e é isto que se quer, deixar uma

mãe segura e o filho feliz 😊” 

Sandra Santos, mãe do Miguel 8 anos 
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Em 1998 Leonardo Dicaprio era catapultado para o sucesso por causa do Titanic que havia estreado

no fim do ano anterior; Shawn Mendes nascia e morria Frank Sinatra. Tony Blair era primeiro

ministro de Inglaterra, Jaques Chirac presidente de França e Bill Clinton para além de governar os

Estados Unidos da América precisava de fazer a gestão dos acontecimentos na sala oval com a

estagiária Monica. Nesse ano o campeonato do mundo de futebol foi ganho pela França que era

também a anfitriã.

1998 foi o ano da Exposição Mundial em Lisboa e Portugal preparava-se para mudar…

A 10 de dezembro José Saramago recebia o Prémio Nobel da Literatura e no dia seguinte nascia

formalmente a APDJ. Foi a 11 de dezembro de 1998, pelas 15h no Cartório de Queluz.

1998 deu-nos a conhecer o GOOGLE e o mundo sem saber preparava-se para mudar…

Em Portugal referendava-se pela primeira vez a questão do aborto, António Guterres liderava o XIII

governo constitucional e Jorge Sampaio desempenhava as funções de Presidente da República.

Sintra tinha como presidente Edite Estrela.

1998 trouxe-nos a lua amarela e a nossa vida preparava-se para mudar…

Ao longo destes 22 anos muitos foram os caminhos, vários foram os mapas para que cada um que

nos toca se sinta verdadeiramente único e especial ao vivenciar os valores da solidariedade, da

dignidade e da inovação. Pedalamos a nossa bicicleta sem rodinhas e isso torna a viagem mais

difícil, mas ao mesmo tempo mais saborosa. A meta é um vislumbre lá longe que tentamos alcançar

todos os dias como que numa corrida de estafetas, onde cada um dos 109 colaboradores são peças

únicas e especiais.

Apostamos todas as nossas forças na colocação da Psicologia ao serviço da escola, da educação e

da família para que a aliança com a saúde mental seja uma realidade efetiva.

EXISTIMOS PARA TI!

APDJ



Porque, na verdade, sonhamos o mais alto que podemos, mas é para as realidades que

trabalhamos diariamente. Fáceis ou difíceis, de causar gargalhadas ou apertos no estômago,

trabalhamos em todos os cenários com a ambição de construir sempre melhor. Fazemo-lo com a

humildade e o orgulho que nos fazem querer continuar por tantos outros 22 anos.

22 anos... Quem diria?

Em “casa”, assistimos a expectativas concretizadas, desafios inesperados, licenciaturas (que tanto

nos orgulham), gravidezes (felizmente, várias!) educadores que se tornam pais, pais que dariam

excelentes educadores, evoluções de carreira ou mudanças de rumo. Construímos, batemos

palmas, voltámos a desmanchar e tentamos de novo. As vezes que forem necessárias.

“Fora de casa”, fizemos parte de muito mais do que imaginaríamos. Estreámos escolas novinhas

em folha, mas também demos vida a paredes que ansiavam por um “make over”! Temos tido o

privilégio de participar na educação de participantes 5 estrelas, bem como dos seus irmãos do meio

e até dos reguilas mais novos. E que alegria é poder ajudar nos TPC’s e mais tarde felicitar pela

pós-graduação (sentimentos de velhice à parte!).

Para a comunidade fomos desenvolvendo respostas que perspetivam uma mudança e o

empoderamento de muitos que nos chegam. Juntamente com as famílias e as parcerias que vamos

estabelecendo, e que são já muitas, fazemos diariamente a diferença em cada uma delas. E é com

cada uma destas famílias que crescemos e nos tornámos "Famílias +".  Através de cada uma delas

vivenciamos experiências e sensações diversas, que nos desafiam a pensar, a refletir, a criar.  

22 anos sem nunca desistirmos de sermos o nosso melhor, de darmos o nosso melhor e levar

todos quantos queiram pedalar connosco. Esta nossa bicicleta está sempre disponível!

Marta Santos
Direção da Unidade de Intervenção
no Desenvolvimento da Criança e de
Apoio à Família

Marisa Jacinto
Direção da Unidade de Multisserviços de
Educação e Formação APDJ
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Joana Melo da Silva
Directora
Presidente da APDJ
Psicóloga Clínica e da Saúde
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