
Clube Solidário Pequenos Gestos, Grandes Corações 
 
Quem é a AJUDARIS? 
 
AJUDARIS é uma associação particular de caráter social e humanitária de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que luta 
diariamente contra a fome, pobreza e a exclusão social. 
Foi fundada em julho de 2008 e considerada de Utilidade Pública desde outubro do mesmo ano. A AJUDARIS figura 
assim como uma IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social. 
 
Foi fundada por um grupo de voluntários que, pontualmente, faziam Intervenção Social, no terreno, junto de 
populações mais carenciadas do Grande Porto. Perante os constantes apelos da comunidade apoiada, surgiu a 
necessidade de criar respostas mais regulares, organizadas e eficientes, que visam o desenvolvimento de um trabalho 
multidisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
• Promover diversas atividades de caráter social e humanitário que contribuam para a inclusão e integração social; 
• Auxiliar no combate à pobreza persistente e às novas formas de exclusão social, através da garantia dos direitos 
básicos de cidadania, visando auxiliar os grupos mais desfavorecidos; 
• Articular e complementar o trabalho social com as várias Entidades Públicas e Privadas; 
• Criar Equipamentos Sociais e Redes de Cooperação que possibilitem um apoio individual tendo em conta as 
problemáticas e idiossincrasias de cada Utente. 
 
A Missão: 
Estimular e promover a qualidade de vida dos seus utentes, visando desenvolver a autonomia, combater a solidão, 
bem como, promover a interação destes com as suas famílias, com grupos sociais de faixas etárias heterogéneas, 
instituições e comunidade em geral. 
 
Valores e Princípios: 
• Humanização e personalização no atendimento, na ação e nos serviços prestados; 
• Respeito pela individualidade, privacidade, intimidade e direito dos utentes e colaboradores; 
• Espírito de acolhimento e de solidariedade; 
• Envolvimento, dedicação e compromisso em todo trabalho a desempenhar. 



Clube Solidário Projeto - Histórias da AJUDARIS 
O Projeto “Histórias da Ajudaris” é uma iniciativa pioneira e inovadora de incentivo à leitura, à escrita, à arte e de ajuda aos 
que mais necessitam. 
Trata-se de um desafio anual lançado a escolas para criar histórias com recurso à imaginação e à criatividade. 
Todo o resultado é compilado numa obra coletiva que junta contos escritos por pequenos grandes autores, protagonistas 
desta rede de afetos co-orientados por professores solidários em contexto de sala de aula. Os contos, após seleção, são 
pincelados por artistas solidários que dão cor e magia. 
 
Uma criança que lê e escreve mais será certamente um adulto mais incluído! 
 
Os fundos conseguidos com a venda dos exemplares revertem em prol dos projetos sociais em desenvolvimento direcionado 
a famílias e crianças em idade escolar. 
Manuela Silva, Jorge Gabriel, Miguel Carvalho, Eduardo Vera Cruz Pinto, Mário Ferreira, Fernanda Freitas e Conceição Zagalo 
são os padrinhos solidários. 
 
“Incentivar a imaginação através do uso da palavra estimula o pensamento e desenvolve a nossa inteligência. Sendo a 
cultura a experiência da humanidade, nesta cooperação com a Associação Ajudaris cabe à escola e à biblioteca provocar os 
jovens para, através do texto escrito, criarem e transmitirem valores e ideais que humanizam a vida e as sociedades – a 
justiça, a igualdade, a razão, a dignidade – e contribuem para dar sentido à nossa existência.” 
 

Manuela Pargana Silva, Rede de Bibliotecas Escolares 
 
“Um projeto como o das «Histórias da Ajudaris» tem mostrado ser dos mais estimulantes para as nossas crianças e para os 
professores que as apoiam na descoberta maravilhosa que pode ser a escrita. Cada criança ou cada jovem possui o seu 
pequeno mundo, formado a partir das suas experiências com a Família, com os amigos, com os professores, etc. Ao 
perderem o medo e começarem a escrever, as crianças e os jovens assistem à revelação de mundos novos que por vezes se 
criam no momento da própria escrita, mas que na maioria dos casos talvez já se encontrassem algures dentro de cada uma 
das suas cabeças ou dos seus corações, à espera de serem descobertos e partilhados com os leitores.” 
 

Fernando Pinto do Amaral, Comissário do Plano Nacional de Leitura 
Como apoiar este projeto: 
 
• Adquira os exemplares “Histórias da Ajudaris” por apenas 5 euros cada unidade. Para isso basta preencher a ficha de 
inscrição. 

 
 

Clube Solidário FICHA DE INSCRIÇÃO 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032817

