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editorial

Diretora Geral da AIREV
Sara Santos

O sonho comanda a vida e é com sonhos que abro a “alma” desta revista. Sejam eles os 
mais simples e modestos, ou aqueles mais ousados e difíceis de realizar. Todos são sonhos 
ou desejos, para nós mesmos, para os outros, ou numa amplitude mais macro, para a 
sociedade em geral. 
Sonhamos ter um amor para sempre, sonhamos ter saúde, sonhamos ter uma casa que 
seja o nosso porto seguro, sonhamos que todas as pessoas desprotegidas tenham apoio e 
cuidados, sonhamos com uma sociedade justa e solidária, sonhamos que todas as pessoas 
com deficiência tenham igualdade de oportunidades, sonhamos com direitos iguais para 
todos e acesso a bens e serviços, sonhamos, sonhamos, sonhamos… mas por vezes 
existem sonhos que são mais morosos de alcançar.
A AIREV tem um sonho que é partilhado por setenta pessoas muito especiais, sonho esse 
partilhado pelos seus pais, irmãos, vizinhos, e amigos, o sonho de ter uma casa adaptada 
às suas necessidades. 
Os responsáveis pela instituição encontram-se a fazer de tudo o que está ao seu alcance 
para realizar esse sonho, e têm contado com a ajuda de todos para o efeito, seja a 
autarquia de Vizela, que tem sido incansável e assumiu um compromisso para com a 
instituição de ajudar financeiramente, alguns empresários, a comunidade, e uma equipa 
de trabalho que está empenhada e motivada para concretizar este grande sonho.
Neste momento estamos a aguardar a abertura de um Programa de Apoio à Rede de 
Equipamentos Sociais (PARES) para nos apoiar financeiramente, para que o esforço da 
AIREV, da autarquia e da comunidade em geral seja menor e o sonho seja mais fácil de 
concretizar.
Até que este sonho seja cumprido, continuaremos a realizar outros sonhos dos nossos 
meninos, proporcionando-lhes momentos felizes, dando-lhes autonomia, reabilitação, 
férias, passeios, conhecimento, voz e asas para voar.

Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida,
que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida
entre as mãos de uma criança. 
(Pedra Filosofal, 1956)
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Nascemos e sem darmos conta assumimos como 
adquiridas regalias que o Bruno teve que esperar até 
hoje para as conquistar. Na sua cadeira alguns veem as 
marcas de uma limitação, mas para o Bruno são as asas 
para voar. Através de pequenos movimentos com a  
cabeça, para a condução da cadeira, o Bruno agora 
pode decidir se naquele instante quer ir para os  ateliers  

ou ficar na conversa com os amigos depois do almoço 
na sala de estar. O Bruno conquistou o direito de 
decidir ao lado de quem quer estar e de ir ter com o 
Pedro (o seu grande amigo) sempre que sente esse 
desejo. Estas pequenas coisas da vida não teriam o 
verdadeiro sabor se não demorassem 31 anos, 7 meses 
e 22 dias para serem conquistadas. 

31 anos, 7 meses e 22 dias
Bruno Moreira
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São 70 anos: 70 anos de sabedoria, 70 anos de alegrias, 
70 anos de luta, 70 anos de doçura. A Enói, que está 
na AIREV desde 2018, fez este ano uns super 70 anos. 
Dizemos - super - porque a nossa Enói é a verdadeira 
demonstração de doçura, uma pessoa incrivelmente 
meiga e sempre disponível a ajudar. Como uma 

verdadeira avozinha, dá o seu miminho e aconchego, 
mas também se esforça diariamente para impor regras 
e limites a todos os que a rodeiam. Tanto passa um 
ralhete, como logo a seguir passa a mãozinha no cabelo 
e mima como uma verdadeira avó. 

A avozinha 
que todos querem ter 

Enói
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Olhos que falam, 
coração que sente 

Armindo e Diogo 

1111

A amizade do Armindo e do Diogo é um bem precioso, 
dos mais valiosos da família AIREV. O afeto e o 
benquerer ganham forma no olhar do Armindo 
quando o Diogo tira as sapatilhas e na pavidez do 
Diogo enquanto espera que o Armindo as volte a 

calçar. Repetem esta espécie de dança do amor e 
cumplicidade vezes sem conta sempre com a mesma 
paciência e carinho, não fossem estes os maiores 
sinónimos da palavra amor.
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A nossa 
“menina-mulher”

Zita

“Digo de coração
Deus deu-me uma Rosa
Que amo com paixão 
Uma Rosa com espinhos
Também me dá muitas alegrias
Mas digo isto com toda a firmeza
Amo muito a minha menina
Ela é a minha grande riqueza!”
Retirado do livro “Os poemas da mãe da Zita” 
de Maria Cunha.

A Zita é conhecida como a “menina-mulher”. Quando a olhámos nos 
olhos pela primeira vez, entendemos as palavras do livro da sua mãe: 
“uma rosa, uma grande riqueza”. Conhecíamos a família da Zita há 
bastante tempo, mas só quando ela integrou o Lar Residencial da 
AIREV é que nos apercebemos da doçura desta menina. 
Belisca a sua roupa diariamente, adora os seus casacos e faz de tudo 
para chamar a atenção, seja com um bom dia alegre ou com um 
berrinho. Engraçada, divertida e inteligente, é assim que a nossa Zita 
é descrita por todos os que lidam diariamente com ela, e não 
podíamos estar mais felizes pela ótima adaptação que ela teve à 
dinâmica da família AIREV. 



Quem visita o lar da AIREV apercebe-se de um rapaz 
muito especial colado à televisão a assistir a jogos de 
futebol. O Ângelo tem no Benfica a sua equipa de 
eleição. Anda diariamente vestido com adereços 
benfiquistas (o que causa uma saudável rivalidade entre 
todos) e não perde um jogo do seu grande SLB! 
A AIREV é uma fábrica da felicidade, e para a 
instituição, a verdadeira felicidade passa por realizar os 
maiores sonhos dos utentes. Quando se soube que o 
Futebol Clube de Vizela iria defrontar o Benfica para a 
Taça de Portugal, a equipa da AIREV reuniu esforços 
para realizar este sonho: O Ângelo assistir ao vivo ao 
seu Benfica e quem sabe conseguir algo mais.
Poucos dias depois reuniu-se com os responsáveis do 

FC Vizela que não olharam a meios para ajudar a 
concretizar aquilo que parecia impossível: estar frente a 
frente com os jogadores e treinador do Benfica. 
A AIREV tem a certeza de que este dia foi inesquecível 
para o Ângelo, e, sem dúvida alguma, para todos os 
que o acompanharam na realização deste sonho. O 
Ângelo vibrou, com os golos do Benfica bem no meio 
dos adeptos da sua equipa e emocionou-se com cada 
autógrafo e fotografia que tirou com os seus ídolos no 
final do jogo.  
Quando regressamos a casa deitamos a cabeça na 
almofada com a sensação de missão cumprida: 
realizamos mais um sonho, um grande sonho! 

Quando os sonhos 
ganham asas 

Ângelo
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Trio de amor
Família

A AIREV é o lugar que preserva os valores de família e união, e jamais 
separará o que elas por amor construíram.
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AIREV, símbolo de casa que abriga, que cuida e 
protege, símbolo máximo de família, e é deste 
substantivo comum que falámos neste texto. Uma Mãe 
que apesar das suas grandes dificuldades nunca 
descurou os seus quatro filhos, duas delas especiais.
Era um cuidar com retorno, porque também as filhas 
cuidavam da sua mãe e nunca a quiseram abandonar. 
Dona Engrácia, apesar de invisual sempre viu nas filhas 

a luz que a encaminhava para o rumo certo, num mar 
por vezes turbulento e inseguro. Josefa e Graciete,  
sempre quiseram estar a seu lado e na hora de 
integrarem o Lar da AIREV vieram unidas e coesas, 
como estiveram toda a sua vida.
A AIREV é o lugar que preserva os valores de família 
e união, e jamais separará o que elas por amor 
construíram.
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Pedro e Orlanda
União

Foi um fim de tarde mágico para todas as pessoas que presenciaram 
esta celebração do amor.



O dia 2 de agosto foi mágico para o Pedro e para a 
Orlanda, finalmente concretizaram um dos seus 
grandes sonhos. Com a ajuda de todos, a AIREV 
proporcionou um dia maravilhoso a este novo casal. As 
suas expectativas eram altas, mas conseguiu-se que 
tivessem um dia encantador e extremamente 
romântico, com tudo o que tinham sonhado. 
Foi um fim de tarde inesquecível para o casal e para 
todas as pessoas que presenciaram esta união, esta 
troca de amor e carinho. 
Como em todos os eventos importantes, nada pôde 
falhar. O casal sabia exatamente o que queria e como 
gostaria que fosse esse dia. Por isso, todos os dias 
“pressionavam” para que tudo fosse exatamente como 
sonhavam. 
Com a lista de convidados e padrinhos já definidos há 

muito tempo, restavam apenas os convites para que 
pudessem entregar, de forma oficial, a quem mais 
queriam ao seu lado nesse dia.
Quanto ao vestido, a Orlanda teve uma grande 
surpresa! A sua madrinha, tal como nos contos de 
fadas, com as suas próprias mãos transformou a 
Orlanda numa verdadeira princesa. O padrinho ficou 
com a difícil tarefa de levar o Pedro a escolher o 
melhor fato para a ocasião. O resto dos preparativos 
ficou à responsabilidade da família AIREV. Não 
faltaram surpresas para este casal, e eles adoraram a 
decoração, o bolo, o jantar, a música, o baile e todos os 
presentes. Mais uma missão cumprida, mais um sonho 
realizado.
 
“Façam o favor de serem felizes!” (Raul Solnado)    
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Somos amor
Somos rostos feitos de histórias, de 
lutas e de vitórias. Somos feitos do 
verbo respirar, abraçar, ouvir e estar 
com quem nos quer sempre mais. 
Somos melhores por todos aqueles que 
insistem e nos sussurram baixinho “eu 
acredito em ti”. Somos polvilhados de 
amor e este é o nosso ingrediente 
secreto para fazer da AIREV a Fábrica 
da “nossa” Felicidade na qual todos 
têm o seu espaço. 
 

Utentes
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A turminha da Íris do Jardim de Infância Campo da 
Vinha participou pela primeira vez no projeto -Sente 
Como Eu- que pretende ser o primeiro passo para uma 
verdadeira inclusão, pois tem como principal objetivo 
ajudar os mais pequeninos a compreenderem quais as 
dificuldades diárias dos utentes da AIREV e 
sentirem-nas na pele. Este projeto funcionou durante 
os últimos anos dentro de portas, mas também já foi a 
algumas escolas, como é o exemplo das Escolas de 
Lustosa e Nogueiró.   
Todos os meninos e meninas, apesar do receio inicial, 
fruto do desconhecido, ficaram rendidos à doçura e às 

capacidades dos utentes, e deixaram algumas 
mensagens muito positivas. Ficamos com a certeza de 
que quando estes pequeninos se cruzarem com uma 
pessoa com deficiência terão uma maior sensibilidade, 
cuidado e abertura. Em nome da AIREV fica um 
enorme agradecimento às professoras, educadoras e 
auxiliares que acompanharam este projeto. Caso 
pretenda contribuir para esta mudança 
comportamental dos pequeninos aí de casa, ou da 
turminha da escola, entrem em contacto com a AIREV, 
será um verdadeiro prazer recebê-los.

Os verdadeiros 
agentes da mudança

Sente como eu

25





O último ano foi repleto de grandes momentos para o grupo de teatro da 
AIREV. Foi com a peça “Florescer” que, no final de alguns meses de 
trabalho, o grupo se apresentou em três atuações diferentes na 
comunidade. A primeira realizou-se no Multiusos de Fafe numa 
organização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, depois 
apresentaram-se em Guimarães no Centro Cultural Vila Flor na Festa do 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e a última atuação foi já bem 
perto do final do ano, com a apresentação na Festa de Natal da AIREV. 
Nos três palcos os artistas foram aplaudidos de pé, elogiados pela sua 
prestação, aclamados para que continuem a atuar, a demonstrar o seu 
talento e, acima de tudo, provarem aquilo de que são capazes. 
Semanalmente, todos eles brilham na criação e interpretação de novos 
papéis. Seja através da expressão corporal, emocional ou do psicodrama,  
todos eles encantam com o brilhante desempenho e entrega em cada papel. 
São uns verdadeiros artistas! 

Grupo de teatro 
“Asas do palco” 

Interpretar com arte
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Juntaram-se os bombos e com eles a vontade de tocar! Assim surgiu o 
grupo de bombos da AIREV que com as suas batidas, e ao ritmo do seu 

coração, lançaram-se pelas ruas de Vizela, emocionando todos aqueles que 
os viam e ouviam. Grupo criado, objetivo alcançado. Que outros sonhos 

sejam realizados batida a batida a cada início de uma nova partida. 

O ritmo está dentro 
de cada um 

Grupo de bombos
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A menina
dança?

Andreia Filipa

Feminina por natureza, deixa tudo para trás 
quando chega a hora de cuidar de si própria. Tem 

hora marcada na manicure todas as semanas e 
nunca diz que não a uma ida ao cabeleireiro. 

Quando vai à equitação não pode prender o cabelo 
porque “depois fica cheio de marcas”, um dos 

dramas que quase todas as mulheres entenderão. 
Gosta de ser chamada de Beyoncé mas a sua 
dança é carregada de delicadeza como uma 

bailarina no clássico filme “O Lago dos Cisnes”. 
E assim a Andreia se tornou um exemplo para 

todas as mulheres que se cruzam com ela: o único 
momento em que as mulheres se mostram frágeis, 

é quando têm as unhas recém-pintadas!
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Praia, sol e alegria!
Colónia de Férias

Olá, eu sou a Ana Maria! A rapariga gira que aparece na foto e vou 
contar-vos como foi a experiência de duas das minhas amigas que foram 
pela primeira vez passar férias connosco. A Lúcia e a Diana descrevem 
estes dias como tendo sido uma experiência inesquecível! 
As idas à praia, o partilharem o quarto com as amigas, e o estarem longe 
dos seus familiares, tudo isto era novo para cada uma delas. Ninguém 
sabia muito bem como iria correr, mas a verdade é que as duas se 
divertiram imenso! Achei muito curioso, por exemplo, o facto de a Lúcia 
todas as noites, antes de se deitar, preparar cuidadosamente a sua roupa 
para o dia seguinte. Uma das outras características da Lúcia é a sua 
preocupação com aquilo a que ela chama de “trabalhos de casa”, mas a 
verdade é que durante esta semana não falou neles uma única vez, só 
queria aproveitar ao máximo as férias. Cada vez que ligava à sua irmã 
referia sempre que estava no hotel com as suas amigas. Não é 
maravilhoso?
A nossa amiga Diana adorava estar na praia, saltava, corria e sorria, 
sorria muito, ao ponto de cativar as pessoas que a rodeavam com a sua 
energia contagiante. Quem a conhece sabe o quanto ela gosta de abraços, 
e como devem imaginar, a Diana partilhava este carinho com todas as 
pessoas que dividiam com ela o areal da praia de Árvore, em Vila do 
Conde.
Quem é que consegue resistir a um sorriso ou a um abraço? Ninguém! 
Depois desta semana de novas experiências, tenho a certeza de que para 
o ano vão querer voltar, e eu lá estarei para poder contar as nossas novas 
aventuras! Esta semana de férias teve o apoio do Instituto Nacional para 
a Reabilitação.  
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Fazer voluntariado não é mais do que colocar em 
prática um dos princípios básicos da solidariedade. É 
contribuir para que o mundo seja um lugar melhor 
para todos. É melhorar a vidas das pessoas que nos 
rodeiam, e a de nós próprios, esta última afirmação 
são os próprios que o reconhecem. O sentimento de 
bem-estar é inevitável, a felicidade que este tão simples 
ato proporciona é, de facto, inigualável.
Carla e Luís podiam limitar-se a exercer as suas 
funções, cabeleireira e dentista respetivamente, mas 
quiseram mais, quiseram abraçar uma causa e dar de 
si sem esperar qualquer tipo de retorno. 
Desconheciam que a sua atitude ia fazer a diferença 
na vida de tantas pessoas especiais, não sabiam que 

iam espalhar tantos sorrisos brilhantes, não sabiam que 
passariam a ser estrelas cintilantes na vida de setenta 
pessoas.
Os nossos meninos adoram o dia que vão cuidar dos 
seus cabelos à Cabeleireira Carla, na Praceta Salvador 
Caeiro Braz, em Vizela, porque sabem que de lá vão sair 
graciosos e cuidados, assim como sabem que à 
quinta-feira vão ao dentista Luís Filipe Guimarães, 
também ele em Vizela e de lá vão sair com um sorriso 
contagiante.
A estas duas “estrelas cintilantes” o nosso muito 
obrigada, e aos restantes, que diariamente também dão 
muito de si a estes setenta seres especiais desejamos que 
nunca percam a luz que Vos guia.

Estrelas que brilham
Voluntariado
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Somos quem somos, e apoiamos quem apoiamos muito graças a 
quem caminha ao nosso lado. Este ano, foram estas as empresas que 

mais uma vez nos deram a mão e disseram “Sim” a quem mais 
precisa, mais uma vez disseram “Sim” à AIREV. 

Os bons valores
não entram em crise

As mais solidárias

37



É efetivamente graças aos que ajudam a AIREV que a 
Ritinha e muitos outros meninos da nossa instituição 
são felizes. Mas, para mantermos toda esta felicidade 
precisamos de si. Quando preencher o seu IRS, doe à 
AIREV 0,5% do seu IRS, sem qualquer custo. Caso 

tenha dúvidas sobre esta forma de nos ajudar visite a 
nossa página www.airev.pt/irs ou fale com o seu 
contabilista na altura de entregar a sua declaração de 
IRS. É mesmo muito simples. Quando enviar o seu 
IRS, lembre-se da Ritinha, lembre-se da AIREV. 

Lembre-se da Ritinha, 
lembre-se da AIREV

IRS
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Dada à crescente procura de empresários e 
proprietários de estabelecimentos comerciais nos 
produtos da AIREV, surgiu o projeto “oferecer hoje a 
quem está connosco sempre”.  Se também pretende 
deixar uma marca da AIREV nos seus clientes ou nos 

seus colaboradores, não hesite em contactar a 
instituição. É vasto o leque de produtos que a AIREV 
tem ao seu dispor, todos eles com o cunho inigualável 
dos seus utentes.

“Oferecer hoje a quem está 
connosco sempre”

Lembranças
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Somos rostos feitos de histórias, de 
lutas e de vitórias. Somos feitos do 
verbo respirar, abraçar, ouvir e estar 
com quem nos quer sempre mais. 
Somos melhores por todos aqueles que 
insistem e nos sussurram baixinho “eu 
acredito em ti”. Somos polvilhados de 
amor e este é o nosso ingrediente 
secreto para fazer da AIREV a Fábrica 
da “nossa” Felicidade na qual todos 
têm o seu espaço. 
 

41

Porque cada vez mais todos temos como missão diária 
reduzir o consumo de papel e plástico, para juntos 
preservarmos o nosso planeta, os jovens da AIREV 
também se quiseram juntar a esta missão tão 
importante. 
Aqui está outro projeto que nasceu no último ano e 

que veio para ficar, de tão encantador que é. Os 
saquinhos de pano para ir buscar o pão estão de volta. 
Se por acaso for buscar o pão e se se cruzar com o Luís 
e ele lhe disser que foi ele quem meteu o cordão no seu 
saquinho, não duvide, foi mesmo!

Voltaram para ficar
Saquinhos do Pão
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Costumamos dizer que se agradecemos quando nos 
abrem a porta ao pedirmos para entrar, faltam-nos as 
palavras quando nos abrem a porta sem que tenhamos 
pedido. Os eventos que relembramos, todos eles 
organizados com o claro objetivo de angariar fundos 
para a construção da Nova Casa da AIREV, foram 
levados a cabo sem qualquer intervenção da AIREV. 
Contactaram a instituição, apresentaram o evento, e 

fizeram imenso gosto que os responsáveis da AIREV 
marcassem presença no final do evento para receber a 
verba angariada. Tão simples quanto isto. São 
maravilhosos exemplos como estes que fazem acreditar 
que a AIREV não caminha sozinha. Junte-se a esta 
onda solidária para a construção da Nova Casa da 
AIREV.

Não caminhamos sós
Eventos solidários
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Há 70 meninos a imaginar como será a sua próxima casa. Imagina também como seria a 
tua casa de sonho. Teria uma cerca de madeira na frente, uma árvore ao lado com um 
baloiço pendurado, muitas flores no jardim, ou seria diferente? Desenha-nos a tua casa de 
sonho e pede à mãe ou ao pai para lhe tirar uma fotografia e enviá-la numa mensagem para 
o nosso facebook, todas as fotografias serão partilhadas na nossa página.  

Pinta a tua casa



Escrever sobre o Raid AIREV TT é lembrar os grandes 
valores da humanidade. Solidariedade, entrega, 
dedicação ao próximo, são apenas alguns dos valores 
que estão presentes desde o nascimento do raid e ano 
após ano, e já lá vão seis, vão-se mantendo e alastrando 
a todos os envolvidos, sejam eles membros da 
organização, participantes, parceiros ou patrocinadores. 
O evento que traz a Vizela apaixonados pelas duas e 

quatro rodas das mais variadas cidades do norte do 
país, continua a registar números que envaidessem os 
responsáveis da AIREV, e em muito têm contribuído 
para a construção da Nova Casa da AIREV. Recorde-se 
que toda a receita das inscrições reverte na totalidade 
para a associação. A sétima edição está marcada para o 
dia 1 de maio de 2020, e o percurso ficará novamente 
a cargo do Team Roda no Ar.

Venha a sétima edição 
Raid AIREV TT
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Um calor humano
difícil de igualar

Grande Prémio AIREV

Foi bem no coração da cidade que a AIREV recebeu a enorme multidão 
na oitava edição do Grande Prémio. A passagem para a Praça da 

República trouxe ao evento um calor humano que tendia a dispersar no 
amplo Espaço Multiusos da cidade de Vizela. Há dias que inevitavelmente 
marcam, e o dia 2 de junho, por certo, ficou no coração de todos os que 
viram os meninos da AIREV a correr entre os milhares de participantes, 

a sorrirem como só eles sabem e a subirem ao palco para a grande 
ovação que lhes estava reservada. 
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Há jantares e jantares, e este, para os que vestem 
verdadeiramente a camisola da AIREV, é daqueles que 
não querem mesmo faltar. Já lá vão 17 anos desde a sua 
primeira edição e muita coisa tem mudado, o local, a 

data, o modelo, a ementa, mas há uma coisa que não 
se altera com o passar dos anos, a verdadeira intenção 
do jantar: reunir aqueles que têm a AIREV bem 
pertinho do seu coração. 

A caminho dos vinte anos 
Jantar Solidário
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A verdadeira inclusão realiza-se semanalmente nos 
treinos da equipa KTF Team no Ginásio AtualFit, com 
o Mestre Ivo Cardoso. O Pedro, o José Paulo, o 
Paulinho, o João Carlos e a Orlanda arrasam em cada 
competição que entram. É um orgulho para os 
responsáveis da instituição verem o quanto se 
empenham em cada treino e em cada competição. 
Este ano foi repleto de desafios, entre os quais tiveram  
provas regionais, nacionais e internacionais, e em quase 

todas elas os atletas da AIREV conquistaram várias 
medalhas. Porque há gradecimentos que nunca são de 
mais, a AIREV aproveita para deixar um sincero  
agradecimento a toda equipa KTF pelo empenho e 
dedicação que dão aos jovens, como pela sua completa 
inclusão e integração, seja nos treinos, nas competições 
e nos jantares de equipa! Fica também aqui um 
obrigado especial ao Mestre Ivo Cardoso por acreditar 
nestes talentos.

Aqui brilhamos!  
KTF Team
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Ana Cunha, uma professora da disciplina de História 
que é conhecida e reconhecida pelo seu carácter 
empreendedor, inovador e acima de tudo solidário. 
Nunca descura um desafio ou nega uma oportunidade 
de fazer a diferença na vida de alguém, principalmente 
na vida daqueles que, efetivamente, mais precisam. 
Como técnica do Vizela Ténis Atlântico, a professora 
Ana é a grande responsável pela parceria que 
semanalmente desafia alguns dos jovens da instituição 
a desfrutarem do ténis, e os resultados saltam à vista de 

quem tem oportunidade de assistir, quer a nível 
desportivo ou comportamental. A alegria ao longo de 
cada sessão é incrivelmente contagiante.
Independentemente das capacidades físicas ou idade, 
esta modalidade pode ser praticada por todos e durante 
toda a vida. É a partir desta premissa que uma vez por 
semana os jovens da AIREV fazem um brilharete nos 
campos de ténis ao lado da instituição. É mais uma 
prova de que, dentro das capacidades de cada um e 
com a força de vontade de todos, a magia acontece. 

Muito mais do que desporto
Ténis
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Já nada me dava prazer, mas graças 
à equipa do SIM voltei a sorrir.

Até ao momento o Gabinete SIM já apoiou mais de 100 famílias. 
Se está com um problema, não se sinta só, estamos cá para si. 

Ligue 938 592 412 Serviço gratuito 
www.gabinetesim.pt 
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Anjos seria a categoria que devia configurar nos 
recibos de vencimento, e AIREV, entidade 
patronal, seria a fábrica que promove felicidade em 
seres especiais. 
São quarenta e três os anjos que diariamente fazem 
da sua vida uma dádiva, que são felizes ao cuidar, 
ao dar amor, ao reabilitar, ao garantir hábitos 
saudáveis, ao garantir bem-estar, ao serem anjos da 
guarda e nunca são de mais os momentos em que 
devemos enaltecer o seu papel fundamental.

Estes anjos sem asas voam sobre estes seres especiais 
e fazem a diferença nas suas vidas, deixando a sua 
marca de amor em todos eles e nas suas famílias. 
A estes Anjos sem Asas que conseguiram estar 
presentes no momento da fotografia e a todos os 
outros que pelas mais diversas razões não 
conseguiram estar presentes, em nome de todos os 
que beneficiam do seu precioso trabalho, fica aqui  
um sincero obrigada!

Anjos sem asas
AIREV

54



O final do ano na AIREV é sempre surpreendente 
porque há no ar um cheirinho a Natal desde Outubro, 
é aí que se iniciam os ensaios e a preparação para a tão 
desejada Festa de Natal. Seja através da música, do 
teatro ou da dança, os artistas cativam  cada um dos 
que visitam a institituição. 
Cada atuação deste ano foi pensada e preparada pelos 
utentes da AIREV, dando assim voz aos seus desejos, 
quer para si, quer para as suas famílias.
Uma festa repleta de amor. É assim que as várias 
pessoas que assistiram à Festa de Natal a descrevem. 
Este ano o tema da festa foi os sonhos, e em cada 
atuação, a AIREV presenteou os seus meninos com a 
realização desses mesmos sonhos, workshops de dança, 
de teatro, ou conhecer algum dos artistas das diferentes 
atuações, foram alguns dos sonhos realizados. E o mais 
esperado da noite foi, sem dúvida, a presença dos 
4mens, que abrilhantaram a festa.

Os 4mens surpreenderam com uma grande atuação e 
encantaram todos os utentes, terminaram-na de forma 
bastante emocionante com a entrega de uma cadeira de 
rodas a uma família que tanto precisava dela. 
Além das variadas atuações dos utentes, a atuação 
surpresa dos colaboradores da AIREV também acabou 
por ser um dos pontos altos da noite que contou ainda 
com a atuação da Filipa Lima e claro, com a presença 
do Moto Clube de Vizela que entregou presentes a 
todos os meninos da AIREV, como vem sendo hábito.
Aos colaboradores e admninistradores da empresa 
Rodiro, a AIREV agradece imenso todos os presentes 
que tiveram a amabilidade de oferecer aos cerca de 
duzentos utentes da AIREV. De enaltecer o facto de 
não se limitarem a oferecer um qualquer presente, mas 
a procurarem saber exatamente o presente que faria 
sonhar cada um deles.

A Festa dos Sonhos
Festa de Natal
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Eis aqueles que ao longo do ano estiveram presentes nos eventos 
que a AIREV realizou. No papel de parceiros, e outros tantos no de 
patrocinadores, todos eles contribuíram para que a AIREV pudesse 

amealhar o montante resultante das inscrições dos participantes 
para a construção da sua Nova Casa.

Obrigado



A todos os que de alguma forma 
contribuíram para a felicidade dos 
nossos meninos, referenciados ou não 
ao longo desta edição, o nosso sincero 
agradecimento. AIREV



Loja online de produtos da AIREV


