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Mais de 400 pessoas participaram no sábado, dia 12 de novembro, na primeira Caminhada
da AJU - Associação Jerónimo Usera.

Foram cerca de seis mil passos numa ida e volta entre a Marina de Cascais e a Guia, para manifestar
a solidariedade para com uma instituição que presta ajuda a famílias desfavorecidas do concelho de
cascais.

Fruto de uma parceria entre a AJU - Associação Jerónimo Usera e a Câmara Municipal de Cascais
(Programa Cascais Ativo Viva 30), a Caminhada AJU 2011 superou todas as expectativas. Assim o
garante Ana Tojal, responsável pela associação: "Houve uma ótima adesão. Tivemos mais de 400
pessoas a participar, algumas das quais vindas propositadamente de Lisboa", refere com entusiamo.
Para Ana Tojal, "foi fantástico ter pessoas de todos os lados, desde o presidente da Câmara Municipal
de Cascais até famílias inteiras que fizeram questão de vir caminhar com a AJU".

Presente na caminhada, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, assegura que
esta iniciativa é um bom exemplo daquilo que todos, enquanto cidadãos, podemos fazer para ajudar o
próximo. “Devemos sonhar que podemos mudar o mundo. Porque mesmo que isso seja uma utopia,
acabaremos sempre por mudar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro e a nossa cidade. E porque
todos os pequenos contributos somados fazem diferença, acabaremos por mudar o mundo. Foi isso
que fizemos nesta caminhada: com um pequeno gesto, com uma pequena atitude, centenas de
pessoas mostraram que estão dispostas a mudar muita coisa. E fundamentalmente, mostraram que
apoiam quem fez do sonho de mudar o mundo um modo de vida”.
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Além da moldura humana presente e da verba angariada, cerca de quatro mil euros, o simples facto
de se divulgar o nome da associação e os seus projetos constituiu uma mais-valia para a responsável:
"a reação das pessoas foi fantástica, estavam todos muito contentes e animados e pediram para
repetir e fazer melhor ainda. Com esta caminhada pudemos dizer quem somos e o que fazemos, para
além de conseguir meios para reforçar projetos em curso e realizar outros ainda em prol da
comunidade".

SOBRE A AJU | Criada em 2001, a AJU nasceu com a missão de ajudar crianças em situação
vulnerável e respetivas famílias. Atualmente presta assistência a 230 núcleos familiares, cerca de 800
pessoas no total, com uma intervenção que vai desde a distribuição de alimentos e apoios sociais para
habitação, saúde, livros escolares e transportes. Fazem parte dos serviços da associação um gabinete
de psicologia, loja de roupa (com artigos a preços acessíveis), gabinetes de apoio ao estudo e tempos
livres, bem como visitas a pessoas vulneráveis para ajudar a combater a solidão e a exclusão social.

Mais informações em http://www.ajusera.com/
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