Gratidão, esta será a palavra com que nós mais nos
podemos identificar, a quem todos nós agradecemos
por tudo o que nos fez. Alguém que enfrentou
todos os desafios e adversidades com entrega e
determinação com que todos nós a conhecemos.
Ivo Félix, Andreia Brito, Rita Peixoto e Bruno Domingues

“Muito obrigada, por abrir as portas à família AFID.
Com todo o carinho, estará sempre presente no meu trabalho,
como exemplo de profissionalismo, dedicação e coragem.”
Sofia Fonseca

Maria
Lutegarda

“…Disse-me, num dos momentos difíceis da minha vida, para eu
seguir em frente porque sou uma mulher de coragem. A mesma
coragem que lhe era característica é um exemplo a seguir.
Graça Lopes

Uma Mulher de Grande Dimensão e com uma Visão sem igual.
Solidária e Amiga.
Obrigada por todo o seu
trabalho em prol das
Pessoas com Deficiência
no qual eu me incluo.
E sobretudo obrigado
porque graças a si posso
ter uma integração
socio-ocupacional.
Obrigado por acreditar
em mim apesar da minha
limitação; o seu trabalho
sempre demonstrou que
não existe limites para
a concretização dos
nossos sonhos.
Daniel Pinto

Domingos Rosa

Sorrir, Chorar, Sonhar,
Lutar, Contrariar,
Afirmar, Viver, Persistir
são palavras que me trazem
à memória a partilha de
12 anos de trabalho com
a Dra. Lutegarda. A
força que a caraterizou
permanecerá no nosso
coração e ajudar-nos-á a
olhar o amanhã.”
Ana Cristina Fernando

Um marco incontornável
na História da AFID.

A Dra.ª Lutegarda era
muito corajosa e também
muito bonita. Era uma
grande sonhadora e eu
estou sempre a pensar
nela todos os dias. O seu
coração era o melhor para
ajudar os clientes. Ela era
uma grande amiga e estará
sempre no nosso coração.”

Maria
Lutegarda

A sua atividade profissional foi extremamente rica e diversificada com especial relevo na área da intervenção de
pessoas com deficiência e incapacidades. Trabalhou em
várias instituições na área da grande Lisboa e integrou
a equipa da AFID em 2002 onde desempenhou funções
como Diretora da Ação Social da Fundação.

Amor

Uma Mulher ativa e Carismática. Mulher
desafiada e desafiante na procura de novos
horizontes e novos caminhos na Missão da
Inclusão. Muito obrigada pelas oportunidades
e sobretudo pelas partilhas e amizade.

Sofia Pinto

JUVENAL BALTAZAR
Diretor de Ação Social
da Fundação AFID Diferença

Ao longo da sua doença, como na sua vida profissional,
deixou-nos um testemunho de coragem, força, determinação
e luta contra todas as adversidades e uma vontade enorme de
promover e desenvolver a Fundação AFID Diferença.
Hoje somos-lhe todos devedores do legado que nos deixou
nesta insituição. Pela sua inspiração, trabalho, zelo, dedicação
e entrega, a AFID consolidou-se, cresceu e tornou-se cada
vez mais conhecida a nível local, nacional e internacional.
A todos quantos com ela tiveram o prazer de trabalhar deixou
um testemunho de entrega e procura da melhoria contínua
até atingirmos a excelência, estando sempre no centro da
intervenção as necessidades, o bem-estar e a qualidade de
vida dos clientes que atendemos.

Sofia Ferreira

Falar da Maria Lutegarda é falar de um vastíssimo percurso profissional, é falar de uma mãe extremosa, de uma
avó dedicada, de uma Diretora, amiga, exigente mas sorridente, incentivadora, corajosa, lutadora, empenhada e uma
imensa lista de caraterísticas que por si só encheriam esta
edição especial.
Mas falemos do seu percurso profissional e como marcou
a área da Reabilitação do nosso País. Começou por se licenciar, em 1983, em psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa,
em 1983 com a especialização em Psicoterapia e Aconselhamento. Ao longo da sua vida profissional desenvolveu
um conjunto de formações complementares em Intervenção Técnica na área social/pessoas com deficiência, na
Gestão de Organizações Sociais, na Gestão de Recursos
Humanos e em Sistemas de Gestão da Qualidade.

UM TESTEMUNHO DE
CORAGEM E FORÇA

Todos nós teremos imensos momentos que passamos
juntos para recordar e muitas aprendizagens recebidas para
colocar em prática.

A Dra. Lutegarda era uma pessoa
muito querida, simpática, recebeu-me
de braços e coração aberto.
Catarina Seixo

Durante este tempo a AFID multiplicou os serviços e as áreas
de intervenção e aumentou significativamente a sua qualidade
técnica. Com ela a visão inspiradora da AFID criou raízes técnicas e frutificou em qualidade e quantidade.

Participou na organização e dinamização de vários Seminários, Congressos e Ações de Formação a nível Nacional e Internacional, em Portugal e na Europa, sendo oradora em mais
de 110 eventos.

O seu espirito dinâmico, empenhado, entusiasmado e criativo trouxe à AFID um novo impulso e os seus conhecimentos
e capacidades técnicas conferiram à instituição um nível de
Qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. Multiplicou-se o número de colaboradores e clientes, aumentou-se
e diversificaram-se os serviços.

Desenvolveu uma atividade vastíssima na promoção do aprofundamento teórico aplicado às metodologias de intervenção
social, com particular destaque nas pessoas com deficiência
e incapacidades mas envolvendo também outros públicos
(crianças, idosos, famílias e situação de risco social).

Aqui, a sua ação foi única, tendo sido percursora em iniciativas
como a organização e gestão das respostas sociais da Fundação AFID Diferença, a criação de novas respostas sociais, nomeadamente a UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento
Infantil. Implementou e coordenou o Centro de Novas Oportunidades, liderou a equipa que criou o CRI-Centro de Recursos
para a Inclusão, dinamizou e geriu as Empresas de Inserção
Social da AFID – a AFID Green e a AFID Clean – e projetou o
Departamento de Marketing e Comunicação da AFID.

O seu trabalho constituiu um marco incontornável na história
da nossa instituição e do Concelho da Amadora e a sua forma
de estar na vida, com sentido de responsabilidade e um enorme rigor profissional, pautou a dedicação e carinho com que
abraçou as diversas causas em que se envolveu. Tinha uma
máxima “Contribuir para a felicidade dos outros, sobretudo
dos que se encontram em situação limite, é uma obrigação”, e
é por isto que todos, em todos os equipamentos da Fundação
AFID Diferença, prolongamos o legado por ela deixado.
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