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CAMINHOS

EDITORIAL
“Bem unidos de mãos dadas, somos o Elo Social”, 
lema identitário da nossa Associação, inscrito no 
hino do Elo Social, que nos tem acompanhado ao 
longo dos 33 anos de vida e génese da força que tem 
impulsionado a todos no cumprimento da missão da 
nossa Instituição. “Contribuir para que cada pessoa 
com deficiência atendida no Elo Social e a sua família 
possam desenvolver o seu projeto de Qualidade de 
Vida” (Missão do Elo Social), deve constituir-se no polo 

aglutinador e na bússola orientadora de todas as partes interessadas que 
compõem a nossa organização. Deste modo, desde os elementos do núcleo 
familiar mais próximo, passando pela família mais alargada, pelos diferentes 
agentes responsáveis pela gestão e administração dos serviços na Instituição, 
até a outros atores sociais externos, todos devem convergir, de forma coesa 
e coerente, no cumprimento da sua missão individual e coletiva do Elo 
Social. Se outro tanto não acontecer, corremos o risco de dispersar energias, 
desbaratar sinergias, semear a desordem e, porventura até, apoucar a imagem 
da Instituição.
Sabemos que as centenas de agentes que giram em torno do Elo Social 
possuem cada um deles a sua história de vida, a sua personalidade individual 
que se move por interesses e motivações próprios, condicionada por fatores 
cognitivo-intelectuais, crenças e valores únicos e caldeada, na sua expressão 
afetivo-emocional, com uma matiz muito singular. 
No respeito pela individualidade de cada um, o Elo Social tem sabido, ao 
longo do seu percurso, colocar a riqueza desta diversidade ao serviço do Ideal 
sonhado, em Outubro de 1983.
É, no entanto, em épocas de mudanças estruturais como a que encetámos na 
nossa organização, que mais necessário se torna envidar esforços para que 
todas as peças do puzzle que compõe a nossa Instituição se reorganizem 
num todo coerente e funcional, a fim de prosseguir a sua caminhada sem 
sobressaltos.
Todos são chamados à participação neste processo de adaptação. Desde os 
utentes, aos familiares, aos profissionais, aos dirigentes e agentes externos, 
todos necessitam de perceber e incorporar nas suas práticas a nova 
orgânica hierárquica e funcional da Instituição, eventuais novos processos e 
procedimentos e os novos personagens e intérpretes que lhe dão rosto.
“Não há ninguém imprescindível” dirão alguns.
Ninguém deve ser prescindido e dispensado, em todo este processo, sustento 
eu. Consciente da justeza desta minha asserção, renovo o apelo a todos e a 
cada um…

“Quanta força há em ti
Junta-te a nós neste ideal.”           

Diretor Geral
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Em Vós(z)/Quem são os Deficientes?
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NÓS
PRIMEIRO

Expressões que dão para rir e pensar. . .

Pergunta da monitora: quem sabe o Hino 
Nacional?
Utente: Eu sei… Heróis do mar, Foguetes vão no 
ar…

Monitora para um utente: vê lá se vens cedo 2ª e 3ª feira, 
porque nós vamos para o Cinema S. Jorge ensaiar…
Utente: Ai o Chefe!!!
Monitora: Ai o Chefe não, agora são dois. Vê lá! Vê lá!
Outro utente: pois é, agora é o Marcelo e o Ministro da 
Justiça.

“

A VOZ DA PRESIDENTE

Alguns dos utentes, em reunião a contar como tinha cor-
rido a colónia de férias:
- Íamos todos os dias comer ao restaurante!
- Poxa… que luxo!

O que mais gostaram da colónia?
- Da comida e dos passeios! Isso é que me deixa recorda-
ções. 
- Da piscina, com água quentinha! 
- Do restaurante! Era de comer e chorar por mais!

Que giras as tuas havaianas!
Não são havianas… são chinelos! 

- Este mundo anda louco, a gente está no 3º mundo!
- Estamos é no 4º… matam as pessoas como matam ani-
mais que se comem!

Conversas entre utentes:
Este ano, não vou de férias com o meu pai…
Então, porquê?
Não, quero ficar com o caseiro a tomar conta de mim…

Um utente para um colega:
Foi naquele sofá que te pedi em namoro! Lembras-te?

Utente: A vida é um engano!
Técnica: Porquê?
Utente: Porque é a enfermidade que nós temos desde 
que nascemos, não somos assim? Então, é uma vida de 
enganos.

Utente: Sou deficiente porque a minha mãe disse-me que 
tenho ¼ do cérebro parado.

Trabalhadora para o utente: Tens um relógio muito bonito!
Utente: Oh! O relógio já é muito antigo.
Trabalhadora: Olha, não te posso gabar o Relógio?
Utente: Gamar?!! Não !!
Trabalhadora: não é gamar, é gabar, elogiar…
Utente: Ah! Assim, está bem…

Utente: O meu pai já morreu, mas está no céu a olhar por 
mim…

COM O OLHAR
NO FUTURO...

. . . enquanto puderem, considerem o Elo Social como vosso apoio
e não como vosso substituto . . .

o ano de 2016, iniciou-se um novo ciclo na vida do 
Elo Social que trouxe consigo novos desafios. Logo 
em Janeiro, após a tomada de posse dos novos 
Órgãos Sociais para o quadriénio 2016/2019, a 
Direção lançou-se na implementação da nova 

estrutura organizativa do Elo Social aprovada em outubro de 
2015. 
Grandes alterações se estavam a operar, numa estratégia 
indispensável à continuidade no presente e à preparação do 
futuro. Pairava no seio de algumas famílias e trabalhadores um 
clima de apreensão, quando em 06/01/2016 foi eleita a nova 
Direção. 
Muitos de vós conhecem-me desde o início do Elo Social. Mas 
para aqueles que chegaram mais tarde, deixo-vos aqui alguns 
apontamentos da minha vida que nortearam sempre a luta que 
travei em defesa das pessoas com deficiência mental. 
Sou mãe do Pedro Silva que é o mais velho dos meus três 
filhos, que amo e respeito igualmente. Muito cedo me apercebi 
dos problemas do Pedro e por isso me preocupei em criar 
condições, para que ele se desenvolvesse harmoniosamente no 
seio da família e da sociedade. O Pedro frequentou o infantário 
com os irmãos e, mais tarde, a LPDM que tinha uma dinâmica 
muito grande com as famílias, procurando com elas encontrar e 
criar respostas para o futuro, que então não existiam. Na ânsia 
de poder concretizar essas respostas fundei, conjuntamente 
com outros pais e técnicos, a AFID, pertencendo à sua Direção 
Nacional, onde atuámos junto das escolas, das pessoas na 
rua, das entidades oficiais e no parlamento, na promoção da 
mudança de mentalidades, com vista ao reconhecimento da 
igualdade dos direitos das pessoas portadoras de deficiência 
e a sua integração familiar e social. Nessas funções cruzei-me 
com Cremilde Zuzarte que, ainda na CERCI, com outros pais 
e o Dr. António Martins alicerçavam já o Elo Social, com um 
projeto que tinha uma visão semelhante à que procurava e 
onde me revia. Foi a partir daí que me liguei ao Elo Social, 
acompanhando diretamente a sua construção, contribuindo 
voluntariamente com os meus sonhos e projetos e dizendo 
presente para o que fosse necessário e estivesse ao meu 
alcance. Pertenci à Direção do Elo Social durante cerca de 20 
anos, orientando-me pelos valores e missão do Elo Social e pela 
experiencia acumulada ao longo da minha vida.
Durante este tempo, tenho apelado às famílias (aos pais, irmãos, 
tios e tutores) para que incluam os Vossos parentes com 
deficiência, fazendo-os participar na vossa vida familiar e social, 
como pares dos restantes elementos da família, por exemplo, 
levando-os quando vão às festas de família ou de amigos, de 
férias ou em passeio e fazendo com eles programas que eles 
apreciem. Sempre procurei agir com esta orientação e vejo hoje 

N
a importância que isso teve para a felicidade da minha vida, da 
do Pedro e da dos irmãos. 
Para além dos importantes aspetos de realização pessoal, 
resultantes do respeito pela sua dignidade e pelos seus direitos, 
considero que a integração familiar e social cria laços de 
união, fomenta a mobilização de outros familiares e amigos 
para alargarem a rede de apoio e associativa do Elo Social, de 
onde podem emergir novos representantes dos vossos filhos e 
contribuir de forma segura para a continuidade do Elo Social, 
no futuro.
Enquanto puderem, considerem o Elo Social como vosso apoio 
e não como vosso substituto.
Como Presidente do Elo Social, continuarei a lutar por este 
desígnio, a par também de continuar a criar novas condições e 
melhorar as atuais no Elo Social, para promover, no presente e 
no futuro, o bem-estar dos nossos filhos e o necessário apoio às 
nossas famílias. 
Em 2017, iremos realizar obras de manutenção mais profundas 
nas residências, reforçar o pessoal nesta valência e esperamos 
lançar o concurso e dar início às obras do Projeto Laços.
Passou um ano desde que se iniciou este mandato e, 
com determinação, ajuda de todos e sem ruturas, foram 
implementadas as principais alterações estruturais previstas.
Sinto agora que as apreensões iniciais estão desvanecidas e o 
clima geral é mais confiante, para continuarmos a nossa luta.

Texto: Maria de Lurdes Carvalho

Mª LURDES CARVALHO
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nossa filha Cristina Maria Évora nasceu há 42 
anos. Corria, portanto, o ano de 1974. Éramos 
jovens e felizes. Tínhamos acabado de ser pais 
pela primeira vez. A nossa filha era uma bebé 
linda e muito desejada. Os anos iam passando 

e tudo decorria normalmente. Filha e neta única por parte 
da mãe, a Cristina ia crescendo, rodeada de afecto e sempre 
muito protegida pela família e nos colégios particulares 
que frequentava.
Pode mesmo dizer-se que, até hoje, o seu percurso de vida 
se divide em três fases. A primeira fase corresponde ao 
período até ao final do 6ºano, em que, para além do ensino 
normal correspondente à sua idade, chegou a praticar 
várias actividades extracurriculares – ballet, música, dança 
Jazz, natação, com as inerentes apresentações em lugares 
públicos. Mas o externato que frequentava só leccionava 
até ao 6º ano e a Cristina iniciou o 7º ano numa escola 
pública perto de casa. 
Foi então que começou a segunda fase e o drama que 
se seguiu. Habituada ao conforto de superprotecção que 
os colégios davam, passou a ter de se confrontar com 
um mundo real que por vezes é muito duro. Colegas 
com outra experiência de vida “gozavam” com a menina 
tímida e frágil, fazendo-lhe perguntas com vocabulário 
e atitudes que ela desconhecia. Nunca se abriu em casa, 
apercebendo-se, contudo, do que estava a acontecer. Só 
tomámos conhecimento 5 meses depois numa reunião de 
pais em que o Director de turma nos comunicou que ela 
estava a ter um comportamento muito estranho. Isolava-se 
completamente e escolhia sempre o lugar mais afastado 
dos professores. Desesperados, resolvemos levá-la a 
uma consulta de psiquiatria, onde lhe foi diagnosticada 
uma fobia social, começando a tomar medicamentação. 
Continuou a frequentar a escola, por vontade própria, pois 
dizia que não queria ser considerada doente. Com muito 
custo, fez o 9º ano. 
Foi, de seguida e de livre vontade, frequentar um curso de 

fotografia na ARCO, mas desistiu passado algum tempo. É 
que a revelação das fotos era feita em estúdios, sozinha e o 
isolamento era cada vez maior.
No ano seguinte, ainda foi fazer um trabalho como 
voluntária num infantário perto de casa. Acabou por sair, no 
final do ano.
O estado agravou-se e passou a um isolamento total. 
Sempre que alguém entrava em casa, fechava-se no 
quarto por períodos de largas horas, quando as pessoas se 
ausentavam. Esta situação prolongou-se por vários anos. 
Sair, passear, só onde não houvesse “pessoas conhecidas”. 
Íamos regularmente para fora, para uma aldeia onde temos 
casa e, à chegada, tínhamos de estacionar o carro mesmo 
junto à porta, para ela fugir e se esconder no quarto. 
Num fim-de-semana, recusou-se a ir. Com uma angústia 
indescritível e como já tinha 22 anos, resolvemos ir e 
deixá-la. Ficou e, à noite, o telemóvel não parava de tocar 
porque se sentia assustada. Resultou, não voltou a querer 
ficar, mas continuou permanentemente em casa, isolada.
Acompanhada, até hoje, pela Psiquiatra Prof.ª Dra. Maria 
Luísa Figueira e por vários psicólogos, neurologistas e 
outros que nos diziam ser “os melhores”, foram feitos 
inúmeros exames, sempre na esperança que voltasse ao 
seu estado anterior, mas nada resultou. A doença piorou e 
passou para Psicose de Evolução Crónica. Com o passar dos 
anos, o seu estado foi-se agravando, como a Médica tinha 
prevenido, apesar dos imensos medicamentos que continua 
a tomar. Hoje, é como se tivesse voltado à infância, muito 
dependente. Não consegue concentrar-se nem memorizar 
seja o que for. Contudo, grande parte do que aprendeu até 
ficar doente, não esqueceu. 
Um dia, cuja data precisa já não me recordo e porque 
nunca deixámos de estar atentos na procura de uma 
solução para o problema da nossa filha, ouvimos falar no 
ELO e resolvemos inscrevê-la. Passaram muitos anos. Foi 
então que, quando a esperança já era pouca, recebi um 
telefonema do Sr. Dr. Martins, perguntando se não tínhamos 

A

A VOZ DAS FAMILIAS
COM ALICE ÉVORA

. . .Um grande agradecimento a todo o ELO, pois hoje voltámos 
a estar felizes, confiantes que a nossa filha, quando partirmos, 
terá outra família... 

QUE AS ROSAS 

BRANCAS CONTINUEM

A DESABROCHAR

arranjado outra alternativa, porque, 
caso estivéssemos ainda interessados, 
havia lugar para a Cristina no ELO, 
com a abertura do CAO 3. Aceitámos, 
esperançados e foi assim que ela lá 
entrou pela primeira vez, no dia 6 de 
Setembro de 2005. Começou por ir só 
de manhã. Mais tarde, logo no primeiro 
dia em que iria lá permanecer durante 
o horário completo, telefonaram 
após o almoço, dizendo que estava 
a vomitar. Fui buscá-la. Começou a 
recusar ir. Obrigámos, insistimos mas 
nada a demoveu e começou a faltar. Foi 
forçada a deixar o ELO, pois os pedidos 
de ingresso eram muitos e a Cristina 
não se adaptava.
De novo o pesadelo. Eu trabalhava 
sem horas de saída, era a Avó que 
cuidava dela, já com algum sacrifício 
e a situação era cada vez mais difícil. 
Tivemos sempre um verdadeiro 
sentimento de gratidão para com a 
minha Mãe. 
Reformei-me com 55 anos, comecei 
a trabalhar cedo e já tinha os anos 
exigidos pelo contrato. Vinha para 
casa na esperança de conseguir fazer 
algo que a fizesse voltar a querer 
“viver”. Somente consegui que juntas 
frequentássemos ginásios, piscinas, 

aprendizagem de música, fins-de-
semana e férias em viagens, mas na 
realidade não conseguia interessar-se 
nem adaptar-se a qualquer outro tipo 
de ocupação que lhe permitisse ser 
mais autónoma.
Faleceu a minha Mãe e conversámos 
muito com ela, alertando-a mesmo 
para a necessidade de se arranjar 
uma qualquer solução que lhe 
permitisse não ficar tão sozinha, 
quando eventualmente nós, os Pais, 
estivéssemos mais velhos ou em 
situações ainda mais difíceis. Ficava 
pensativa. 
Voltei a inscrevê-la no ELO. 
Ocasionalmente, fomos a um centro 
comercial perto de casa e, no jardim 
em frente, estava a decorrer uma festa 
do ELO, com exibições do Rancho 
Folclórico e do conjunto Panteras 
Negras. Como gosta muito de música 
estava entusiasmadíssima. Achei que 
era a altura de insistir. Com o risco 
de me tornar inconveniente, voltei a 
telefonar e a escrever para o Sr. Dr. 
Martins.
Finalmente, fez-se luz e veio a terceira 
fase. Recebi um telefonema do Sr. Dr. 
Martins para uma entrevista no dia 8 de 
Novembro de 2011 e, no dia seguinte, a 

Cristina deu entrada no ELO.
Adaptou-se bem. Para isso contribuíram 
a Monitora que a recebeu e, todos sem 
excepção, os Técnicos e Empregados 
desta grande Instituição, que acaba por 
se tornar uma grande Família. 
Com as moradias levou um pouco 
mais de tempo a adaptar-se. No ano 
seguinte à entrada, recusou ir, pois, após 
ter ficado doente, nunca mais tinha 
dormido fora de casa sem os pais. Como 
sempre, no ELO é tudo muito pensado 
e bem conduzido. Combinámos que, 
no ano seguinte, iria ficar dois dias por 
mês para se avaliar da adaptação. Foi 
óptima e agora, para nossa paz, vai sem 
qualquer insistência e gosta. 
Um grande agradecimento a todo 
o ELO, pois hoje voltámos a estar 
felizes, confiantes que a nossa filha, 
quando partirmos, terá outra família 
e por sentirmos que o facto de ficar 
mensalmente uma semana fora de sua 
casa e sem os pais já não a afecta.
Que as Rosas Brancas continuem a 
desabrochar e o ELO a engrandecer.
Gratidão imensa dos Pais.

Texto: Alice Évora
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3- Acompanhar, a nível excecional, os utentes institucionalizados, desde que solicitado pela Direção e acompanhados 
por um Ajudante de Acão Direta, nas idas a consultas médicas e nas saídas ao exterior da Associação, em fins-de-
semana e feriados;

4- Envidar esforços, conjuntamente com a Direção, para que os utentes institucionalizados, no Natal, no Fim de Ano, na 
Páscoa  e aniversários, possam passar alguns dias num ambiente familiar, fora da Associação.

Embora ainda numa sua fase inicial, a RAF já prestou apoio a quem pediu. Não foram muitas as solicitações, portanto, 
as respostas foram em conformidade.

Constatámos que foram poucos os pedidos, porque talvez as pessoas tenham dificuldade em
pedir auxílio, não se sentindo bem na sua privacidade/intimidade. Respeitamos  profundamente as suas decisões e 
reiteramos a nossa solidariedade para com todos.

Numa sociedade tão egoísta e desumana como a atual, apenas pretendemos estender um abraço amigo a quem o 
queira receber.

Num universo de 160 pessoas, apenas 26 se prontificaram para este voluntariado. Certamente
que, com o tempo e as necessidades, esse número aumentará.

Dentro do âmbito do convívio salutar entre Pais/Tutores, Filhos e Funcionários, realizámos duas iniciativas:

- no dia  8 de Junho, deu-se  a atuação do Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior de Benfica. Este grupo, com 
a sua musicalidade, vivacidade e alegria, proporcionou a todos momentos de grande prazer. Alguns dos nossos jovens 
até interagiram com os cantantes, parecendo, a partir de certa altura, que todos pertenciam ao Grupo dos Cavaquinhos. 

Como inevitável, perante os acordes musicais, seguiu-se um bailarico.

No dia 5 de Outubro, realizou-se um almoço convívio, a fim de estreitar os laços de fraternidade entre todos.
Rapidamente a mesa ficou repleta de saborosas iguarias, que foram degustadas com prazer. Uns pais, “tocadores e 
cantores”, animaram o repasto. Dançou-se animadamente.

Foi um dia muito bem passado e todos os presentes (75 pessoas) mostraram o seu contentamento por esta 
confraternização, manifestando  o desejo de repetição de eventos semelhantes.

As fotos são elucidativas da alegria reinante. 

Havemos de continuar! Um abraço solidário para todos os que queiram participar nesta aventura.  

Texto: RAF

longa existência do 
Elo Social, se por um 
lado resolveu e bem 
a situação de muitos 

jovens, agora, no presente ano de 
2016, fez paralelamente criar uma 
nova situação.

Os jovens começaram a “envelhecer”, 
tendo a Instituição diversos utentes 
com 40-50 anos e alguns já 
entraram nos 60.

A vida corre rápida e quase não nos 
apercebemos desta passagem tão 
fugaz.

Ora, se os nossos utentes 
“envelheceram”,  o que será dos seus 
progenitores? Podemos dizer que 
“super envelheceram”, até porque 
ser Mãe / Pai de uma pessoa com 
incapacidade intelectual e motora, 
não é, nem nunca será tarefa fácil.
Em várias Assembleias Gerais foi-se 
falando do envelhecimento precoce 
desta população e dos problemas 

daí decorrentes, não só para a 
Instituição, como principalmente 
para os Pais.
A Família é e será sempre o suporte 
fundamental e imprescindível. 
Em primeira linha, é com ela que 
devemos contar. Todavia, às vezes, a 
vida não é bem assim.

Foi desta concreta constatação, 
que um pequeno grupo de Pais 
(duas mães e um pai) começou a 
pensar em criar algo que pudesse 
auxiliar estes Pais, já de si sofridos e 
envelhecidos.

Assim  nasceu a RAF - Rede de Apoio 
Familiar - que tem as seguintes 
competências, tal como consta do 
Regulamento Interno:

Artigo 40º
Compete à RAF:

1-Organizar, quadrimestralmente, 
encontros com Pais/ Tutores  
dos utentes, a fim de facilitar o 

conhecimento mútuo, visando o 
levantamento de necessidades 
e perspetivando a concretização 
de respostas, nos casos de maior 
fragilidade;

2- Assistir/encaminhar os Pais/ 
Tutores dos utentes, que necessitem 
de apoio:

a) na ida a hospitais, marcação/ 
acompanhamento a consultas 
médicas, marcação e realização 
de meios complementares de 
diagnóstico e farmácias;

b) na procura de soluções de apoio 
domiciliário, junto de instituições 
vocacionadas para tal;

c) na ida ao supermercado e/ou 
outros serviços de que manifestem 
essa vontade;

d) no seu domicílio ou noutro local, 
quando se encontrem em situação 
de solidão ou isolamento;

A

REDE DE APOIO FAMILIAR

RAF
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frio de Dezembro e o 
espírito natalício descera e 
espalhara-se pela capital, 
contagiando igualmente 
o Elo Social. Desde o 

início de Dezembro, a obra artística 
do “Presépio dos 30 Anos” marcava 
e cativava todos os que diariamente 
entravam na Instituição e, durante a 
noite, emanava uma luz brilhante que 
tocava a todos nós.
Chegara, entretanto, o dia 21 de 
Dezembro, dia da Festa de Natal e o 
Ginásio transformara-se em Sala de 
Espetáculos para acolher toda a Família 
Elo Social e os Atores e Artistas que 
mais uma vez iriam passar pelo palco e 
animar a festa.
E não podíamos ter começado melhor…
“O mesmo olhar”, tema tão especial e 
oportuno na festa da nossa Instituição, 
foi encenado com recurso ao efeito 
de sombras e teve no seu final a 
participação ao vivo da sua autora, a 
cantora Susana Félix, que se viria a 
constituir, nesse dia, “Madrinha” do Elo 
Social, não sem antes nos brindar com 
mais duas canções.
Seguiu-se outra encenação de 4 temas 
do Zeca Afonso a que se convencionou 
chamar “O Bucolismo do Zeca”.
Este número trouxe-nos a voz 
inconfundível do José Afonso nas 
canções de “Verdes são os Campos, a 
Mulher da Erva, o Milho Verde e Amora 
Madura”, que nos transportaram até ao 
ambiente edílico da vida campestre.
O Grupo de Danças Las Martinez 
brindou-nos com a exibição de alguns 
números de dança contemporânea e 
com o cheirinho às danças Sevilhanas 
da Andaluzia. Foi mais um momento de 
beleza estética, de riqueza e diversidade 
cultural.
A encerrar a primeira parte, o número 
“Origem da História de Portugal” trouxe-
nos a narrativa dos primórdios da nossa 
história nacional, contado e representado 

O

FESTA DE 
NATAL

com grande originalidade e muito humor, 
o qual arrancou gargalhadas hilariantes 
em muitos dos espetadores.
E, como sempre acontece, a seguir ao 
intervalo, irrompe com todo o seu fulgor 
e brilhantismo o imprescindível veterano 
Grupo “Panteras Negras” do Elo Social, 
que mais uma vez nos presenteou com a 
exibição de alguns dos seus temas mais 
marcantes. Para enriquecer a exibição, 
juntou-se aos elementos do grupo a 
cantora Susana Félix, que veio dar outro 
élan à sua atuação. 
O “Feiticeiro de Oz”, número que se 
seguiu, trouxe-nos uma versão muito 
própria deste tema mágico e de fantasia 
bem conhecido de todos nós.
Na continuidade da magia de Natal, 
fomos presenteados pelo número “ O Rei 
Leão”, cuja beleza e riqueza de encenação 

promete vir a transformar-
se em mais uma grande 
realização musico-teatral 
da Instituição.
O número dos “Marretas” 
transportou-nos para 
o mundo fantástico 
da animação da série 
televisiva do passado e os 

seus intérpretes estiveram 
à altura de uns verdadeiros 

marretas.
Fomos surpreendidos, no final 

desta sequência de números 
de uma riqueza singular, por um 

momento intimista que induziu na 
plateia um silêncio religioso, trazido 
pelos nossos Voluntários com o número 
“Agradecimento a Maria”.
E bom, a Festa estava quase no fim, não 
sem antes toda a Família Elo Social se 
unir em torno do seu Hino, seguido da 
distribuição das habituais prendas, depois 
do ritual da descoberta do misterioso Pai 
Natal.
Para todos os Utentes, Profissionais, 
Voluntários que tornaram possível mais 
esta tradicional celebração do Natal 
no Elo Social, os agradecimentos da 
Instituição, na certeza de que, em 2016, 
nos reencontraremos todos envolvidos 
no mesmo espirito natalício.     

Texto: António Martins

RIIMM! TRIIMMM!!! O despertador tocou e 
hoje está mesmo a custar levantar! mas, de 
repente dou um salto da cama porque sinto 
que hoje é um dia especial, vou ao calendário 

e vejo que hoje é dia 19. Dia 19? Sim, dia 19, o dia dos 
Jogos da Primavera. Vamos lá então despachar porque 
hoje vai ser um dia espetacular, vamos lá rápido para ver o 
que o Elo Social preparou este ano para nos surpreender… 
Este ano os jogos tiveram como tema o ciclo da vida 
das leguminosas e, em cada jogo, foi retratado uma fase 
do seu ciclo. Todas as equipas começaram pelo jogo da 
sementeira, onde os nossos amigos eram convidados a 
seleccionar e semear algumas sementes de leguminosas. 
No jogo seguinte, foi-lhes solicitado que regassem as 
sementes, para que estas pudessem germinar e foi tão 
rápido vê-las crescer! Quando as nossas ervilhas já 
estavam fortes e verdinhas, convidámo-los a colhê-las 
para os nossos tractores e, no jogo seguinte, tiveram de 
conduzir os tractores, levando as ervilhas até às nossas 
bancas de venda.
Os nossos chefes sabem bem onde comprar os produtos 
mais frescos e saborosos para confeccionarem os seus 
pratos e o nosso último jogo foi o retratar da compra 
e confecção das nossas ervilhas. Os chefes enviavam os 
moços de recados com o seu carrinho de compras até 
à banca de venda para comprar as ervilhas, assim que 
chegavam à nossa cozinha; era num instante que o cheiro 
saído das panelas invadia toda a sala e foi tão bom ver os 
clientes do nosso conceituado restaurante tão agradados 
com os nossos manjares!!!

Mas este ano não ficámos só pelos jogos e tivemos 
várias experiências que decorriam em simultâneo. Todos 
foram convidados a fazer uma visita guiada pela nossa 
horta onde puderam ver as nossas leguminosas, que já 
haviam despontado. Depois, tiveram oportunidade de tirar 
uma fotografia com as nossas mascotes, as leguminosas 
humanas. E que bem que todos ficaram! Mas antes de 
ir almoçar, ainda passaram pelos nossos tabuleiros para 
conhecerem as diferentes sementes de leguminosas.

Depois de um reconfortante almoço e de um pequenino 
descanso, chegou a entrega dos nossos prémios… e tantos 
que eram! E para que essa alegria não acabasse chegou 
o nosso convidado especial Zé Manuel e, ainda, como não 
podia deixar de ser os nossos Panteras.

Texto: Filipe Barroquinho e Maria Teresa

T

JOGOS DA
PRIMAVERA

LEGUMINOSAS
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tipo de trabalho, o brilho nos olhos 
quando são escolhidos para entrar 
em cena, mesmo que para uma per-
sonagem secundária. Estar em palco 
fá-los sentir-se importantes e mesmo 
quando um ensaio corre menos bem, 
nunca se sentem vencidos. 
Para mim, trabalhadora desta insti-
tuição, foi a primeira vez que assisti a 
todo o processo, desde os primeiros 
ensaios ao dia final e devo dizer que 
me deslumbrei com o profissiona-
lismo assumido por todos e com o 
sorriso de contentamento dos nossos 
“meninos”, no fim de cada momento 
de trabalho. E se dantes eu era ape-
nas parte do público e a vontade de 
aplaudir era já imensa, posso dizer 
que agora, como parte da equipa, a 
vontade de bater palmas foi maior 
que nunca.
Foram horas de ensaios, uns mais 
produtivos que outros, mas sempre 
momentos de alegria para eles: 
desde o “nosso Pedro”, intenso em 
cada atuação como se fosse a última; 
à singela “Inês”, com uma postura 
sempre calma, porte de rainha; pas-
sando pelo “Rei” que, na hora certa, 
mostrou tudo o que valia e tinha 
aprendido. São apenas três de tantos 
exemplos. Cada rosto que subia ao 
palco levava consigo uma qualidade 
única, imprescindível ao êxito obtido.
Chegada a hora decisiva, os nossos 
atores pisaram o Cinema São Jorge, 
prontos para dar o seu melhor e os 
nervos, esses, pareceu nem existi-
rem. Enquanto no palco se prepa-
ravam os últimos cenários e se via 
a sala começar a ganhar vida, nos 
camarins, o ambiente era já outro. 
Caracterizados de forma impressio-
nante pelos profissionais da casa, 
iam passando reis, rainhas, soldados, 
camponeses, de tal forma bem ves-
tidos e maquilhados que era quase 
impossível esconder o olhar de 
espanto, quando apareciam. 
Por fim, as luzes apagaram-se atrás 
do palco e o burburinho do público 

presente deu lugar ao silêncio. Era 
chegado o momento. A música da 
época deu o mote para o início do 
espectáculo e lentamente entra-
ram em cena todos os atores, ato 
após ato, dando vida a esta que é 
uma das mais belas histórias do 
passado português, pese embora 
também uma das mais trágicas. 
Acompanhados pelos efeitos cénicos 
que, nos momentos certos, davam cor 
aos pensamentos dos personagens, 
os nossos atores trouxeram para o 
palco o amor proibido de Pedro, prín-
cipe, futuro herdeiro do trono e Inês, 
simples plebeia. Entre momentos de 
terna paixão e outros de violento 
conflito entre pai e filho, assistiu-se 
ao desenvolver da tragédia que cul-
minou com a morte da amada, cena 
de grande emotividade. O momento 
mais arrepiante estava, contudo, 
guardado mais para o fim, quando o 
já então Rei D. Pedro decide coroar a 
princesa morta. A escuridão da sala 
encheu-se de velas seguradas pela 
mão de inúmeros figurantes e reve-
lou em palco os túmulos dos dois 
amantes. Cenário final, que iluminou 
o momento em que D. Pedro pousa 
sobre a cabeça de Dª Inês a coroa 
que a faria Rainha de Portugal. 
E assim voltamos ao início deste 
texto. Ali estamos, todos em palco, 
enquanto à nossa frente as cadeiras 

estão 
vazias, 

visto estar 
todo o público levantado a aplaudir. 
E eu sei o que é estar daquele lado. 
Foram quatro, as peças do Elo Social 
a que assisti apenas enquanto amiga 
da casa e só me resta dizer que fui 
naquela noite alguém mais feliz, não 
por ter recebido também as palmas, 
mas por ter tido o privilégio de os 
aplaudir em palco e de ver de perto 
os seus sorrisos nesse momento. É 
ali que todo o esforço vale a pena. 
É essa a força que eles nos dão, a 
vontade de fazer tudo, mesmo o mais 
impossível, porque eles sentem que 
são capazes. E são!!! 

Texto: Rita Correia

PEDRO E INÊS
NO SÃO JORGE

plausos. Uma sala 
inteira de pé. O antigo 
cinema São Jorge em 
festa. Era esta a visão 

dos atores e profissionais do Elo 
Social que no palco se sentiam 
pequenos, pequeninos, perante a 
ovação do público. Terminava assim 
a noite de 22 de Março, ocasião 
escolhida para a apresentação de 
mais uma peça levada a cena pelos 
nossos atores, desta vez sobre uma 
história bem portuguesa, o amor 
trágico do nosso rei D. Pedro e Dona 
Inês de Castro. Depois de meses de 
trabalho, a noite foi de orgulho pelo 
trabalho realizado por toda equipa, 
com especial enfoque pelos nossos 
utentes artistas que não hesitaram, 
mais uma vez, em aceitar o repto e 
mostrar todo o talento que trazem 

consigo. 
Vamos então recuar atrás e descor-
tinar um pouco do segredo que tor-
nou esta e todas as outras actuações 
com o selo Elo Social tão especiais.  
Foi no início do ano que começaram 
a surgir as primeiras ideias sobre 
que tema levar a cena, também de 
forma a proporcionar aos nossos 
utentes o sentimento de auto-reali-
zação que tão bem sabemos existir 
neles com esta actividade. Após o 
êxito que a última apresentação 
do Jesus Cristo Superstar tivera no 
Coliseu, sabia-se ser difícil superar 
as expectativas das famílias e ami-
gos da casa, mas isso não desmo-
tivou a equipa nem muito menos 
a levou a desistir. Rapidamente se 
chegou à conclusão de que o melhor 
a fazer seria apostar em temas já 

trabalhados com os nossos atores, 
de forma a melhorá-los e fazer algo 
em grande. Daí até à escolha da 
história foi um saltinho. Na memória 
de todos estava bem fresca a apre-
sentação da peça “Pedro e Inês”, dois 
anos antes no São Jorge e o bom 
feedback recebido na altura não dei-
xou dúvidas quanto ao potencial da 
história e sua capacidade para ser 
reencenada. 
Estava então decidido: a companhia 
Elo Social ia sair à rua e vestir o 
traje da nossa própria história, do 
passado de Portugal. Uma respon-
sabilidade acrescida mas que para 
eles só lhes dava mais vontade de 
fazer bem. 
E só quem convive com os nossos 
atores especiais pode entender a 
dedicação que emprestam a este 

A
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IR É O MELHOR
REMÉDIO...

Desde exposições a Museus, passando por visitas a Fábricas, 
há imensas opções para enriquecer a aprendizagem dos nossos 
utentes, por Lisboa e não só!. Eis o roteiro deste último ano:

Olá...

Oi! Tudo bem?!

Tudo na maior! 

Então o que têm feito
no Elo Social?

Temos feito imensas coisas…
então passeios têm sido 
muitos! 

A sério? Que bom! Conta 
coisas e já agora envia fotos! 

11:30  AM

Possa… que maravilha! A receber 
massagens! Onde é que foi isso?

11:20  AM

11:35  AM

Em Lisboa, mais precisamente no 
Jardim da Estrela, realizou-se a II Feira 
Municipal de Medicinas Naturais. 
Massagens, Tai Chi, ioga do riso, foram 
algumas das actividades que pudemos 
fazer! Foi o máximo!  

11:36  AM

Epá que excelente iniciativa! Valeu 
mesmo a pena não foi?

11:37  AM

Muito agradável e relaxante! Demos 
um belo passeio pelo Jardim da Estrela 
e depois fomos fazer as diferentes 
actividades!  A próxima fotografia foi 
tirada no Museu dos Coches!  

11:41  AM

11:15  AM

11:42  AM

Que fixe! Eu sei que este é um dos 
Museus mais visitados em Portugal!

Correta a informação! A colecção é considerada 
a mais notável do Mundo dentro do género, 
permitindo-nos apreciar não só a evolução 
técnica dos transportes de tracção animal, 
como também a variada arte decorativa 
e ornamentação detalhada dos coches. 
Aprendemos tanto nestas visitas!

11:50  AM

Também soube que foram até à zona 
do Alqueva! Certo?

11:52  AM

Visitamos a localidade de Monsaraz , onde subimos 
e a vista nos deslumbrou! A vista é magnífica e 
avistamos a albufeira do Alqueva e várias povoações 
ao longe Espanha. Entramos em Monsaraz pela 
porta da Vila. O chão é de xisto, as casas caiadas de 
branco e iniciamos a nossa visita! Almoçamos no 
Parque de Merendas de Monsaraz! Seguem as fotos!

11:55  AM

11:58  AM

12:00 PM

Deve ter sido um dia memorável!  

Conhecemos localidades novas, convivemos 
com os colegas e profissionais….foi de facto 
um dia incrível!

12:05 PM

12:05 PM

12:15 PM

E esta foto? Foi quando participaram 
na actividade do Baptismo de Vela 
no rio Tejo?

Foi sim! Este passeio tão agradável, foi 
realizado no Navio Escola da Marinha 
Portuguesa, mais concretamente: O Creoula! 

12:16 PM

12:18 PM

12:32PM

Esta foi na Quinta Pedagógica dos 
Olivais? Vocês vão lá muitas vezes 
não vão? 

Vamos pois e com todo o gosto! A Quinta 
Pedagógica é um espaço vivo, dinâmico e bonito, que 
pretende ser motivador de conversas, experiências 
e de partilha de sentimentos e conhecimentos! 
Sempre que lá vamos, fazemos actividades diversas, 
isto é, umas vezes doces, outras pão, outras biscoitos 
e até já fizemos de veterinários em que auscultamos 
os animais e tudo! Adoramos!

12:32PM

12:35 PM

Bem…esta tua colega, está 
completamente encantada!

Pois está! Tinha acabado de fazer um 
pãozinho e disse logo que o queria partilhar 
com a mãe!

12:40 PM

12:48 PM

Foi sim! Uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, 
em parceria com o Instituto D. Luiz, Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera e o Instituto Superior Técnico, 
para assinalar os 260 anos do Terramoto de 1755 e 
que procurou abordar os fenómenos sismológicos em 
Lisboa ao longo dos anos. Esta actividade foi muitíssimo 
divertida! Até fizemos um simulacro através de uma 
plataforma sísmica interactiva, Ora vê esta foto!

12:40 PM

12:45 PM

12:50 PM

Realmente…já não falávamos há 
algum tempo e foi um ano repleto 
de actividades muito giras! Este ano 
também vão visitar coisas novas não 
é verdade?

Aí sim! Podes ter a certeza! Porque ir é o melhor 
remédio!
Passear, conhecer novos sítios, participar em novas 
actividades é o melhor que nós temos na nossa vida! 
(E.M)

12:55 PM

Texto: Patricia Lourenço
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potencial e importância do papel das leguminosas 
na promoção da saúde, nutrição, bem como na 
segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. 
A gestão do tempo e dos muitos recursos humanos 
disponíveis foi excelente e, pelas 16h, deu-se 
por concluída a sementeira. As expectativas de 
todos os envolvidos são que, todo o investimento 
efectuado, possa ser visível em Maio, nos nossos 
Jogos da Primavera…

E assim aconteceu… no dia 19 de maio, foi possível 
todos os grupos das Instituições participantes 
observarem o feijão, as ervilhas, os tremoços em 
desenvolvimento, em plena floração e algumas 
vagens no processo de formação, donde hão-de 
sair as leguminosas.

Paralelamente à cultura das Leguminosas, o milho crescia na nossa horta, resistindo ao calor abrasador deste verão, 
graças aos cuidados da rega da responsabilidade dos nossos hortelões. Todavia, regressados de férias, em Setembro, 
eram já bem visíveis os sinais de maturação e seca das espigas do milho, pelo que estava próximo o tempo da 
colheita. Do corte e transporte das canas do milho para a eira, responsabilizaram-se os nossos hortelões, comandados 
pelo saber, energia e querer indomável da tia Alda. Respondendo à chamada, no dia 29 de Setembro, pelas 20.00 
horas, compareceram mais de 6 dezenas de participantes no trabalho da Desfolhada do milho, entre utentes, famílias 
e residentes das 4 unidades residenciais da Instituição. Com a dinâmica e entusiasmo introduzidos, foi um ver se 
te avias… pelas 21.30 horas, as maçarocas estavam todas escaroladas e dentro dos cestos, para que, agora, com 
mais calma, o milho fosse esboroado pelos nossos utentes do CAO. No fim, teve lugar ainda a tradicional merenda, 
associada a estas actividades campestres.

Com esta actividade, muitos foram os que reviveram memórias antigas, alguns dos nossos utentes tiveram a 
oportunidade de conhecer e vivenciar uma actividade do nosso património rural e trouxemos vida e alegria às noites 
das nossas Residências.

Texto: António Martins e Ricardo Rodrigues

propósito do ano Internacional das 
Leguminosas, a Fundação PT, a Nova Delta e 
o BNP-Paribas, nossas estimadas parceiras, 
lançaram-nos o desafio de, aproveitando o 
nosso magnífico espaço de horta, desenvolver 

em conjunto o projecto E-leguminosas. 

Em que consistiu este projecto? 

O projecto visou essencialmente recrutar, em cada uma 
das três entidades parceiras, voluntários com ou sem 
experiência na arte de semear mas com a motivação 
necessária para o fazer e acima de tudo serem capazes 
de se relacionar com pessoas tão especiais como são os 
nossos clientes. Deste modo, não só foi possível trabalhar 
neste projeto a dimensão da Inclusão Social mas também 
o aprender a fazer a cultura das leguminosas. 

A concretização prática deste projecto deu-se no dia 29 
de Março onde, pelas 9horas da manhã, tínhamos 20 
Voluntários e cerca de 40 clientes da nossa Instituição 
prontos a fazer a sementeira do feijão (de estaca e 
rasteiro), ervilhas e tremoço; a par, ainda foi feita a 
sementeira do milho, perspectivando a Desfolhada que 
decorrerá lá para o Outono. Em todo este processo 
agrícola contámos com a ajuda inestimável do Sr. José 
Pereira, nosso antigo hortelão. Importa ainda referir que, 
antes de se iniciar a sementeira e durante cerca de 45 
minutos, quer os voluntários das entidades quer os nossos 
clientes receberam formação, ministrada pela nossa 
Psicopedagoga e pela Encarregada de Jardinagem, sobre o 

A

O CAMPO DESCEU 
À CIDADE
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ENTREVISTA COM

PAULA TEIXEIRA
ESTE ELO É MUITO MEU TAMBÉM. . .

Elo Social: O que é que começou 
primeiro, Paula: a língua gestual ou 
a música?

Paula Teixeira: A música. A música 
começou muito cedo. Lembro-me 
de fazer espectáculos para os meus 
pais, desde sempre… Coitadinhos, 
eles tinham que ver os meus 
espectáculos criativos, que não 
englobavam apenas música, mas era 
toda uma arte geral de dança. E era 
uma coisa que eu gostava muito de 
fazer e eles desde cedo perceberam: 
“esta miúda vai direitinha para as 
artes, seguramente”. E assim foi. 
Comecei a cantar aos 12, a minha 
primeira aparição pública num palco 

- e não foi um palco qualquer, foi 
o palco do Teatro Maria Matos - foi 
numa gala de angariação de fundos 
da Associação de Pais e Amigos 
de Deficientes Profundos (APADP), 
onde eles precisavam de artistas e 
estavam com alguma dificuldade 
em arranjar cantores. O meu pai 
que sabia que eu andava sempre a 
cantarolar disse “Oh filha se calhar, 
podias ir lá cantar”. Logo assim, num 
palco daqueles… O importante era 
participar e ajudar porque era uma 
coisa que realmente me era cara, 
e comecei logo desde muito cedo 
ligada à deficiência. E não foi uma 
deficiência ligeira, eram deficientes 
profundos. Foi onde comecei a 

cantar e até hoje sou a madrinha 
dinossaura da APADP. A língua 
gestual veio muito depois. 

Elo Social: O que é que a inspirou 
para juntar depois as duas coisas?

Paula Teixeira: Quando comecei 
a estudar, tinha muito focado na 
minha cabeça que gostaria de seguir 
alguma coisa relacionada com a 
área social e principalmente com 
as crianças, depois de ter estado 
tantas vezes ligada a crianças com 
necessidades especiais. E tentei ir 
por aí e inscrevi-me no curso de 
educadora de infância especial. E 
quando estava ainda a ver qual seria 

aprender. Normalmente quem ia aprender eram familiares ou pessoas que 
precisassem de aprender, mas comigo foi assim uma cena que foi no dia. E fui. 
Marquei uma presença para ir lá conhecer a associação e, de repente, quando 
entro, deparei-me com uma intérprete que estava a traduzir tudo o que eu 
estava a dizer e tudo o que ele me dizia a mim. Lembro-me perfeitamente 
de pensar “Quando eu for grande, eu quero ser assim”. E aquilo marcou-me 
avassaladoramente. Depois fui tirar o primeiro curso básico, em 1997. Foi 
nesse ano que entrei no Chuva de Estrelas. Curiosamente, comecei a cantar 
e estava a tirar esse curso e ao mesmo tempo estava a tirar o curso de 
educadora. No Chuva de Estrelas cantei Gloria Stefane e havia um grupo de 
surdos na plateia. Eles perguntavam-me “Estás a cantar o quê?”. E eu comecei 
a traduzir e de repente dei por mim a cantar para um grupo de surdos, a 
tentar traduzir do inglês para português, de português para língua gestual, 
a tentar explicar o que é que a canção queria dizer. E, sem querer, passado 
muito pouco tempo, estava a cantar para uma plateia de surdos, altura em 
que me convidaram para ir cantar para eles. Aquelas pessoas nunca tinham 
ouvido a minha voz, o meu timbre… Mas foi fabuloso conseguir perceber 
que eles entendiam e que a música não tinha barreiras, chegava a qualquer 
pessoa independentemente das suas limitações. Foi uma paixão tão grande, 
que depois houve a possibilidade de tirar o curso de intérprete de língua 
gestual. Mas era incompatível com o curso de educadora. E na altura a 
profissão de intérprete não era uma profissão como hoje, não era reconhecida 
e eu fiquei muito na dúvida sobre deixar uma profissão onde já tinha 
experiencia, uma coisa certa e ir para algo tão incerto. Mas sou um bocadinho 
de seguir o coração e não me arrependo absolutamente nada. Arrisquei 
à séria e fiquei a tirar o curso de intérprete na Associação Portuguesa 
de Surdos. E a música continuou e depois consegui perceber que eram 
indissociáveis. Ser só cantora ou ser só intérprete não faz sentido e então 
depois de perceber e de ter o privilégio de conseguir passar a música através 
das minhas mãos, mais fantástico se tornou. Continuei sempre a cantar em 
língua gestual e o meu primeiro disco chama-se Promessa, também muito por 
isso, a minha música há-de ser sempre sem barreiras.

depois a área que me iria interessar, 
lembro-me perfeitamente do que 
aconteceu: estava a fazer promoções 
para pagar a faculdade e de repente, 
estava no centro comercial e passa 
um grupo de surdos e começam 
a falar e a falar, e eu fiquei ali a 
olhar, impressionada: “uau, isto é 
fantástico”! E a minha colega que 
estava comigo, disse “Olha que eu 
tinha uma amiga que quis aprender 
língua gestual…”. E eu, “Isto aprende-
se?”. Lembro-me perfeitamente 
que saí dali e fui para uma cabine 
telefónica ligar para o 118 à procura 
do número de telefone da Associação 
Portuguesa de Surdos. Ela deu-me o 
telefone, eu liguei e disse que queria 
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Elo Social: E foi difícil aprender a língua gestual?

Paula Teixeira: Foi muito difícil. Estive para desistir 
muitas vezes, porque, ainda por cima, não tenho ninguém 
na minha família que seja surdo e isso causava alguma 
estranheza. E os surdos são uma comunidade um 
bocadinho fechada. Para entrar não é fácil e o que me 
ajudou muito foi a música e sei que fui uma pessoa 
que fez alguma publicidade pela língua gestual ao 
cantá-la com as minhas mãos. Por isso, também foi mais 
fácil mas tive muitas vezes vontade de desistir, porque 
é uma língua muito complicada, é uma língua como 
outra qualquer e que, se não é praticada, se esquece. 
Ainda hoje tenho imensas dúvidas, porque a língua está 
sempre em constante transformação, há sempre gestos e 
conceitos novos, temos de estar sempre a actualizar-nos 
e não é fácil. É a nossa terceira língua portuguesa que 
já está oficial na nossa Constituição, tem uma gramática 
poderosíssima.
Elo Social: E há pouca gente a saber falar…

Paula Teixeira: É assim, agora há mais. Não têm é 
mercado de trabalho. Na faculdade existem os cursos 
de intérprete de língua gestual, mas vão trabalhar para 
onde? Vêem-nos na televisão e gostariam de estar lá, 
mas o mercado está saturadíssimo. E escolas são muito 
poucas as que têm interpretes, cada vez são menos e são 
todas centralizadas para cidades maiores. 

Elo Social: Como cantora, se não é a única, é uma das 
únicas que faz este trabalho. 

Paula Teixeira: Pois, eu não conheço nenhum.

Elo Social: E porquê? Acha que a nossa sociedade está 
pouco alertada para esta população?

Paula Teixeira: Não sei… Como disse, o meu processo 
foi muito natural. Nunca pensei “agora vou cantar e vou 
fazer língua gestual”, nem nunca me passou isto pela 
cabeça. Foram os próprios surdos que pediram. Hoje já 
há concertos traduzidos. Ainda há pouco tempo, estive 
num festival em Almodôvar completamente traduzido e 
acessível. Estavam surdos a vibrar por ter a oportunidade 
de ver um concerto dos Deolinda, do Paulo de Carvalho… 
Foi uma coisa mesmo extraordinária. Mas agora cantar 
e fazer isso ao mesmo tempo já não há tantos. Não sei. 
É capaz de haver mas o meu processo foi mesmo algo 
natural e ainda bem que aconteceu!

Elo Social: Além de cantar, também faz tradução em 
alguns programas na televisão. Como é que avalia o 
nosso serviço público actualmente a esse nível?

Paula Teixeira: Está muito aquém daquilo que deveria ser. 
Apesar de na lei já haver o mínimo estipulado de horas. 
Em Janeiro vai haver mais uma mudança de lei e mais 
horas. Mas é muito pouco. Estive noutros países onde a 
tradução e o quadrado é bem maior. Há países em que 
há um período de noticiário onde é literalmente metade. 
Pode não ser o telejornal inteiro, mas nas notícias 
principais, onde está o jornalista a dizer, a falar, no outro 
lado, está um intérprete em grande para se conseguir 
perceber e ter real acesso à informação. Cá o quadrado 
é minúsculo. Se um surdo tiver uma televisão pequena 
e tiver problemas de visão, como é que vai ver? Não 
vai… Mas um quadrado grande estraga um bocadinho ali 
o grafismo… E isso é uma grande luta porque, quando 
comecei no Batatoon, o quadrado era grande e na altura 
não era obrigatório, foi mesmo “carolice” do António, do 
Batatoon, que queria que o Batatinha fosse percebido 
por todos. Eu estava a começar há muito pouco tempo, 

mas aceitei o desafio, porque era mesmo uma oportunidade única. E o quadrado era grande, as crianças paravam para 
ver o Batatoon, porque era o único e até hoje foi o único programa para as crianças surdas terem acesso. Até hoje. 
Entretanto, foi obrigatório na lei haver a língua gestual e eu continuei depois nos programas de entretenimento da 
manhã e da tarde e, com a mudança do grafismo, o quadrado foi ficando cada vez mais pequeno e a acessibilidade 
cada vez menor. Hoje há mais programas traduzidos, porque existe uma lei, senão… Mas o quadrado é muito pequeno, 
e espero que com estas exigências se consiga fazer alguma diferença, mas estamos muito aquém, então comparando 
com outros países é muito pouco, é mesmo só porque tem de ser.

Elo Social: Tendo em conta que já conhece a situação dos surdos em Portugal, considera que existem os apoios 
suficientes?

Paula Teixeira: Oh falta tanto, falta muita coisa. 

Elo Social: O que falta?

Paula Teixeira: Em todas as áreas que se possa imaginar: num serviço social, num hospital, etc. Imagina que aparece 
um surdo no hospital, quantos deles já morreram porque ninguém os compreende ou consegue entender o que ele 
tem, o que lhe dói? Na segurança social quer tratar das coisas e… não há apoio. Tem que contratar um intérprete, que 
tem de ir e muitas vezes não vai. Há coisas básicas a que nós todos temos acesso e que nunca pensamos nisso e que 
para uma pessoa surda é essencial. Nós somos mesmo uma ponte, temos de fazer essa ponte entre os surdos e os 
ouvintes, para terem os mesmos direitos. A nível de mercado de trabalho: não vai ser telefonista, tudo bem, mas pode 
fazer muita coisa. Só que as pessoas têm muito aquele estigma. 

Elo Social: O que é que podia ser feito?

Paula Teixeira: Haver mais intérpretes; eles terem mais 
apoio, mais acessibilidade; e terem mais direitos, como 
qualquer pessoa ouvinte. Principalmente na área da saúde 
é absurdo. Um surdo vai ao hospital e…. Já houve mortes 
porque não se conseguiu perceber o que é que ele queria. 
Quem é que está ali para entender? É claro que não era 
preciso estar um intérprete a toda a hora, mas por exemplo 
haver um serviço de urgência, ou seja, um grupo de 
intérpretes sempre disponível para isso, até porque não há 
surdos todos os dias no hospital com problemas graves. 

Elo Social: Mas outra coisa que falta é as pessoas, cidadãos 
comuns, também saberem língua gestual. O ensino de 
língua gestual nas escolas, não seria uma boa opção?

Paula Teixeira: Isso é a coisa que eu mais defendo desde 
sempre, implementar o ensino da língua gestual nas 
escolas logo nas crianças, na escola primária. Agora 
parece que o Bloco de Esquerda já está mais atento a 
esta temática e estão a pensar nisso. É uma das coisas por 
que me tenho estado sempre a debater, até mesmo com 
a nossa secretária de estado, Ana Sofia Antunes. Mesmo 
que não fosse obrigatório, ser facultativo, que pudessem 
ter oportunidade de aprender língua gestual. Eu vejo isso 
quando vou às escolas e faço o projecto da Fada Juju e 
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ensino o básico. As crianças aprendem, bebem aquilo 
com uma sede… E ficam com aquela semente e eu sei 
que aquela semente vai durar e vai ficar para sempre, ou 
seja, no futuro quando elas virem uma pessoa surda, já 
não vão estranhar. Principalemente as crianças que são 
logo muito mais despachadas. Era tão importante ter a 
língua gestual nas escolas e espero que isso mude e se 
consiga aqui, em Portugal. E há tantos professores bons 
e desempregados.  

Elo Social: Como é que começou a sua relação com as 
instituições de solidariedade social?

Paula Teixeira: Começou na APADP. Depois conheci o Rui 
Vasconcelos e ele trouxe-me logo para aqui. Há muitos 
anos que já estou aqui no Elo Social.

Elo Social: Há quantos anos?

Paula Teixeira: Já nem sei. Já são muitos anos… E foi 
o Rui Vasconcelos que me trouxe, porque já tínhamos 
ligação na APADP e estamos juntos nestas lides sociais 
há muitos anos, fazemos muitos projectos juntos. E 
ainda bem que ele me trouxe a esta casa. Eu sinto-
me literalmente em casa, sinto como se fosse parte 
da minha casa. O meu aniversário foi aqui… Este Elo é 

muito meu também. E eles, por exemplo, hoje viram-me  
e começaram logo: “Há festa! Hoje estás cá, há festa!”.

Elo Social: Tem participado em projectos aqui do Elo, 
como o Jesus Cristo Superstar. Como é que avalia a 
capacidade de interpretação dos nossos atores?

Paula Teixeira: Foi tão bom… Os atores profissionais 
deviam por os olhos e ver o empenho e o talento destes 
atores à séria. Eu já vi o Jesus Cristo Superstar várias 
vezes mas fico sempre impressionada pelo empenho, 
pelo esforço e dedicação de todos. Ou seja, isto é um 
esforço de todos e acaba por ser uma equipa em que 
todos brilham. E é tão bonito, as pessoas ficam tão 
emocionadas… E no Coliseu então… Foi uma coisa 
estrondosa, aquilo foi alguma coisa que marcou, fez 
história. E é de louvar o esforço de todas as pessoas que 
estão envolvidas, que trabalham com eles individual 
e colectivamente. Cada um deles tem uma capacidade 
extraordinária. Estas actividades são mesmo para 
mostrar ao mundo. E acho que todos os atores deviam 
ver esta peça. Acho que deviam fazer uma sessão só 
exclusivamente para atores. 

Elo Social: E como é que surgiu a inspiração para a Fada 
Juju? 

Paula Teixeira: Eu sempre fiz o projecto em silêncio, 
desde 2005. Andava pelas escolas a espalhar a língua 
gestual, com música. E como Paula eu chegava. Agora, 
criando uma personagem mágica, para as crianças, 
é muito mais fácil chegar. E então dei vida a uma 
personagem que já existe em mim há muitos anos e 
materializei-a numa Paula ainda mais distraída que 
a original. Acaba por ser uma fada com que sempre 
sonhei – porque eu sempre acreditei em fadas e o 
mundo das fadas para mim é a loucura – e então, poder 
ser fada era fantástico e poder passar esta magia às 
crianças era fantástico, mas não sabia se resultava. 
Então experimentei. O nome, porquê Juju? Porque eu 
adoro o nome Julieta, mas uma fada ser Julieta era 
muito complicado, tinha de ser uma coisa mais simples 
para as crianças apanharem, então Julieta, Julia, Juju… 
Juju, onde estás tu? Experimentei uma vez em Alter do 
Chão, para ver se funcionava. Quando um dos gnomos 
pergunta: “Vocês viram a Fada Juju?”, e eles começam: 
“Fada Jujuuuu”. Pronto, foi a partir daí. Depois foi criá-la 
e retocá-la. Continuo sempre a fazer mais e melhor e a 
ser uma fada que realmente espalha a inclusão, a magia 
do amor e da igualdade, de uma forma muito natural 
e divertida. E é muito mais simples fazê-lo como fada 
do que como Paula. Para as crianças é uma maravilha 
ver uma fada a falar com mãos, ter gnomos que falam 
com mãos e aquilo ser uma coisa tão natural que eles 
próprios querem falar com as mãos, querem conhecer 
meninos diferentes porque os transformam em super 
heróis. Ou seja, desmistificar esta coisa da diferença e 
da deficiência, do surdo, do cego, da cadeira de rodas, 
mudar isto tudo e ser uma coisa extremamente natural, 
aceitá-los como normais. Os espectáculos que tenho feito 
com a Juju têm sido tão gratificantes… É impressionante 
como eles aceitam e aprendem e como vão espalhar essa 
mensagem para casa. Há muitos pais que me chegam e 
perguntam se eu sou a Fada Juju e dizem que lá em casa 
todos têm de dizer o “Bom-dia”, “Boa-tarde” em língua 
gestual. Nem que seja por isso, já valeu a pena. E espero 
que esta Fada Juju tenha muitas asas para voar. Estou a 
preparar um musical grande que vai estrear para o ano 
e também estou a preparar um programa de televisão 
da Fada Juju e, em breve, muitas novidades. Porque isto 
tem mesmo que mudar, as crianças é que vão mudar o 
mundo e se tiverem a sementinha da inclusão, de certeza 
que a nossa sociedade e o nosso mundo vão ser muito 
melhores.
Elo Social: Costuma ser abordada por cidadãos surdos? 
Pedem-te algum tipo de conselhos?

Paula Teixera: Sim, abordam-me muito. Há muitos surdos 
que me conhecem.

Elo Social: Vêem-te como uma amiga já?

Paula Teixeira: É. Já faço quase parte da vida deles. Se 
calhar quem nos dá mais atenção a nós, interpretes, 
são os surdos. E nós também somos importantes para a 
vida deles. E é natural que falemos e que peçam ajuda 
ou conselhos. E aquilo que eu puder fazer… No próprio 
musical eu vou querer ter surdos como atores, quero ter 
pessoas com deficiência no meu musical. E no próprio 
programa de televisão também quero pessoas com muita 
capacidade, porque existem e, independentemente das 
suas limitações, podem fazer um trabalho extraordinário 
e mostrar que é possível, claro que é possível, basta 
querer. 

Entrevistadora/Redatora: Ana Rita Correia
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o passado dia 22 de Outubro de 2016, a 
Direção do Elo Social promoveu um almoço 
de homenagem à D. Cremilde no pavilhão 
do ginásio da Instituição, a propósito do 

términus da sua carreira profissional.

Neste evento quiseram participar cerca de 160 pessoas, 
com a presença de um número muito significativo de 
Famílias, respetivos Filhos/utentes e alguns Profissionais 
da Instituição.

No final do almoço, através de um vídeo, houve ocasião 
de apreciar a grandeza do papel desta Mulher no 
percurso de vida do Elo Social, desde o seu nascimento, 

crescimento, consolidação e engrandecimento, até ao 
momento atual.

Na mesma linha, foram as palavras da Presidente da 
Direção, Engª. Maria de Lurdes, (que transcrevemos de 
seguida), a qual realçou os marcos mais assinaláveis 
do Elo Social nos seus 33 anos de vida, nos quais a D. 
Cremilde desempenhou uma função liderante e decisiva, 
no exercício dos seus papéis indissociáveis, de sócia 
fundadora, presidente da Direção e profissional da 
Instituição. Por último, a homenageada, entre aplausos 
desencandeadores de uma enorme emoção e alguma 
comoção, agradeceu ao Elo Social, que ajudou a criar, 
a oportunidade da sua auto-realização pessoal e 
profissional e a todos aqueles que a apoiaram no trajeto 
já percorrido.

Foi, efetivamente, a oportunidade de todos manifestarem 
o seu Reconhecimento e Gratidão, devidos à figura 
singular desta Pessoa que marcará para sempre a vida 
do Elo Social.

O Reconhecimento teve já a sua expressão coletiva e 
pública ao ser distinguida com o título honorífico de 
sócia honorária pelos associados do Elo Social, em 
Assembleia Geral e ao ser condecorada com o título de 
Comendadora pelo mais Alto Magistrado da Nação, pelo 
mérito dos seus serviços em prol da população com 
deficiência. Foi, deste modo, a oportunidade de todos 
nos associarmos às patentes já atribuídas num plano 
superior, Institucional e de Estado.

Ao invés, a Gratidão expressa-se no plano individual e 
é-lhe devida por todos os beneficiários do Elo Social.
Em primeiro lugar, pelos seus Utentes que, ao longo 
de tantos anos, a presentearam com os seus beijos e 
abraços tão espontâneos e genuínos e, agora, em face 
da sua presença menos frequente, incessantemente 
questionam as figuras a ela associadas “então a 
Dona…está boa?”, numa expressão de desconforto e 
chamamento, perante a ausência do ente querido. A 

N

UMA HOMENAGEM
MERECIDA

expressão da sua gratidão passa predominantemente por 
estes seus gestos.

Em segundo lugar, por todas as Famílias, designadamente 
aquelas que encontraram um Elo Social edificado, onde já 
brotavam flores em cada primavera…
Estas nunca deverão ignorar Aqueles pioneiros e 
construtores, onde a D. Cremilde militava, que de botas e 
galochas, desbravaram, a custo, terrenos aparentemente 
inexpugnáveis e construíram a Obra, onde todos os seus 
beneficiários encontram, no dia-a-dia, a sua realização e 
se constitui porto de segurança para o seu futuro.    
  
Finalmente, por todos e cada um dos Profissionais, 
os quais tiveram oportunidade de serem admitidos, 
crescerem e desenvolverem as suas carreiras profissionais 
e desse modo contribuírem para a sustentabilidade 
económica e financeira dos seus agregados familiares, 
através da sua inserção profissional no Elo Social. 
Tudo isto, que não é pouco, foi proporcionado por 
sucessivas Direções lideradas pela D. Cremilde que 
teve sempre a preocupação de imprimir uma gestão 
estratégica para a Instituição que garantisse a sua 
solidez económico-financeira e a gestão motivacional 
dos seus colaboradores, premiando diferencialmente o 
desempenho profissional de cada um, em função do seu 
mérito.

Desta forma, tratou-se de um momento de balanço, 
reforço do reconhecimento e de expressão de gratidão 
a um dos pilares basilares do Elo Social. E porque foi e 
é um dos pilares de base da sustentabilidade da nossa 
Associação, obviamente que não poderá retirar-se, sob 
pena de todo o edifício abanar…

Conscientes desta importância estratégica para a 
nossa Associação, foi reforçada por todos os presentes 
a disponibilidade manifestada pela D. Cremilde em 
prosseguir a sua participação ativa na vida do Elo Social, 
enquanto as suas forças o permitirem.

Por tudo o que já realizou e também pela expressão 
desta disponibilidade para o futuro, termino com a 
mensagem final do documento CD-Rom:

À Mulher, à Mãe, à Sócia Fundadora, à Dirigente, à 
Profissional, “O PERPÉTUO MUITO OBRIGADO DO ELO 
SOCIAL”.

Texto: António Martins      
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u estou muito feliz por estarmos aqui, nesta 
singela mas sentida homenagem que lhe que-
remos prestar, pela sua carreira profissional no 
Elo Social, ao longo de cerca de 30 anos, onde 
desempenhou, desde sempre a chefia e direção 

dos serviços administrativos e financeiros. 

Esta homenagem é não só um reconhecimento do seu 
trabalho eficiente e dedicado, pautado pela exigência e 
gestão rigorosa em favor do ELO SOCIAL, como é também 
um agradecimento por tudo quanto a Cremilde fez em prol 
do ELO SOCIAL e em prol dos nossos filhos, das nossas 
famílias, das causas das pessoas portadoras de deficiência 
mental e da sua integração social e profissional.

Como todos sabem, a Cremilde é sócia fundadora e a par 
do seu percurso profissional desempenhou desde 1983 
até 2016, com exceção de um mandato exercido pela Engª 
Manuela Bentes de Jesus, o cargo de Presidente do ELO 
SOCIAL, continuando a pertencer à atual Direção. 

O envolvimento pessoal da Cremilde na vida do ELO 
SOCIAL tornaram o percurso de ambos, ao longo destes 
33 anos, indissociáveis, como podemos constatar pelas 
imagens passadas no vídeo que vimos. 

E, como uma imagem vale mais que mil palavras, não me 
vou alongar muito mais sobre as várias vertentes das suas 
intervenções no ELO SOCIAL. Todos sabem que a Cremilde 

esteve na génese do ELO SOCIAL e que, desde aí, tem 
sido o seu rosto e porta-estandarte, tendo elevado o ELO 
SOCIAL ao mais alto nível, reconhecido pela atribuição da 
comenda da ordem de mérito em 2012, pelo Presidente da 
República. 
Vou antes salientar aspetos da sua personalidade, que no 
meu entender, muito contribuíram para o ELO SOCIAL.

A Cremilde é uma mulher lutadora, determinada, frontal, exigente, dedicada, trabalhadora, emotiva, alegre, companheira, 
comunicativa e mobilizadora. Não deixa ninguém indiferente.

A capacidade de comunicar da Cremilde é especial e permitiu-lhe chegar a muita gente, passando-lhes, nas mais 
diversas ocasiões, as mensagens que interessavam ao ELO SOCIAL e, assim, angariou pecúlios, boas vontades, amizades 
duradouras e o respeito e apreço pelo ELO SOCIAL.

A Cremilde soube envolver e tocar:

• políticos, autarcas e as entidades tutelares, obtendo deles subsídios, aprovações, acordos e protocolos;

• empresários grandes e pequenos, que ajudaram à concretização de projetos e à contratação de trabalho para os nos-
sos jovens;

• artistas, que voluntariamente tantas vezes participaram nas atividades do ELO SOCIAL, contribuindo para alegrar e 
emocionar os nossos filhos, integrá-los socialmente e projetar as iniciativas do ELO SOCIAL;

• associações congéneres nacionais e internacionais, criando parcerias em projetos que muito valorizaram o ELO SOCIAL.

Mas sobretudo, a Cremilde tocou com o seu amor, foi à luta e defendeu as nossas Rosas Brancas, para quem ela é a DONA.

O ELO SOCIAL é o resultado de trabalho e dedicação coletivos, mas seria muito diferente sem a Cremilde. 

A Cremilde foi, é e será sempre uma figura ímpar na vida do Elo Social.

Obrigado por tudo. Bem-haja. 

Continuamos a contar consigo, com o seu saber, experiência e dedicação e desejamos-lhe nesta nova fase da sua vida 
muita saúde e muitas felicidades.

Texto: Maria de Lurdes de Carvalho
(Presidente da Direção)

E
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sons permitem constituir-se numa ponte 
de comunicação pré-verbal, de expressão 
arcaica ligada ao “aqui e agora”.     

Quais os objetivos da Musicoterapia na 
(re)habilitação de pessoas com deficiência 
intelectual?  

Os objetivos da musicoterapia na inter-
venção com pessoas com deficiência 
intelectual podem-se agrupar em cinco 
categorias:

1. Condutas sociais e emocionais
As atividades musicais que incorporam 
a interação e o movimento, canções e 
atividades rítmicas podem proporcionar 
a estimulação necessária para adquirir 
competências sociais adequadas e são um 
forte impulsionador da expressão emocio-
nal pessoal.   

2. Competências motoras
A música é por excelência um estímulo 
potente para o desenvolvimento motor, permitindo à 
pessoa com deficiência intelectual explorar o seu próprio 
corpo através do movimento espontâneo e orientado. 
Além disso, é possível trabalhar competências relativas a 
conceitos tais como a lateralidade, direccionalidade, flexi-
bilidade e agilidade.   
  
3. Competências de comunicação
Através do som e dos seus componentes, a musicotera-
pia poderá ajudar a desenvolver a linguagem expressiva, 
recetiva, a intenção comunicativa a escrita ativa e a capa-
cidade de seguir instruções.

4. Apoio para potenciar a área cognitiva 
As pessoas com deficiência intelectual têm dificuldade 
para filtrar estímulos relevantes. A musicoterapia, através 
de jogos musicais, tais como a repetição de sons a partir 
de canções repetitivas nas suas letras, pode ser um meio 
efetivo para conseguir avançar nesse domínio. De igual 
modo, através da utilização de instrumentos musicais ou 
objetos de uso quotidiano, pode-se promover o desenvol-
vimento de competências cognitivas, utilizando exercícios 
de diferenciação ou classificação de sons. 

5. Música como atividade de lazer 
A música é um dos meios privilegiados de estimular e 

promover a animação das pessoas com deficiência inte-
lectual, o seu bem-estar emocional, as relações interpes-
soais e o convívio.
Da nossa experiência de mais de 25 anos, a intervenção 
através da música, no Elo Social, tem contribuído para:

- a descoberta e o desenvolvimento de aptidões neste 
domínio, contribuindo para a auto-realização de alguns 
utentes e para a sua inclusão social;

- a promoção da interação e das relações pessoais entre 
os utentes;

- a sua mobilização a nível psicomotor, constituindo-se 
um verdadeiro motor para a ação e a interação;

- a expressão emocional e comunicacional a nível verbal 
e não-verbal;

- a expressão corporal e artística, promotores da integra-
ção social;

- a melhoria do bem-estar emocional e qualidade de vida 
dos utentes.

Texto: António Martins

egundo a Federação Mundial de 
Musicoterapia, esta “consiste no uso da músi-
ca e dos seus elementos (som, ritmo, melodia, 
harmonia), para facilitar e promover a comu-

nicação, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a 
organização ou outros objetivos terapêuticos relevantes, 
a fim de responder às necessidades físicas, psíquicas, 
sociais e cognitivas de um cliente ou grupo de clientes” 
(2008). 

Porquê uma terapia através da Música?  
De acordo com Juliette Alvin, percussora da utilização da 
musicoterapia com pessoas com deficiência intelectual, a 
música é a mais social de todas as artes e tem um enor-
me poder no processo de integração social.

Por outro lado, os níveis de frequência ou registo de 
sons podem afetar o estado de tensão/relaxação de 
quem escuta; a melodia e a harmonia determinam o sig-
nificado emocional.

Está comprovado cientificamente que a música induz em 
cada um de nós respostas fisiológicas e psicológicas. 

Respostas Fisiológicas
A música afeta o sistema nervoso autónomo, que é a 
base da nossa reação emocional; estimula respostas 
reflexas, induz as fases neurológicas e sensoriais de 
excitação e relaxação e acelera ou diminui funções do 
corpo como a respiração, o ritmo cardíaco, a pressão 
arterial ou o ritmo digestivo. Além disso, a música é um 
meio de gerar força física, já que o ritmo estimula a ação 
muscular e induz a ação corporal.

Respostas Psicológicas
Dependendo da qualidade da relação/interação entre o 
terapeuta e o cliente, os principais efeitos psicológicos 
da música sobre o individuo são nos domínios da comu-
nicação, da identificação, da associação, da fantasia, da 
expressão pessoal e do conhecimento de si mesmo.
De facto, a música induz um reportório muito amplo 
de respostas, imediatas ou diferidas, voluntárias ou de 
caráter automático. Tem o poder de evocar, associar e 
integrar e, por esse facto, converte-se num recurso de 
eleição para a auto-expressão e libertação emocional. 
Enquanto fenómeno grupal, mobiliza e gera coletiva-
mente estados emocionais. Na terapia individual, os 

S

UM POUCO MAIS DE LUZ SOBRE A 

MUSICOTERAPIA
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NECESSIDADES MAIS PREMENTES DO ELO SOCIAL

• TAREFAS OCUPACIONAIS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS
Montagens, Embalagens, pequenos trabalhos simples, de rotina sub-contratáveis pelas Empresas

• CLIENTES PARA A LAVANDARIA INDUSTRIAL DE CENTRO DE EMPREGO PROTEGIDO
Roupa de Mesa, Atoalhados, Roupa de Cama, Equipamentos Desportivos 

• CLIENTES PARA A ÁREA DA JARDINAGEM
Executamos trabalhos de Jardinagem, manutenção e limpeza de espaços verdes.
- Corte de Relva, corte e aparagem de sebes e arbustos, monda e arranjo de canteiros, 
corte e limpeza de mato em quintais, etc.

• CLIENTES PARA A ÁREA DO ESTOFAMENTO
Reparamos e executamos, novo por medida;
- Maples, Sofás,

25
anos
a construir oportunidades

ELO SOCIAL • ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO E APOIO AO DEFICIENTE MENTAL JOVEM E ADULTO
AV. DR. ALFREDO BENSAÚDE AZINHAGA DO CASQUILHO, Nº1 • 1800-423 lISBOA
TEL.: +351 218540360 • E-MAIL: geral@elosocial.org • E-MAIL: cep@elosocial.org

CENTRO DE EMPREGO 
PROTEGIDO

É normal que os de antes,
Aqueles com quem partilhávamos a nossa infância,
Aqueles com que nos divertíamos,
Aqueles em quem confiávamos a nossa amizade,
Aqueles que juravam que nunca iriam faltar,
Deixem de nos prestar atenção, é sempre assim, 
quando alguém começa a falar uma língua que 
não entendemos, uma língua chamada tempo.
Gostaríamos de suster o tempo ou pelo menos 
abrandá-lo e ajustá-lo ao nosso ritmo pessoal.
Por que tem de ser tudo tão rápido?
Por que tem de ser tudo tão difícil?
Por que é que a nossa viagem é uma constante perda?
Pese embora, 
Há sempre uma esperança… 
A esperança que do outro lado da janela alguém olhe para nós, 
Alguém se interesse por nós,
Pois nós, continuaremos à janela.
 
Texto: Ricardo Rodrigues

Serão somente aqueles que possuem determinadas deficiências, tipo 
auditiva, cegueira, mental etc.?

Quantas pessoas possuem uma audição perfeita e não escutam o 
que o próximo tem para lhe dizer; possuem uma visão perfeita 

e não enxergam o que lhe querem mostrar; é mentalmente 
sã mas agem com deficiência.

Pois estes “deficientes” esquecem que escutar palavras que 
nos invadem é tão sublime que poder ser inesquecível, 
que a vida nos dá a oportunidade de poder manifestar os 
nossos sentimentos e emoções através do olhar e, para 
isso, basta estar mentalmente aberto e deixarmos que 
flutue o que realmente o coração deseja expressar.
Portanto, deixemos de ser deficientes por ignorância e 
espelhemo-nos naqueles que Deus trouxe ao mundo 
para nos transmitir amor, paz e perseverança, através das 
suas deficiências.
“Lá vai o deficiente” ouvimos nós.
Pois a resposta deveria ser esta: Porque me chamas defi-
ciente se sou eficiente, se não fico de braços cruzados, 
se venço obstáculos, se não desisto, se tenho o que nin-
guém tem, que é amar e ser amado?

E você meu caro, ainda me chama de deficiente??
Reflitamos então, porque afinal deficientes somos nós!! 

Texto: Fernanda Luís 

EM VÓS(Z)

QUEM SÃO OS DEFICIENTES?



BEM UNIDOS DE MÃOS DADAS SOMOS O ELO SOCIAL


