
 

   

Azinhaga do Casquilho Nº 1 
1800-423 Lisboa
website: www.elosocial.org
e-mail: geral@elosocial.org

Revista

caminhos
Anual (2017) • Ano 13 • Nº 13 • Distribuição Gratuita



2    Revista Caminhos      www.elosocial.org

ÍNDICE
03

04

05

07

08

10

12

14

16

17

18

Editorial 

Primeiro Nós

A Voz da Presidente

A Voz das Famílias

Festa de Natal

Calendário de Inclusão

Inclusão: 100 Diferenças

Jogos da Primavera

Lar Residencial

CEP - Testemunho de um Cliente

Voluntariado

Rede de Apoio Familiar - RAF

caminhos
Revista

ANO XIII | NÚMERO 13 | 2017|  

08

10

12

16

09

20
Colónia de Férias

22
Mostrem-nos como se faz!



3  Revista Caminhos       www.elosocial.org

Não poderia dar início a este Editorial sem deixar uma 
palavra de reconhecimento e de agradecimento ao Dr. 
António Martins, que desde o primeiro dia encabeçou 
o projeto da Revista Caminhos e foi o seu Coordenador 
Editorial. 
Nesta Edição que, diga-se, já é a 13ª, iremos não só 
destacar algumas das atividades mais marcantes 
desenvolvidas ao longo do ano de 2017, mas também 
dar voz a muitos dos atores principais desta Instituição. 

Deste modo e como tem sido prática ao longo dos anos, iniciamos o nosso 
périplo por aqueles que são a razão de tudo, os nossos clientes. Na Rúbrica 
“Primeiro nós”, eles evidenciam todo o potencial reflexivo e humorístico 
próprio de alguém que vê o mundo de outra forma. Numa perspetiva 
diferente, mas não de somenos importância, temos a “Voz da Presidente” que 
nos dá a sua visão do grande desiderato Institucional a breve prazo, o Projeto 
Laços. Outra das vozes que não poderiam deixar de constar nesta revista é 
a “Voz das Famílias”. Através delas, percecionamos e sentimos um turbilhão 
de estados emocionais, em razão do surgimento de uma vida que não foi a 
idealizada e, para a qual, é necessário procurar respostas condignas. No que 
concerne às atividades de maior dimensão, iremos revisitar a nossa Festa 
de Natal onde a música, coreografia e luz são alguns dos elementos sempre 
presentes. De entre as 71 saídas de Inclusão efetuadas ao longo do ano de 
2017 apresentaremos, através de dois dos artigos da revista, o “Calendário da 
Inclusão” e “100 diferenças”, as que foram mais distintivas de anos transatos 
e promotoras de uma maior satisfação para os nossos utentes. Os Jogos da 
Primavera continuam a ser uma das grandes realizações da nossa Instituição, 
este ano, com a particularidade de terem ocorrido no Parque Urbano de 
Santa Iria da Azóia e tendo como tema “Jogos Turismo Elímpico”. No que a 
Colónias de férias diz respeito, no ano de 2017, realizaram-se Colónias em três 
locais distintos, Marinhais, Vimeiro e Oeiras. A esse propósito fez-se o retrato 
descritivo de todas essas experiencias através de um artigo denominado 
“Descanso dos guerreiros”. Sendo o Elo Social composto por três valências, 
foi solicitado à equipa da área residencial que partilhasse algumas das boas 
práticas desenvolvidas com os nossos utentes, tendo o reto sido aceite e 
materializado no artigo “A nossa Área Residencial”. O Centro de Emprego 
Protegido também se fez representar nesta edição, este ano através do ponto 
de vista de um cliente de longa data dos nossos serviços. Quem melhor para 
validar a qualidade dos nossos serviços. Finalmente, temos os dois últimos 
artigos desta revista, “Rede de Apoio Familiar” e “Voluntariado” unidos por 
dois valores que são intrínsecos à Cultura Institucional do Elo Social, o 
Voluntarismo e a Solidariedade.                

Revista Caminhos
Publicação anual do Elo Social - Associação
para a Integração e Apoio ao Deficiente Mental 
Jovem e Adulto

Anual - Ano 13 - Nº 13 

Presidente • Maria de Lurdes Carvalho 
mlurdescarvalho@elosocial.org
 
Coordenação Editorial • Ricardo Rodrigues
ricardorodrigues@elosocial.org

Redação • Elo Social
geral@elosocial.org

Design • Bruno Santos
brunosantos@elosocial.org

Apoio Administrativo • Bruno Santos
brunosantos@elosocial.org

Impressão • Tips - Soluções Gráficas
geral@tips-solucoesgraficas.pt

ISSN • 1646-3617 

Depósito Legal • 238441/06 

Azinhaga do Casquilho, Nº 1
1800-423 Lisboa

+351 21 854 03 60
+351 96 346 95 46

geral@elosocial.org
www.elosocial.org

caminhos
Revista

Ricardo Rodrigues

CAMINHOS

EDITORIAL

Diretor Técnico



4    Revista Caminhos      www.elosocial.org

NÓS
PRIMEIRO

Expressões que dão para rir e pensar. . .

Conversa entre uma Profissional e um utente, 
enquanto se está a trabalhar a sua morada:
Técnica: Diz lá mais uma vez a tua morada!
Utente: Oh Doutora ..…… não me faça gastar mais 
saliva!

Ei Armindo! Tens ido à RTP picar o ponto?

Num ensaio para a festa de Natal…
Técnico: Pronto P…não precisas de ensaiar mais!
Utente: Eu quero, para ficar perfeito! 

Conversa entre 2 utentes:
- Precisava de fio dental! 
- Credo!!!!! Mas tu usas disso? 

Durante o percurso para o CAO 3, duas utentes conver-
sam:
- Cuidado não caias!!
- Se cair do chão não passo.
- Está bem, mas podes aleijar-te.
- Se me aleijar a mãe é médica e trata-me da saúde.

Nós temos o direito e a obrigação de aproveitar a vida!!!!

- A tua mãe é rica?
- A minha mãe não é rica poupa é o dinheiro para ténis… 

Monitora: Conheces os teus direitos? 
Utente: Não!
Monitora: E então os teus tortos.
Utente: Esses vá que não vá… 

Conversa entre utentes:
- Ai! Valha-me Deus, Deus ou ó Diabo!
- Valha-te Deus sempre! O Diabo é só se tu quiseres… 

- O que vai ser o teu jantar?
- Vai ser Pizza.
- De quê?
- A que tenho lá é de presunto.
- Olha viste, tratas-te bem!

A médica deu-me uns comprimidos para eu não me cha-
tear com o cérebro.

Estava a passar Queen no Rádio
Utente 1: Olha Queen!!
Utente 2: Quinze?
Monitora: Não, Dezasseis.
Utente 2: Ah, conheço já ouvi falar.
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A VOZ DA PRESIDENTE

O FUTURO DO 
PROJETO LAÇOS...

. . . quando penso no futuro próximo da Elo Social, de imediato o Projeto Laços 
surge-me como um dos desafios principais . . .

uando penso no futuro próximo da Elo Social, 
de imediato o Projeto Laços surge-me como um 
dos desafios principais e espero que o ano de 
2018 seja determinante para o estabelecimento 
de bases sólidas que nos permitam avançar e 

concretizar a implementação da Residência Laços, de uma 
forma, simultaneamente, sustentada para a Elo Social e 
solidária para com as Famílias e os Associados. 

Nesta data está concluída a fase de elaboração dos projetos e 
o seu licenciamento está aprovado. Estão em curso os estudos 
económicos, financeiros e de sustentabilidade do Projeto 
Laços, que neste momento são possíveis elaborar com dados 
de custos mais reais e com o enquadramento na conjuntura 
atual no que respeita às políticas de apoio às IPSS, para os 
financiamentos da criação e do funcionamento das respostas 
sociais.

Hoje em dia os financiamentos do Estado para a construção 
de equipamentos deste tipo, bem como para o seu 
funcionamento (através de protocolos de cooperação entre 
a Segurança Social e as IPSS) estão muito limitados, em 
particular para a Região de Lisboa e Vale do Tejo em que nos 
localizamos, não estando, no caso do Laços, assegurados em 
qualquer das vertentes referidas.

Urge assim provocar uma reflexão sobre os objetivos que 
nortearam a conceção do Projeto Laços promovendo uma 

Q

sensibilização para os problemas em causa e a discussão 
sobre as vias que podemos adotar para conseguirmos atingir 
os fins a que a Elo Social se propôs com este Projeto.

Quanto aos objetivos relembro que o projeto “Laços” – Lar 
para Pessoas Idosas, tem por base os seguintes:

• “Criar uma resposta integrada para os pais das pessoas com 
deficiência apoiados pelo Elo Social, de modo a fomentar e 
preservar as relações entre pais e filhos, neste último período 
de vida dos pais.
• Contribuir para o bem-estar emocional de pais e filhos para 
a melhoria das diferentes dimensões da qualidade de vida.
• Proporcionar serviços permanentes e adequados no apoio à 
problemática biopsicossocial das pessoas idosas.
• Fomentar as relações intra e extrafamiliares, a fim de evitar 
o isolamento e promover a inclusão social dos residentes
• Promover o estatuto da pessoa idosa como elemento 
portador e transmissor de saberes, cultura e histórias de vida.”
Apesar de terem passado quase 10 anos, estes objetivos não 
só são  válidos, como ainda cada vez mais é urgente a sua 
concretização. 

Quanto às vias a adotar, em primeiro lugar é necessário 
avaliar se a população alvo deste equipamento deverá ser 
restringida aos pais das pessoas com deficiência apoiados 
pela Elo Social e refletir sobre QUEM virá a utilizar este 
equipamento, pondo-se as seguintes hipóteses:

• Apenas os familiares dos utentes e outros associados da Elo 
Social?
• Também outras pessoas encaminhadas pela Segurança 
Social? 
• Outras pessoas idosas em geral, abrindo a utilização deste 
equipamento à comunidade?
• Os nossos utentes mais idosos, suprindo “deficit” de lugares 
nas Moradias? 

Esta reflexão deverá incluir uma auscultação à Segurança 
Social, para sabermos como é que a nossa tutela encara 
o funcionamento deste equipamento em cada uma das 
hipóteses acima indicadas e, em consequência, de que modo 
nos apoiará. 

E ainda relativamente à ocupação, põe-se a questão temporal 
e a necessidade de planeamento.

• Quais os familiares dos utentes que estão a necessitar deste 
apoio imediatamente, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos?

Mª LURDES CARVALHO
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Em segundo lugar vêm as questões dos custos e de como 
assegurar o financiamento.
• Se os custos forem elevados, os familiares com menos 
recursos, que não podem pagar esses montantes, não tem 
lugar no Laços? Ou será possível equilibrar os custos totais 
com outros clientes de maiores rendimentos? Ou será 
possível o Elo Social arranjar condições para suportar parte 
desses custos?
• Será que esta residência, por se localizar no interior da 
instituição, é capaz de angariar clientes externos, com 
capacidade financeira que permita equilibrar no cômputo 
final, todos os custos? 
• E se não for assim, como vamos fazer? Vamos considerar 
outras hipóteses já em curso em outras estruturas 
residenciais para idosos, como por exemplo, admitir reserva 
de lugar à partida, através do pagamento de uma caução não 
reversível ou de doação de bens?  

Os problemas com que nos debatemos para esta nova 
resposta da Elo Social, não diferem muito de outros que já 
tivemos e que conseguimos ir ultrapassando, em respeito 
pelos valores da Elo Social e cumprindo com os objetivos de 
solidariedade social, de integração social e preparação para o 
futuro aquando da ausência de familiares.

Para isso foi fundamental a Elo Social ser constituída por 
um conjunto de associados de vários estratos sociais e 
económicos, de utentes portadores de diferentes graus de 
deficiência e de necessidades de respostas dos associados, 
por parte da Elo Social, diferenciadas. 

O que teremos que encontrar para o Laços é um MIX 
equilibrado como aquele. 

A Direção da Elo Social está empenhada em desenvolver 
todos os esforços, junto das mais diversas entidades, públicas 
e privadas, mobilizando a economia social e apelando 
em particular à responsabilidade social do Estado e das 

Empresas, no sentido de poder concretizar este sonho, de 
forma sustentada.

É nossa convicção de que a carência de respostas do tipo 
Estruturas Residencial Para Idosos (ERPI), em particular no 
nicho de mercado social em que nos situamos (famílias com 
pessoas portadoras de deficiência mental), vá “obrigar” a que 
o Estado reveja alguns critérios e opções atuais e permita 
formas de financiamentos específicas do terceiro sector, de 
que possamos beneficiar.

Os associados deverão estar conscientes destes problemas, 
que a todos dizem respeito, a fim de que, quando forem 
chamados a tomar decisões em assembleia geral, estejam 
informados e esclarecidos e para que, proactivamente, possam 
vir a contribuir para as suas soluções.

Mas o ano de 2018 na Elo Social vai ter muitos outros 
desafios, dos quais destaco:

• O desenvolvimento diversificado de atividades no CAO, 
obrigando a um esforço de procura de mercado em particular 
junto das empresas com responsabilidade social;
• A manutenção e se possível o alargamento dos contratos 
que permitem o funcionamento equilibrado dos 29 postos de 
trabalho no Centro de Emprego Protegido; 
• A requalificação da moradia do exterior, proporcionando 
uma melhoria da qualidade de vida dos utentes que dela 
beneficiam;
• As Comemorações do 35 aniversário da Elo Social, que 
esperamos venham a ser mais uma vez um ponto alto na vida 
da instituição e cujo programa será oportunamente divulgado.

Maria de Lurdes Carvalho
Presidente da Direção
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uando um casal fica à espera de um filho 
nasce a esperança de que o seu nascimento 
seja o início de uma nova vida onde se vão 
projectar os sonhos e as expectativas de 
um futuro melhor do que, até ali, foi a sua 

própria vivência.
Um filho, para além de ser o prolongamento biológico 
dos pais, quase sempre é visto como a oportunidade de 
superação de algumas frustrações de vida e da melhoria 
económica e social da família.
Quando perante tantas expectativas os pais se vêem 
subitamente confrontados com o inesperado drama de 
um filho diferente, exigindo um mundo de soluções para 
as quais se não encontravam preparados, tudo parece 
desabar à sua volta. O choque é tremendo e ninguém 
está preparado para isso.
O tempo, como em tudo na vida, torna possível essa 
gradual adaptação à realidade tendo como pano de 
fundo um inevitável e perturbador medo do futuro 
que aguça a percepção que todos nós temos da nossa 
finitude.
Então surge a angústia do que é mais normal, pensarmos 
que esse filho nos irá sobreviver e no que lhe sucederá 
então.
O Estado, que tanto se ocupa em minudências e se 
desdobra em intervir em tanta coisa que nós, cidadãos, 
bem dispensávamos, gastando recursos sem proveito ou 
utilidade visível, no passado pouco se ocupou de apoiar 
as famílias com problemas desta natureza e, embora 
sejam notórios os actuais progressos neste domínio 
crucial das suas responsabilidades sociais, ainda está 
longe de garantir por si próprio a resposta ideal. Muito 
se tem apoiado na intervenção de múltiplas instituições 
da Igreja Católica e, eventualmente, de outras confissões, 
mas também encontrou um decisivo apoio na sociedade 
civil fora daquele tipo de instituições.
Foi exactamente neste contexto que surgiu o Elo Social 
dando resposta àquelas inquietações de tantos pais 
e mães sobre o futuro dos seus filhos ao atingirem a 
maioridade.
Enquanto pai de um rapaz autista e como fundador do 

Elo Social, relevo a extraordinária importância da nossa 
instituição para ter alcançado o necessário equilíbrio 
familiar, principalmente pelo facto de ter existido uma 
separação conjugal que, em princípio, nada facilitaria o 
enquadramento e a estabilidade do meu filho.
No Elo Social, cuja existência e sucesso tanto se deve 
a responsáveis que lhe têm dedicado desde o início a 
sua vida em órgãos de direcção, o meu filho encontrou 
um insubstituível espaço de vivência e liberdade. Outros 
aqui encontraram a oportunidade de um trabalho em 
ocupações que são, simultâneamente, uma terapia 
decisiva para uma vida mais saudável e preenchida.
No meu caso particular, como pai de cinco filhos, além 
deste que é utente do Elo Social, também fui confrontado 
com um gravíssimo caso de saúde e sobrevivência 
do mais novo cuja superação exigiu mais de vinte 
cirurgias de elevado risco, além de muitos períodos em 
que, embora me encontrasse em plena e ocupadíssima 
actividade profissional, fui obrigado a privar-me de 
dormir em dias alternativos. Ainda que o meu filho 
autista vivesse em casa de sua mãe e isso constituísse 
um apoio essencial, não consigo imaginar como teria sido 
a minha vida nesse prolongado período de anos sem a 
crucial existência do Elo Social.
Como eu, certamente ainda muito mais do que eu, 
quantas dezenas de mães e de pais encontraram na 
nossa instituição o único ponto de verdadeira ajuda e de 
fundamental apoio para poderem viver uma vida menos 
distante daquela que teriam merecido sem o drama que 
os atingiu?
Sei de alguns que antes nunca tinham tido a hipótese de 
umas férias.
Nestas situações, as capacidades económicas da maioria 
das famílias tudo agravam. Por isso se imagina como 
tudo teria sido sem que, desde a Cerci dos Olivais, 
não se tivesse caminhado até esta magnífica obra de 
perseverança que é o Elo Social.

Luís Júdice da Costa
Pai de Utente do Elo Social

Q

A VOZ DAS FAMILIAS
COM LUÍS JÚDICE DA COSTA
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festa de Natal é um dos momentos mais 
aguardados no Elo Social. É um momento de 
convívio, festa, boa disposição e até algumas 
lágrimas, onde todos os utentes, funcionários 
e famílias se unem num espetáculo 

memorável. Enfim…canta-se, dança-se, representa-se e 
brilha-se.
Os ensaios começam algumas semanas antes. Faz-se a 
programação, atribuem-se papéis e aperfeiçoam-se os 
números.
Chegada a hora, fazem-se os últimos ajustes, o ginásio 
ganha forma, as cadeiras são preenchidas, “sacodem-se” 
as últimas réstias de nervosismo e, mais uma vez o pano 
sobe e o palco ilumina-se para receber as principais 
estrelas da noite.
Em 2016 contámos mais uma vez com a presença do 
nosso Grupo Panteras Negras, que há já tantos anos 
acompanham as festas do Elo Social e que oferecem 
aos presentes um momento musical bem alegre em que 
todos participam. Depois do aquecimento vocal, seguiu-
se um momento de comédia alusivo aos “Malucos do 
Riso”. Que boas gargalhadas.
Mas houve espaço para temas mais didáticos. De uma 
forma divertida assistimos a uma lição da História 
de Portugal. Depois através de uma representação 
de imagens e luzes refletimos sobre o tempo e sua 
importância e nas relações que vamos construindo, 
acompanhada da música “O tempo não pára”. 
Extraordinário.

Voltámos depois 
à alegria com a 
área de dança 
e movimento, 
e foi “dançar 
até nos 
doerem 
os pés”. E 
foi neste 
ritmo que 
passámos 
por uma 
festa de Natal 
bem calma que de 
repente se transforma numa pista de dança com direito 
a DJ privado e tudo. Foi o “O Verdadeiro Natal”! 
Para finalizar ainda pudemos dar um passinho de dança 
ao som do Rancho Folclórico dos Camponeses do Elo.
A Festa encerrou com o Hino do Elo Social cantado por 
todos os presentes. E foi assim que nos despedimos de 
mais uma festa de Natal. E que venham mais. Muitas 
mais. E que estas Rosas Brancas continuem de mão 
dadas, gritando bem alto: 

Somos o Elo Social...

Sara Ramos
Chefe dos Serviços Administrativos, Financeiros e Gerais

A

FESTA DE
NATAL
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Como se pode verificar no Calendário da Inclusão, foram 
inúmeras as atividades e os passeios desenvolvidos ao longo 
deste ano!
Houve de tudo, desde as idas à Gulbenkian, onde atividades 
como Sentir o Museu, à Flor da Pele e Som Contigo (atividades 
em que existiu estimulação sensorial) foram desenvolvidas 
com total recetividade por parte dos grupos participantes. 
Passeámos pela Quinta Pedagógica onde realizámos inúmeras 
atividades tais como; confecção de doces tradicionais, bolos e 
pão.
A visita à Exposição “Bom apetite! A ciência está na mesa” 
permitiu que os nossos utentes, explorassem os alimentos de 
uma forma desafiante e educativa.
Nesta incrível exposição, relembramos que comer bem não é 
apenas uma questão de calorias ou quantidades.
O que nos abre o apetite? Como podemos confecionar um 
jantar saudável? Será que existem alimentos proibidos? E a 

televisão, ajuda a engordar? Estas foram algumas das inúmeras 
questões que vimos esclarecidas. 
Visitámos o Castelo de São Jorge e até fizemos uma viagem no 
tempo onde visitámos a Fragata D. Fernando II e Glória, esta já 
foi uma fragata à vela da Marinha Portuguesa (navegou entre 
1845 e 1878, fez até a viagem entre Lisboa e Goa). Agora é um 
navio museu, um majestoso veleiro de três mastros, localizado 
em doca seca, muito próximo do terminal dos cacilheiros (ferry 
entre o Cais do Sodré e Cacilhas). 
É importante realçar que cada atividade, cada passeio é 
adaptado à experiência e aos interesses específicos de cada 
um dos participantes e porque aqui o nosso lema é: “Nós 
temos o direito e a obrigação de aproveitar a vida!!!!”

Patricia Lourenço
Psicopedagoga

CALENDÁRIO DA 
INCLUSÃO
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100 diferenças é o que, na verdade, nos une numa 
sociedade inclusiva. Cada um de nós, com as suas 
diferenças, traz consigo um tesouro incalculável. Quanto 
mais partilharmos com os outros as diferenças que 
possuímos, mais valor acrescentaremos à vida. Incluir 
é aceitar diferenças, descobrir que o normal é ser 
diferente. 100 desculpas! 100 diferenças! 100 medos! 
100 demoras!

Unidos pela(s) diferença(s), implementámos, durante 
duas semanas consecutivas, de 17 a 28 de julho, para 
todos os utentes do Elo Social, atividades de inclusão, 
promovendo a promoção de bem-estar e qualidade de 
vida.

Da área de lazer e contacto com a natureza destacamos 
a visita ao Parque Marechal Carmona e ao Jardim 
da Fundação Calouste Gulbenkian, onde os utentes 
puderam aproveitar para descontrair e descansar das 
manhãs preenchidas, beneficiando da tranquilidade 
destes espaços, ricos em flora e avifauna, ainda que se 
situassem tão próximo da cidade. 

A visita à Tapada Nacional de Mafra foi, sem dúvida, um 
dos pontos altos destas atividades de inclusão. Para 
além de ser a atividade onde foi possível a participação 
de mais utentes de uma só vez, todos gostaram muito 
de visitar a floresta numa viagem de comboio onde não 
faltaram animais e, claro, muita animação e entusiasmo! 
A demonstração de voo livre das aves de rapina também 
não desiludiu e manteve todos de olhos bem abertos!

Com a possibilidade de contactar com animais de um 
modo mais próximo, os utentes visitaram o Oceanário 
de Lisboa. Numa visita que lhes permitiu viajar um 
pouco pelo mundo e ficar a conhecer um pouco os 
habitats de vários oceanos. O Atlântico, com as suas 
aves nidificadoras; O Antártico, onde os pinguins nos 
brindaram com velozes mergulhos; O Pacífico, com as 
simpáticas lontras marinhas; e o Índico, onde ficamos 
sempre deslumbrados com os seus corais com as mais 
diversas cores e feitios. Aconselhamos a todos esta visita 
que, para além de ser bastante inclusiva, é muito rica!

No Jardim Zoológico de Lisboa, tivemos a possibilidade 
de explorar tantos caminhos, todos eles com tantos 
animais selvagens que, por momentos, parecia que 
estávamos na floresta! Vimos girafas, leões, ursos, tigres, 
macacos, araras, rinocerontes, bisontes e búfalos. Muitos 
foram corajosos e enfrentaram os corredores mais 
escuros do reptilário!
O ponto alto da visita ao Zoo foi a Baía dos Golfinhos, 
onde os leões-marinhos e os golfinhos nos brindaram 
com acrobacias extraordinárias e nos divertiram muito, 
com a sua simpatia, ao som de músicas animadas.

INCLUSÃO:
100 DIFERENÇAS
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Depois de um longo passeio pela cidade de Lisboa e 
depois de tanto apreciar as diferentes vistas sobre o rio 
Tejo, foi altura de experimentar um passeio de barco até 
Cacilhas, onde descansámos um pouco na esplanada 
do Clube Náutico de Almada e ainda pudemos ver o 
emblemático Submarino Barracuda.

Como estávamos no pico do verão, não podíamos deixar 
de visitar e usufruir de algumas das praias da costa 
portuguesas. Visitámos a praia de Carcavelos e a da 
Costa da Caparica, onde, para além dos banhos de sol, 
pudemos dar alguns mergulhos, apanhar conchas e 
partilhar momentos divertidos, em jogos de equipa!

Na área patrimonial e cultural, visitámos o Estádio da 
Luz e o Estádio José Alvalade, onde foi possível ficar 
a conhecer um pouco melhor a história tanto do Sport 
Lisboa e Benfica, como a do Sporting Clube de Portugal. 
Em ambos os estádios, os utentes visitaram os museus 
dos clubes (Museu Benfica – Cosme Damião e Museu 
Sporting) e tiveram a possibilidade de vislumbrar 
as taças 
e troféus 
ganhas 
ao longo 
dos anos. 
Clubismos 
à parte, 
foi muito 
divertido e 
enriquecedor! 

No Santuário Nacional de Cristo Rei, os utentes puderam 
apreciar a imponente vista para a cidade de Lisboa, com 
a histórica Ponte 25 de abril a unir ambas as margens 
do rio Tejo. Uma vista de cortar a respiração, onde todos 
concordaram que valeu a pena desafiar-se e superar 
alguns receios na subida de, aproximadamente, 80 
metros!

Na Rota dos Bairros foi possível ficar a conhecer um 
pouco melhor alguns locais emblemáticos de Lisboa, 
percorrendo a pé as ruas da cidade. Começámos o 
passeio pelo Mercado da Ribeira Nova, subimos pela 
Rua do Alecrim e chegámos a Praça Luís de Camões, 
para fazer uma pausa no Miradouro de São Pedro de 
Alcântara, um pouco mais acima. Passando pelo histórico 
Bairro Alto, descemos até ao Miradouro de Santa 
Catarina, onde tirámos algumas fotografias e apreciámos 
a vista sobre o rio.Como a Rota dos Bairros abriu o 

apetite, nada melhor que almoçar no McDonald’s, onde 
todos os utentes aproveitaram para recuperar energias, 
enquanto saboreavam uma refeição que fez esquecer a 
dieta! A vertente gastronómica das nossas semanas de 
atividades de inclusão social ficou, assim, completa!

Viver as diferenças de cada um, permite à sociedade 
alcançar uma riqueza comum extraordinária. Não 
nos acomodemos e lembremo-nos da solução para a 
inclusão: 100 diferenças!

Elisabete Chora
Psicóloga
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18 de maio de 2017, este dia traz-nos algo diferente… É 
dia de Jogos da Primavera, um dia que nos trará novas 
experiências e amizades.

O dia começa cedo porque este ano temos de “apanhar” 
o autocarro para nos deslocarmos até ao local dos jogos, 
o nosso conhecido Parque Urbano de Santa Iria Da Azóia. 
Assim que chegamos apercebemo-nos que este ano o 
tema dos jogos é o turismo… o “EloTurismo”… 

Vamos então dar inicio à nossa viagem.

Para podermos fazer a viagem tendo a certeza que 
passamos por todos os locais de interesse, o melhor é 
deslocarmo-nos ao posto de Turismo, lá recebemos o 
mapa que nos irá guiar pelos locais mais interessantes do 
nosso país.

Depois de olharmos para o mapa, verificamos que 
o primeiro local a visitar é a nossa querida Lisboa. 
Aqui somos convidados a lançar pesos para podermos 
construir um puzzle que nos mostrará um dos ex-libris da 
nossa cidade, o pastel de belém. De “barriguinha cheia” 
partimos para novas paragens, desta feita o Algarve, o 
grande impulsionador do turismo em Portugal, convida-
nos a realizar uma experiência de golf nos melhores 

JOGOS DA
PRIMAVERA

JOGOS ELOTURISMO
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“greens” da sua região. Já que estamos aqui tão perto do 
aeroporto de Faro, vamos aproveitar e viajamos até ao 
arquipélago da Madeira, onde lançamos umas flechas e 
ficamos a conhecer as ilhas que compõem o arquipélago, 
Madeira, Porto Santo, Desertas e as Selvagens. Depois de uns 
dedos de conversa com os nossos madeirenses partimos para 
uma visita às mais belas paisagens dos Açores, disparámos do 
Funchal para S. Miguel, de S. Miguel para as Flores e por aí 
adiante… uma visita encantadora que nos fez pensar o quão 
belo é o nosso país.

Lá voltamos nós ao continente desta vez para conhecer 
o Porto, e fomos de Disco… não de disco voador, mas de 
disco lançador! Lançamos o disco para conhecer os pontos 
turísticos do Porto e construir um puzzle 3D da Ribeira, 
que bela vista! De regresso a Lisboa decidimos passar por 
Coimbra, a cidade dos amores dos nossos conhecidos Pedro 
e Inês. Desta vez fomos de foguete… lançamos para um lado 
e para o outro e conhecemos a Universidade, o Portugal dos 
Pequeninos e o rio Mondego, e recebemos como prémio 
umas letras que nos permitiram construir a palavra Coimbra. 
Aqui demos por terminada a nossa viagem e voltamos ao 
Parque Urbano.

Estava perto da hora de almoço e a barriga já estava a dar 
horas enquanto os nossos Panteras se preparavam e se 
apuravam os melhores turistas de cada região lá fomos dar 
ao dente.

Agora que a barriguinha está cheia, toca a dançar até não 
poder mais, porque este dia só se repete daqui a um ano.

Filipe Barroquinho 
Professor de Educação Física
Maria Teresa
Auxiliar de Atividades Ocupacionais 



14    Revista Caminhos      www.elosocial.org

LAR 
RESIDENCIAL

Nas Residências é promovida a autonomia e o desenvolvimento sócio-
afectivo e onde os utentes têm a oportunidade de amadurecerem...

   os últimos anos, em grande parte devido ao processo de 
envelhecimento das famílias e consequentemente dos 
nossos utentes, que nas passadas décadas viram a sua 
esperança média de vida aumentada, as Residências têm 

vindo a ganhar um maior destaque dentro da Instituição.  
Não podendo nunca ser um substituto da família gostamos de 
considerar que prestamos um forte apoio a estas.

É nas Residências que os nossos utentes têm tempo para eles, tempo 
de relaxar, de conviver, tempo 
para se divertirem, é um 
tempo “em família” em que as 
monitoras são “tias” em quem 
eles confiam e com quem eles 
desabafam.

Nas Residências é promovida a 
autonomia e o desenvolvimento 
sócio-afectivo e onde os 

N

VENHA

JANTAR CONNOSCO

utentes têm a oportunidade de 
amadurecerem e de se prepararem 
para uma eventual e inevitável 
mudança.

Para mantermos os nossos 
utentes ocupados, activos, 
participativos e sobretudo 
felizes encarregamo-nos de 
actividades a vários níveis (lúdicos, 
pedagógicos,passeios,animações...). 

Dentro das actividades 
pedagógicas são realizados vários 
jogos, tais como: jogo da memória, 
puzzles, jogos de associação 
diversos, entre outros.

Nas actividades lúdicas destacamos 
o Karaoke, que é das actividades 
preferidas da nossa população, 
leitura de histórias e contos com 
participação activa dos mesmos 
e dança durante a animação 
musical. É de destacar ainda as 
actividades de trabalhos manuais 
(desenhos, recortes,colagens, etc) 
com temáticas durante o ano como 
por exemplo no dia da mãe, Natal e 
estações do ano.

Ao nível de actividades no exterior 
os nossos utentes podem desfrutar 
da nossa horta dando passeios 
pelo interior da Instituição e do 
nosso jardim onde jogamos à 
bola ou simplesmente conviver. 



15  Revista Caminhos       www.elosocial.org

Outra actividade muito importante e 
de grande destaque junto dos nossos 
utentes, ou não fossem eles pessoas 
extrovertidas e participativas, são os 
passeios pela comunidade.

Fazendo parte de um “projecto” de 
integração na sociedade e servindo 
também para combater o sedentarismo 
e as dificuldades de locomoção que já 
muito os afectam, são feitos passeios a 
pé pela comunidade. 

Actividade que os motiva bastante 
sendo eles tão caracteristicamente 
comunicativos e sedentos de atenção, 
os leva a relacionarem-se com as mais 
diversas pessoas que encontramos nos 
nossos passeios. Ainda em ordem à 
promoção de qualidade de vida neste 
ano, realizaram-se obras de manutenção 
e melhoria desta resposta para que, 
cada vez mais, se sintam em sua casa. 

Andreia Silva, Joana Silva e Luísa Araújo
Ajudantes de Ação Direta
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que podemos dizer sobre a nossa relação com 
o Elo Social, as pessoas que nele colaboram e 
trabalham?

Foi-nos “apresentado” por amigos que os conheciam e 
nos deram boas referências. Resolvemos experimentar, 
procurando juntar o útil ao agradável. Isto é, ajudar 
uma entidade que pelo seu cariz social merecia que o 
fizéssemos e por outro lado, amenizar o trabalho da casa 
Panão.

E ao longo destes anos (já cá “cantam” 16 anos) de 
intenso convívio com a lavandaria, passando pelo serviço 
de estofamento, da carpintaria e serviços administrativos 
e não estamos arrependidos!!

Como dissemos, a nossa relação com o Elo Social é 
primordialmente com o serviço de lavandaria, onde todas 
as semanas, nos é prestado um serviço de qualidade, e 
onde somos recebidos com muita alegria, educação e 
amizade.

Para nós é também muito gratificante poder participar na 
família que é o Elo Social, e só podemos tecer elogios e 
divulgar esta obra.

Um Grande Bem Haja à família Elo Social

Família Panão
Cliente do Centro de Emprego Protegido

O

CEP -TESTEMUNHO
DE UM CLIENTE
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VOLUNTARIADO

o Inverno de 2016 desafiei-me a mim mesma 
e propus-me como voluntária no Elo Social. 
Já tinha participado em algumas acções de 
voluntariado, mas esta experiência seria 
completamente diferente. 

Passou pouco tempo desde a fase da entrevista até saber 
que de facto tinha passado a fazer parte desta família 
gigante. Na altura senti um misto de emoções, estava 
feliz, ansiosa, motivada, mas por outro lado tinha medo 
de não estar à altura do que me seria pedido. Pelo sim 
pelo não, decidi avançar sem expectativas e de coração 
aberto.

Os primeiros passos enquanto voluntária no Elo foram 
amparados por uma equipa maravilhosa com que tive o 
prazer de me cruzar. Tudo me foi explicado ao pormenor, 
fui apresentada a todos os utentes e recebida com o 
maior carinho que alguma vez podia imaginar. Não me 
foi atribuída uma função fixa, por vezes ajudava nas 
tarefas que os utentes desenvolviam diariamente, outras 
vezes ficava simplesmente a ouvir o que tinham para 
contar. Com o passar do tempo cada um, com as suas 
particularidades e peculiaridades, deu-me a oportunidade 
de o conhecer melhor, fui ficando a saber as suas 
histórias e os sonhos que ambicionam. 

O trabalho do voluntário, passa muitas vezes por ensinar, 
ajudar ou tentar mudar a perspectiva geral em relação a 
determinada situação, mas o que me aconteceu enquanto 
voluntária no Elo Social foi completamente diferente. Eu 
não ensinei, eu aprendi, todos os dias trouxe comigo um 
bocadinho do que lá tinha presenciado, nesse sentido, 
a ajuda que prestei foi mínima em comparação com 
aquela que recebi e de facto, no final, a única perspectiva 
alterada foi a minha. 

N

Esta associação foi a família que me acolheu 
prontamente de braços abertos e a experiência foi tão 
gratificante que é impossível vir a esquecer os momentos 
que me foram proporcionados. Da mesma maneira que 
trouxe, todos os dias, um bocadinho de cada um, espero 
também ter deixado um bocadinho de mim.

Hoje em dia fala-se muito da chamada “pró-actividade”, 
a importância de ter um papel mais activo na sociedade, 
a possibilidade de praticar o bem e sermos solidários. É 
dada muita importância ao impacto que o voluntariado 
tem para as pessoas a quem é dirigido, mas na verdade 
o maior impacto é aquele que é causado em nós. É o 
reconhecimento e a gratidão pelas vezes que deixamos 
de lado tudo o resto e dedicamos aquele tempo a escutar, 
é o empenho perante os obstáculos e o orgulho de quem 
os conseguiu ultrapassar, são os bons dias sinceros e 
abraços sentidos de quem nos espera voltar a ver. Acima 
de tudo, é a felicidade perante as pequenas coisas, que 
nos faz pensar se de facto damos importância às coisas 
que são importantes.

Precisamos de abrir os braços a novos desafios, 
abandonar o conforto daquilo que conhecemos e tentar 
explorar mais para além do “eu”.

Há experiências que nos enchem o coração!

Beatriz Teixeira
Voluntária

. . . a família que me acolheu de braços abertos . . .
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Comissão Coordenadora 
da RAF -Rede de Apoio 
Familiar- chegou ao fim 
do seu mandato e agora 

impõe -se um balanço do trabalho 
realizado.
É bom partilhar com toda a 
comunidade do Elo Social o 
percurso que trilhámos.
Em primeiro lugar, conversámos com 
a Assistente Social Sr. ª Dr.ª Gabriela 
Curto, para indicar sem quebrar o 
sigilo profissional quais as maiores 
carências e problemas e com o Sr. 
Dr. Ricardo Rodrigues a fim de nos 
facultar a lista de voluntários da 
Instituição.
Posteriormente, elaborámos um 
inquérito às famílias para saber 
quais as necessidades e qual o tipo 
de apoio pretendido. Outro inquérito 
foi feito para auscultar quais as 
pessoas disponíveis para constituir a 
rede de apoio familiar.
Obtivemos poucas respostas a pedir 
ajuda, o que nos espantou. Todavia, 
é bom sinal as pessoas conseguirem 

ser auto- suficientes. Também 
se pode fazer a leitura - a de as 
pessoas não quererem sentir a sua 
privacidade invadida. Talvez…mas 
não nos pareceu ser esse o caso.
Então, com todos aqueles que 
gentilmente se ofereceram para 
colaborar e formando assim a 
verdadeira RAF, deram-se os apoios 
solicitados, na medida das nossas 
possibilidades. E, entre essas 
pessoas, os laços estreitaram-se 
mais e a palavra «solidariedade» 
adquiriu maior significado.
Com o objetivo de criar momentos 
lúdicos para os nossos Jovens/
adultos e de criar simultaneamente 
um espaço de partilha, de 
convivência entre os pais/tutores 
efetuaram-se alguns convívios:
a) uma tarde musical, animada 
pelo Grupo de Cavaquinhos da 
Universidade Sénior de Benfica.
Foi interessante constatar que 
alguns utentes, com a alegria 
e vivacidade, que lhe são tão 
peculiares se entrecruzaram 

perfeitamente com os atuantes, 
acompanhando-os lado a lado com 
as suas alegres canções.
Por sua vez, o Grupo musical 
felicitou veementemente o Elo 
Social pelo trabalho e dedicação 
em prol desta população com 
necessidades especiais. Igualmente 
apreciaram o apetitoso lanche que 
a RAF ofereceu em agradecimento 
pelos momentos tão alegres que 
nos proporcionaram.
b) organização de um passeio, o 
qual teve grande adesão
Fez -se uma demorada visita ao 
Borboletário, existente nos arredores 
de Constância, mais propriamente 
no Parque Ambiental de Santa 
Margarida.
Os técnicos explicaram 
minuciosamente todo o percurso 
de vida de uma borboleta, desde o 
nascimento até à morte.
Curiosa a atenção dos nossos 
jovens, chegando mesmo a formular 
questões.
Entrar no borboletário é ter a 

A

REDE DE APOIO FAMILIAR

RAF
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sensação que estamos nos trópicos diante de uma maravilha: vegetação exuberante e nela esvoaçando diversas 
espécies de borboletas, sendo algumas de grandes dimensões, mas todas elas de uma beleza extraordinária.
Foi uma grande alegria ver os nossos jovens a admirar toda aquela beleza. As borboletas ao nosso lado, esvoaçavam 
ou paravam para se alimentar. Observaram também a ”maternidade”.
E foi um tirar de fotografias….que felizes eles estavam!!!
O borboletário está inserido num vastíssimo (6 hectares) parque muito bem concebido paisagisticamente com espaços 
de lazer e zonas de relvado ou ajardinadas com grande equilíbrio estético. Alguns detiveram-se demoradamente na 
zona dos lagos apreciando os cisnes nadando ou espreguiçando-se nas margens.
Chegados ao fim da manhã, cansados e com fome, fomos obviamente almoçar a um restaurante com vista para o 
Castelo de Almourol.
A pedido de alguns Jovens, descemos até às margens do rio para que admirassem melhor o Castelo.
Seguimos depois para Constância para no miradouro da zona ribeirinha apreciarem a confluência dos rios Zêzere e 
Tejo e obviamente, verem a estátua de Luis de Camões, concebida pelo escultor Lagoa Henriques. Diz-se que Camões 
talvez aqui tenha nascido. Talvez…é uma das hipóteses, mas nenhuma validada.
E assim retornámos bem-dispostos ao ponto de origem: o nosso Elo Social.
c) Organização  de alguns  almoços partilhados, os quais tiveram muitos participantes
O objetivo foi mais uma vez, o do convívio saudável entre Filhos e Pais/Tutores, num ambiente descontraído e alegre.
Todos se realizaram na tenda da Instituição, pois é um espaço muito aprazível.
E estes almoços são sempre importantes como espaço de partilha.
Com total à vontade, os Pais/Tutores podem entre si “desabafar” sofrimentos, problemas sabendo que não estão sós e 
que todos, mas que todos estão unidos por um grande laço de solidariedade.
Alguns desses almoços foram dançantes para grande regozijo da juventude.  Essa animação musical, nalguns casos, 
esteve a cargo de Pais que gentilmente se ofereceram para o fazer.
A fraternidade e a amizade sentem-se nesses almoços pela palavra partilhada, o gesto certo na hora certa. E todos nós 
precisamos de carinho.
Por isso recordo uma frase de Madre Teresa de Calcutá que nunca esqueci “As mãos que ajudam, são mais sagradas do 
que as que rezam”.
No entanto, verificámos com certa mágoa, que há pessoas que nunca comparecem. Algumas explicam os motivos…mas 
outras … nem uma palavra. Ninguém é obrigado a nada, nós sabemos, mas temos pena e isto foi um aparte com o que 
nos entristeceu.  
Assim com essas pessoas os laços ficam mais frouxos, apenas os conhecemos de vista.
Terminado o nosso mandato, queremos expressar o nosso agradecimento a todos os que connosco trabalharam.
Os nossos Jovens/Adultos merecem. Queremo-los felizes; é por eles que trabalhamos.
Mas também queremos ajudar os seus Pais/Tutores.
Dentro das nossas condições, fizemos o que nos foi possível, mas sempre com o maior carinho e respeito.
Desculpem se algo vos desagradou. Não era seguramente a nossa intenção.
Desejamos ainda que aqueles que nos venham substituir, constituindo a nova RAF tenham o maior êxito, pois o Elo 
Social assim merece.

Queremos sempre e sempre que a amizade reine, pois ela é o maior afluente do amor.

Elia Pombeiro Gonçalves
Mãe e Membro da RAF
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s férias são sinónimo 
de convívio, partilha 
de bons momentos, 

descanso, mas também de 
crescimento e descoberta. Porém, 
nem sempre as famílias dispõem 
das condições de vida adequadas 
para proporcionar momentos de 
lazer aos seus filhos, havendo a 
necessidade de procurarmos uma 
resposta social de qualidade para 
estes casos.

É por este motivo que o Elo 
Social desenvolve, sempre que 
possível, as Colónias de Férias. 

Foi o que aconteceu, nos 
princípios de Julho a um grupo 
de 7 utentes que, durante uma 
semana, tiveram a oportunidade 
de rumar, a convite da Dona 
Cremilde e do Dr. Martins, à 
região do Ribatejo, à bela vila 
de Marinhais. Enquadrados num 
alojamento e um ambiente 
familiares, todos tiveram a 
oportunidade de banhar-se 
na água quentinha da piscina, 
passear pelas aldeias e vilas 
do Ribatejo para apreciarem 
a beleza das paisagens e 
deliciarem-se diariamente com os 

almoços carinhosamente servidos 
no restaurante O Canto do Vaz.
No final da semana, ao terminar 
a estadia, todos voltavam a suas 
casas com a alegria espelhada 
nos seus rostos e com a sensação 
de que soube a pouco. 

Este ano a segunda colónia de 
férias, realizou-se na segunda 
semana de julho, na Maceira, que 
é uma freguesia do concelho de 
Leiria. A convite do Sr. Luís Batista 
e da sua esposa (pais do Paulo 
Rui), tivemos a possibilidade de 
passar uma semana num sítio 

A

O DESCANSO DOS
GUERREIROS

COLÓNIAS DE FÉRIAS 
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comunidades e locais diferentes, numa forma de integração social 
que proporcionou a todos os participantes verdadeiros momentos 
de puro lazer e prazer.

Para além destas prazerosas experiências e, como tem acontecido 
em anos transatos, o “Programa Abrir Portas à Diferença” 
promovido pelo Inatel, aceitou uma vez mais a nossa candidatura, 
possibilitando que 15 dos nossos utentes pudessem conhecer 
melhor o Concelho de Oeiras. Foram seis dias excecionais e com 
uma agenda repleta de experiências diversificadas das quais 
destacamos: os passeios ao Forte de São Julião, Jardim da Cascata 
da Quinta Real de Caxias, a visita a Belém, Boca do Inferno, 
Cascais e Estoril. Para além disso e dentro das ótimas instalações 
do Inatel, pudemos beneficiar de atividades como animação 
musical, aulas de Yoga, mimica, caça ao tesouro, jogos tradicionais 
e etc... Até 2018.     

Patricia Lourenço e Ricardo Rodrigues 
Psicopedagoga e Diretor Técnico

muito aprazível. Os utentes, além de 
desfrutarem de uma semana de sol 
radiante, percorreram o extenso areal 
de Santa Rita e puderam conhecer a 
Praia de Porto Novo, situada na foz 
do Rio Alcabrichel. Esta encontra-se 
no limiar de um vale paradisíaco, que 
escondem grutas com vestígios pré-
históricos. Antigo porto piscatório, 
esta praia é também conhecida por 
ter sido o local de desembarque das 
tropas britânicas que viriam a combater 
na batalha do Vimeiro, aquando da 
primeira invasão napoleónica, em 1807.
Foi de facto uma semana que correu 
de feição, pois existiu um contacto com 
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sta sociedade pertence-nos e temos de 
encontrar forças para conseguirmos acreditar 
que no dia seguinte podemos acordar e lutar 
no sentido de transformar um modo de vida 
descomedidamente individualista, sedimentado 

por uma dependência tecnológica irracional, numa 
sociedade promotora do conforto afectivo e moral. 
A ideia de podermos ser felizes sozinhos ou contra 
os outros é absurda em si mesmo, mas é esse modus 
operandi de muitos de nós. 

Bem longe e alheados desta realidade temo-los a eles, 

Aqueles que merecem ser incluídos na “nossa” sociedade,

Aqueles que fogem à tipologia de pessoa normal,

Aqueles que são excessivos por mostrarem genuinamente 
o quanto gostam,

Aqueles que não conseguem fingir o que não são,

Aqueles que têm no outro um fim e não um meio para o 
sucesso, 

Aqueles que são realmente felizes na maioria dos dias, 

Por tudo isto deixo-vos um apelo: 

Ensinem-nos a realmente viver. 

Ricardo Rodrigues
Diretor Técnico 

E

MOSTREM-NOS 
COMO SE FAZ!
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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,

2
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
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BEM UNIDOS DE MÃOS DADAS SOMOS O ELO SOCIAL


