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O ano de 2018, fruto do seu significado, ou seja 
comemoramos trinta e cinco anos de vida, teve implicações 
naturais no número e tipo de iniciativas/atividades. Antes 
de partilharmos convosco algumas das iniciativas mais 
impactantes, não poderíamos deixar de agradecer a todos 
aqueles que contribuíram, fizeram e fazem a história do Elo 
Social. O nosso muito obrigado a:

 - Todos os Fundadores que tiveram na génese desta 
magnífica obra social;

- Todos os Utentes desta Instituição, por serem a razão da mesma;
- Todas as Famílias, pilar base de toda a estrutura da nossa Instituição;
- Todos os Dirigentes, pela forma clarividente e rigorosa das suas ações de gestão;
- Todos os Profissionais, pelo respeito e compromisso com a missão do Elo Social;
- Todos os Parceiros, pela oportunidade e confiança evidenciadas. 
 Após este agradecimento merecido, vamos percorrer de forma breve cada artigo 
que, de certo modo, narram um ano diferente e muito especial. Começamos, como 
sempre, pela simplicidade e pragmatismo dos nossos utentes através do “Primeiro 
Nós”, de seguida e na “Voz da Presidente”, faz-se uma retrospetiva de 35 anos e 
projetam-se os desafios de curto/médio prazo. Na “Voz das Famílias” partilham-se 
histórias de vida que se entrecruzam com a história do Elo Social. Para que a nossa 
Festa de Natal mantenha o elevado nível exibido, a dedicação, esforço e criatividade 
são atributos demonstrados e por demais evidentes em cada número. Este ano, 
a Inclusão foi palavra de ordem e, por essa razão, foram muitas as atividades 
promotoras da mesma, merecendo especial destaque: o Carnaval Inclusivo, as 
Semanas de Inclusão, a saída para Aljubarrota e a ida à Vindima. De forma a 
conhecermos melhor não só o nosso país, mas também França, dedicámos-lhes em 
contexto de CAO e Lar Residencial, uma semana de iniciativas, “Semanas Temáticas”, 
em categorias distintas como a cultura, gastronomia, desporto/dança e passeios. 
Como anfitriões, recebemos mais de 600 pessoas entre crianças, pessoas com 
deficiência e idosos e convidámo-las a participar nos nossos Jogos da Primavera. 
Outro tipo de convite foi feito na realização da já tradicional “Sardinhada”, este 
ano acompanhada de muita chuva… Sendo predicado distintivo ter nas iniciativas 
referidas a presença das famílias, houve, designadamente em duas, um número 
superlativo, “Dia da Família” e o “Aniversário dos 35 anos”.  Ainda no quadro de 
iniciativas previsto, convocámos os nossos utentes a participar na “Caça ao ovo” 
onde se uniu a componente pedagógica, mas também lúdica. Numa dimensão 
diferente e mais relaxada tivemos as nossas já habituais “Colónias de Férias”, este 
ano com um denominador comum, a praia. O desafio para a rúbrica relacionada com 
o CEP foi, em nome próprio, cada encarregado contar aquilo que já experienciou, 
o resultado final, como seria expectável, resumiu-se para alguns deles a, nostalgia. 
Existem vários motivos para a Revista Caminhos integrar cada segmento e, no 
espaço do voluntariado, o artigo elaborado, cumpre-o na íntegra. Se por um lado é 
disseminador de emoções por outro é promotor do voluntariado. Finalmente e de 
forma mais que merecida, procurámos dar destaque ao parceiro chave para a nossa 
Instituição, banco BNP Paribas.
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NÓS
PRIMEIRO

Expressões que dão para rir e pensar. . .

“Técnica: Cortas-te o cabelo?
Cliente: Não, só o cortei em junho e em agosto...
Técnica: Que engraçado, agora parece mais curto!
Cliente: Olha, se calhar encolheu com as lavagens...”

“Fale com o Psicólogo que resolve os problemas da vida.”

“Técnica: Cortas as unhas sozinho?
Cliente: Sim.
Técnica: Com tesoura ou corta-unhas?
Cliente: Com os dois…
Técnica: Muito bem. Olha, e limpas as unhas com uma 
escovinha?
Cliente: Eu não… Não sou vaidoso!”

“Voluntária: vou ler-lhe umas frases e quero que me diga 
o quão verdade são ou não para si. Ok?
Cliente: Certo.
Voluntária: “Nas últimas semanas tenho-me sentido um 
pouco triste.”
Cliente: Sei lá. Só a conheci agora!”

(o utente queria despedir-se de uma Técnica)
Cliente: Liguei porque queria te despedir de ti.
Técnica: Querias despedir-me??
Cliente: Sim, eu quero te despedir!

“Amanhã vou para o meu cantinho (casa)”. 
(na aplicação do questionário de satisfação)
Técnica: Então se tiveres algum problema aqui no Elo 
sabes com quem deves falar?
Cliente: (pausa) Com Deus!
Técnica: Não será melhor falar, por exemplo, com o Dr. 
Ricardo?
Cliente: Também pode ser… Mas Deus primeiro!

Cliente 1: Ai, não me chateies os neurónios!!
Cliente 2: Neurónios? Que é isso?
Cliente 1: Neurónios?! É a cabeça!!

Técnica: Importa falar com o teu irmão para sabermos, se 
é possível comprar as calças.
Cliente: Não senhor, quem trata da minha vida sou eu.
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A VOZ DA PRESIDENTE

PARABÉNS
AO ELO SOCIAL...

24 de Outubro de 2018 a ELO SOCIAL fez 
35 anos de existência. Está por isso toda a 
Associação de Parabéns.

A ELO SOCIAL foi fundada por 10 sócios, 
a que de imediato se agregaram muitos outros, que 
em conjunto e com a colaboração dos seus técnicos, 
restantes trabalhadores e voluntários, construíram ao 
longo destes 35 anos uma obra prestigiada e de mérito 
social indiscutível, assente nos valores da dignidade 
da pessoa, igualdade, família como base de inclusão, 
solidariedade, participação e transparência na gestão e 
na qualidade, postos ao serviço dos seus associados e 
utentes no cumprimento da sua missão de “contribuir 
através dos seus serviços para que cada pessoa com 
deficiência atendida na ELO SOCIAL e sua família possam 
desenvolver o seu próprio projeto de Qualidade de Vida”.

São merecidos estes parabéns e o meu agradecimento a 
todos, sem esquecer também todas as entidades públicas 
e privadas que estiveram, como parceiros indispensáveis, 
ao nosso lado durante estes 35 anos e que nos ajudaram 
a percorrer todo este caminho.

Mas, tal como em 1986, o futuro era a causa motora para 
a edificação deste Projeto, também agora, o futuro e as 
incertezas que lhe são inerentes têm que gerar a Força 
e a União entre todos para porem a ELO SOCIAL em 

A

primeiro lugar e qualquer que sejam as circunstâncias, 
ser possível assegurar e promover a continuidade, o 
desenvolvimento e a sustentabilidade da ELO SOCIAL.

Caros associados, não é só a Associação que tem mais 35 
anos. Aos associados e utentes também o tempo e a vida 
passou por eles e estão, por isso, mais velhos e cansados.
Há, pois, por um lado, que consolidar a estrutura 
organizacional em torno de profissionais qualificados e 
competentes que garantam a base da operacionalidade 
da instituição e, por outro lado, que apelar aos associados 
mais novos para com disponibilidade, vontade e alegria, 
se deixarem mobilizar para assumir as responsabilidades 
ao nível dos órgãos sociais.

Quero-vos dizer ainda que as comemorações do 35º 
aniversário correram muito bem e foram dirigidas 
sobretudo para os nossos utentes que muito se 
divertiram com as múltiplas iniciativas havidas.

Por fim em jeito de balanço saliento que os principais 
desafios a que nos propusemos, foram superados com 
êxito, designadamente:

• A realização de inúmeras novas  iniciativas com os 
nossos utentes;

• A melhoria de condições da Sala de Snoezelen e da 
hidroterapia;

• O alargamento dos postos de trabalho no Centro de 
Emprego Protegido, passando de 29 para 34; 

• A requalificação da moradia do exterior, proporcionando 
uma melhoria da qualidade de vida dos utentes que dela 
beneficiam;

• As Comemorações do 35 aniversário, que mais uma vez 
constituíram um ponto alto na vida da instituição;

• O inicio das obras da Residência Laços.

BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO!

Maria de Lurdes Carvalho
Presidente da Direção

Mª LURDES CARVALHO
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 oneca, o quarto entre seis 
irmãos, “deixou de mexer” 
durante vários dias por volta 
dos cinco meses e meio de 
gestação, na sequência de 

uma queda aparatosa da minha mãe, 
em casa, enquanto fazia preparativos 
para a vinda de mais uma criança… O 
médico quis interromper a gravidez, 
mas os meus pais não aceitaram.
Nasceu aparentemente normal e só por 
volta dos 18 meses, perante o atraso 
no desenvolvimento, foi consultado 
um neurologista. O resto é a história 
de uma epilepsia grave e atraso no 
desenvolvimento. Desde pequenos “nos 
habituámos” a vê-lo cair de repente e 
estrebuchar durante vários minutos, 
roxo de morte, perante o pânico da 
minha mãe. Imitava o que dizíamos 
sem compreender o sentido. Aos dez 
anos, um dia, a minha mãe disse a 
um de nós para acender a luz da sala, 

e para surpresa geral o Toneca foi 
acendê-la – tinha compreendido uma 
ordem simples.
Frequentou o primeiro colégio aos 
13 anos, mas só durante 2 anos, 
supostamente por atingir o limite 
de idade. Ali aprendeu a maioria da 
autonomia básica: comer sozinho, ir à 
casa de banho, ajudar a vestir-se e a 
despir-se.  
Teve a sorte de uma casa cheia de 
crianças, muita brincadeira, maluqueira, 
risos e música. Mais tarde, namoradas 
e amigos (todos os meus irmãos são 
homens). Nunca se sentiu tratado de 
modo diferente, com excepção de ser 
o centro das atenções da mãe, visto 
ter pouca autonomia e nunca ter 
mastigado os alimentos. Já participava 
em todas as interacções e brincadeiras, 
e tinha um notável sentido de 
oportunidade nas frases humorísticas, 
fazendo rebentar gargalhadas gerais.

Durante o meu curso de enfermagem, 
o Toneca esteve sem colégio (no total 
cerca de oito anos), o relacionamento 
com ele nem sempre era fácil, e o meu 
pai estava gravemente doente. Decidi 
que, logo que acabasse o curso (1980), 
teria de encontrar um colégio para ele. 
Um dia fui à CERCI Olivais e conheci 
a D. Cremilde. O Elo era ainda apenas 
uma ideia nas mentes dela e do Dr. 
Martins. Tive a sorte de ser convidada 
a participar no projecto e de ter sido, 
em outubro de 1983, uma dos onze 
fundadores da Instituição.
Depois fizemos as Galas da Rosa 
Branca, de que toda a gente já ouviu 
falar. Depois o Sr. Leitão conseguiu-
nos o terreno. Depois construímos um 
barracão, no inverno rodeado de lama, 
onde preparávamos a orgânica da 
futura Instituição. Algumas vezes vim 
às reuniões trazendo o meu filho na 
alcofa. Depois começaram as obras.

T

A VOZ
DAS FAMÍLIAS
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o que trouxerem os anos vindouros, sou testemunha de que sem estas duas 
fortes personalidades o Elo não seria esta enorme árvore frondosa que 
facilita as vidas e o crescimento dos nossos “miúdos” e de todos nós, porque 
nos libertou para vivermos as nossas vidas pessoais e profissionais.
É sabido que várias outras pessoas têm dado também a estas décadas 
de vida do Elo uma dedicação incondicional. Porém hoje quero salientar 
um pequeno batalhão, maioritariamente feminino, que é constituído por 
autênticas segundas mães dos nossos “miúdos”. As mesmas décadas foram 
porventura muito mais longas para elas/es, porque mudaram fraldas, 
apararam birras, geriram conflitos e consolaram os nossos “miúdos”, inclusive 
quando perderam os pais.
Nestes 35 anos prepararam uma infinidade de festas, sempre com a mesma 
criatividade. Realizaram e assistiram a longas reuniões fora de horas. Os 
anos passaram e elas/es renovaram sempre a disponibilidade para os nossos 
“miúdos” – e temos inúmeros exemplos de que os sentem também como “os 
miúdos delas/es ”.
Se há algo importante a transmitir neste testemunho, a par da minha 
profunda e enorme gratidão para com o Elo, é o sentimento que tenho de 
que este “batalhão” nunca teve até hoje o reconhecimento que merece. 
Sabemos que são imprescindíveis, admitimos que o trabalho que fazem não é 
para qualquer um, reconhecemos as suas qualidades, individuais e de grupo, 
mas nunca nos lembramos de exigir para elas uma recompensa concreta – 
porque não um prémio pecuniário significativo no final do ano? Que sabemos 
nós das dificuldades com que se batem, com uma remuneração mensal pouco 
acima do mínimo nacional?
Voltando ao Toneca: como todas as pessoas, e tal como um cristal, cresce 
segundo as suas próprias linhas. Quartzo não é mica, diamante não é topázio. 
Não dispensa música nem “namoradas”, que colecciona em todos os meios 
onde convive, com um conceito muito próprio e infantil do que seja namorar. 
Não prescinde de tentar controlar com as suas “antenas” tudo o que se 
passa à sua volta. Durante muitos anos mostrou-se tímido e inseguro no Elo, 
embora não tanto como nos anteriores colégios, e só agora começa a ter 
amigos entre os seus pares, pois até há alguns meses só lhe interessavam 
as figuras de referência: o 
Dr. Martins, o Dr. Ricardo, as 
sucessivas monitoras do CAO, 
o professor de ginástica, a 
sua noiva-fisioterapeuta Elsa 
Patronilho, e mais duas ou três 
pessoas com responsabilidades. 
Se a medicina e os 
medicamentos fossem há 30 
anos como são hoje, ele teria 
aprendido a deslocar-se e 
orientar-se sozinho na rua 
e possivelmente adquirido 
algumas competências 
académicas. Mas para mim é 
mais importante saber que 
todos fizemos o melhor que 
sabíamos, aceitando os grandes 
desafios que estes “meninos” 
nos colocam.
Aprendi, principalmente, que 
nunca podemos descrer do 
futuro: os milagres existem, 
somos nós que os fazemos, e o 
Elo Social é um deles.   

Maria Rosário Canelas
Irmã e Sócia Fundadora

Acreditei muito no Elo desde a 
respectiva “gestação”, mas o Elo veio 
sempre a superar as minhas melhores 
expectativas, e hoje só lamento que 
a minha profissão de enfermagem, e 
a família que entretanto formei fora 
de Lisboa, não me tenham permitido 
partilhar mais das preocupações e 
trabalhos desta equipa fantástica.
Ninguém está habituado a ouvir-me 
bajular, e se falo assim do Elo é de 
todo o coração. Com todas as falhas 
que possamos encontrar-lhe, e que 
em jovem eu adorava encontrar-lhe… 
Foi a maturidade que me fez olhar 
para o Dr. Martins com a admiração 
que hoje tenho pela sua criatividade 
e incansável capacidade de trabalho, 
com que contagiou toda a equipa e 
fez dela o que ainda hoje é. Foram os 
anos que me ensinaram a respeitar na 
D. Cremilde a obstinação incoercível de 
quem nunca se dá por vencida. Tragam 
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16 de dezembro de 2017 realizou-se, na Elo 
Social, mais uma emblemática festa de Natal. 
O empenho e dedicação de todos os utentes e 
colaboradores, bem como a atenção e entrega 

do público a esta causa instigaram ao sucesso que o 
evento teve… Estamos de parabéns!
A primeira parte da festa iniciou com muito ritmo e 
música: a peça “Singularidades” ajudou-nos a refletir 
sobre os direitos das pessoas com deficiência, realçando 
o que cada pessoa tem de melhor. A segunda peça, “Viva 
a Diferença”, apelou à valorização das diferenças de todos 
e de cada um, com a interpretação do tema musical “O 
normal é ser diferente”.
Como não podia deixar de ser, a equipa da Elo Social quis 
completar uma das suas muitas obras, desta feita, com 
a continuação da “História de Portugal”, onde pudemos 
rever alguns momentos importantes do nosso país, com 
figuras como Eusébio e Cristiano Ronaldo, passando 
também pela incontornável revolução dos cravos!
Fomos presenteados com um fantástico momento de 
magia, dinamizado pelo mágico Serafim. Uma estreia para 
todos que, diga-se de passagem, nos deixou boquiabertos 
e mereceu os respetivos aplausos! Antes do intervalo, “Os 
Camponeses do Elo” mostraram muito do trabalho que 
desenvolveram ao longo do ano, com as modas habituais 
e a novidade: “Margarida Moleira”.

A

FESTA DE
NATAL



9  Revista Caminhos       www.elosocial.org

A segunda parte não podia ter começado melhor… Depois de 
um animado momento musical, com o nosso querido grupo 
“Panteras Negras”, foi a vez da peça “Elo Dance”. O grupo 
de dança mostrou estar em forma e dançou músicas de 
estilos variados… Muito empenho e, acima de tudo diversão, 
naquela que foi uma peça versátil e carregada de energia 
positiva!
A festa continuou com os números “Aleluia”, dinamizada 
pelo Centro de Emprego Protegido, e “Prenda de Natal” 
representação cómica da área residencial. Esta última 
empenhou-se em divertir todo o público presente: a mãe e 
o Pai Natal mostraram-se animados e fizeram sorrir todos os 
que estavam à sua volta.
Como não podia deixar de ser, não podíamos terminar esta 
festa sem um grande clássico… O último número, mostrou-
nos a construção de um cenário natalício, com recurso a 
luz negra e muito movimento. Tudo isto ao som da tão 
conhecida música “Last Christmas”!
Antes da entrega dos presentes e de nos entregarmos ao 
convívio entre todos cantámos, a uma só voz, o hino da casa, 
relembrando sempre que “bem unidos de mãos dadas somos 
o Elo Social”!

Elisabete Chora
Psicóloga



10    Revista Caminhos      www.elosocial.org

este dia de diversão em que podemos 
ser aquilo que quisermos, damos largas à 
imaginação. 
Tivemos um concurso de máscaras e muita 

música ao vivo.

Na nossa passerelle passaram reis, soldados, piratas, 
sultões, anjos, freiras e palhaços, matrafonas, super 
homens, bruxas, presidiárias e até ninjas, no final do 
desfile ainda apareceu uma figura incontornável da nossa 
atualidade, o Sr. Presidente “Trump” com o seu estilo 
inconfundível (poupa incluída). Para terminar o dia em 
beleza, dançámos e brincámos com a participação de 
algumas instituições, designadamente a Fundação Obra 
de Nossa Senhora da Purificação, ACRPIS – Associação 
Comunitária Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Sacavém  e a Universidade Sénior da Portela, reforçando 
assim os laços com a comunidade envolvente. 

Dia memorável e interessante, prontos para repetir para o 
ano. Viva o Carnaval!

Teresa Dias
Auxiliar de Atividades Ocupacionais

CARNAVAL
INCLUSÍVO

N
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Semana temática de Portugal foi rica em 
experiências vividas não só em contexto de 
CAO, mas também de Lar Residencial. De 
entre as atividades realizadas destacamos, os 

jogos tradicionais (malha, corrida de sacos, etc.), filmes 
portugueses retratando Lisboa e arredores com pipocas a 
acompanhar, que todos gostaram muito.

Para finalizar, em cada jantar houve os Sabores 
Gastronómicos de várias regiões de Portugal começando 
pela típica “Alheira com grelos” de Mirandela, a “Canja 
de galinha “ da Estremadura, continuando pelas “Migas“ 
Alentejanas, e terminando, como não podia deixar de ser, 
com as Ilhas da Madeira e Açores, e os “Filetes de peixe-
espada com banana e maracujá”. O término da refeição 
ficou a cargo da saborosa “Mousse de maracujá “. 

Para dar continuidade a esta iniciativa em setembro 
todos pudemos relembrar o nosso francês, à semelhança 
da semana destinada a Portugal, também esta 
se prolongou até ao final do dia com jantares da 
Gastronomia Francesa : “Ratatouille”, “Soufflé au poisson”, 
e as saborasas Dessert: “Crepes”, “Tarte aux pommes” e 
“Clafoutis aux fruits rouges”. 

Foram duas semanas divertidas onde todos aprendemos 
mais um pouco e onde estiveram presentes o jogo, 
o desporto, a cultura e gastronomia, esta última com 
ementas diferentes, que aguçou o paladar de utentes e 
colaboradores.

Catarina Piçarra e Susana Martins
Ajudantes de Ação Direta

LAR
RESIDENCIAL

A
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ma das novidades que 
tivemos este ano foi a 
realização de semanas 
temáticas… Como não 

podia deixar de ser, começámos pelo 
nosso país: Portugal! De 12 a 16 de 
março, vivemos várias experiências, 
que nos levaram a “viajar” por todo 
o país... De 17 a 21 de setembro, 
embarcámos noutra viagem, desta 
vez em direção a França… Curiosos? 
Ora vejam um pouco do que fizemos 
nestas semanas tão animadas…
Na Semana Temática de Portugal, 
iniciámos a semana com uma 
manhã de jogos tradicionais. 
Equilibrámo-nos em cima de andas, 
fizemos corridas de caricas, jogo 
do galo humano e disputámos a 
precisão de cada um no jogo da 
malha. Como este foi o dia dedicado 
ao Alentejo, a tarde foi passada 
numa sessão de cinema com muitas 
gargalhadas, com a ajuda dos 
nossos amigos alentejanos, da série 
“Malucos do Riso”.
O segundo dia foi pensado para 

viver as ilhas, Madeira e Açores. 
De manhã, aventurámo-nos num 
workshop de doçaria típica, onde 
fizemos panquecas de abóbora e 
bolo de banana, receitas típicas da 
Madeira! À tarde, houve novamente 
sessão de cinema, desta feita para 
ficar a conhecer um pouco os Açores 
e toda a beleza natural e cultural 
que envolve este arquipélago. 
Não podíamos terminar o dia sem 
experimentar as famosas corridas 
de Cestos de Madeira… No Elo, 
não tínhamos cestos de madeira, 
mas tínhamos cadeiras de rodas… 
Fizemos desta atividade algo mais 
inclusivo e aliámos a diversão à 
experiência do que é deslocarmo-
nos com uma cadeira de rodas.
Reservámos a quarta-feira para 
a capital e dividimo-nos em três 
grupos: uns foram visitar o museu 
do traje, outros passearam por 
bairros típicos de Lisboa e outros 
ainda que assistiram a mais uma 
sessão de cinema, com o filme “O 
Leão da Estrela” (2015). À tarde, 

recebemos o Rancho Folclórico do 
Bairro da Fraternidade (São João da 
Talha) e terminámos o dia com um 
lanche convívio entre todos.
Depois de Lisboa, dedicámo-nos a 
Miranda do Douro, onde pudemos 
ver um pequeno filme sobre a 
região, antes de participar no 
workshop sobre o jogo do pau. 
Apesar das pequenas mazelas, que 
fazem parte, foi muito divertido! 
Depois de almoço, tivemos direito a 
uma prova de sabores regionais que 
fez as delícias de todos, desde os 
doces aos salgados, passando pelos 
chás e também alguns enchidos!
O último dia foi reservado ao 
Ribatejo. Uns tiveram mais uma 
manhã animada, com jogos 
tradicionais, desde o jogo do burro, 
ao jogo das argolas, passando 
também pelos jogos dos arcos 
e das latas. Outros, foram numa 
visita à Chamusca, no coração do 
Ribatejo, onde puderam visitar o 
miradouro de Nossa Sr.ª do Pranto, 
com uma vista privilegiada sobre 

U
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os campos desta região, com o rio Tejo como cenário de 
fundo. Infelizmente, as condições meteorológicas não 
permitiram a realização de mais nenhuma das atividades 
que tínhamos programadas para este dia e, depois do 
almoço no restaurante “O Chora”. com direito às típicas 
e saborosas trouxas de ovos como sobremesa, voltámos 
para Lisboa.
Na Semana Temática de França, procurámos igualmente 
viver experiências típicas deste país através de diversas 
atividades. O primeiro dia começou de forma muito 
saborosa, com os workshops de cozinha típica e de 
francês. No primeiro, os utentes tiveram a oportunidade 
de fazer os famosos crepes Suzette. No segundo, foi 
possível aprender e treinar algumas palavras de origem 
francesa, que são também habitualmente utilizadas no 
nosso dia-a-dia.

Na manhã do segundo dia começámos o dia em pleno, com jogos tradicionais: imaginem que experimentámos o 
parkour e também jogámos à petanca! Continuámos na área desportiva e passámos uma tarde bastante animada, com 
a Volta ao Elo em Bicicleta… Tivemos prémios e pódio, com direito, inclusive, às respetivas camisolas! 
Com toda estas atividades, mais exigentes do ponto de vista físico, o terceiro dia desta animada semana teve de 
começar com uma sessão de cinema, onde pudemos ver o filme da famosa dupla “Astérix e Obélix”. À tarde, e porque 
também é importante recuperar energias, tivemos mais uma prova de sabores regionais que nos deixou com um 
gostinho muito saboroso e a desejar que venham as próximas semanas temáticas! 
 
No penúltimo dia desta semana, dividimo-nos em dois grupos: enquanto uns foram passear por Lisboa e visitar 
locais relacionados, de alguma forma, com França, outros assistiram a nova sessão de cinema, com o filme 
“Corcunda de Notre Dame”. A tarde deste dia contou com um dos eventos mais apreciados por toda a gente: desde 
utentes a profissionais, passando, claro está, pelos convidados presentes… Foi a tarde do desfile de moda! Tivemos 
oportunidade de ver diversos modelos, para diversas estações do ano e ocasiões. Antes de terminar, até pudemos 
apreciar um vestido de noiva! Como podem imaginar, não faltou bom gosto, animação e glamour!
No último dia, voltámos a estar em movimento e iniciámos a manhã com dois workshops: pintura e esgrima. No 
primeiro, demos asas à imaginação e cada um teve oportunidade de recriar, pelas suas mãos, paisagens e monumentos 
franceses. No segundo, ouvimos com atenção o professor Jorge Machado, da Federação Portuguesa de Esgrima, que 
nos explicou alguns conceitos básicos em relação à esgrima e depois nos ajudou a treinar uns com os outros! Com as 
devidas precauções, experimentámos um bocadinho do que seria ser um verdadeiro mosqueteiro.
Terminámos a semana com a habitual animação musical, desta feita com as músicas mais tocadas em França. Claro 
que este foi mais um momento em que não podíamos deixar de dar o nosso melhor e abrimos a pista ao som do 
famoso cancã!
Foram pequenas grandes viagens que fizemos ao longo destas duas semanas, onde não faltou animação e boa 
disposição, aliadas a novas experiências e aprendizagens. 

Elisabete Chora e Patrícia Lourenço
Psicóloga e Psicopedagoga



14    Revista Caminhos      www.elosocial.org

SEMANA 1 - DIA 1– VISITA  À BIOVIVERSIDADE, 4 DE 
JUNHO
Começámos o dia com uma pequena viagem até 
Monsanto, onde fomos muito bem recebidos pela Técnica 
Sandra que nos apoiou durante todo o percurso e 
demonstrou uma enorme sensibilidade para adaptar a 
atividade às nossas necessidades e interesses. 
Ao longo do percurso tivemos a possibilidade de contactar 
com as ervas aromáticas e conhecer cada aroma e textura.
A calma do espaço e dos animais que ali habitam 
transmitiu-nos uma enorme tranquilidade e foi realmente 
uma experiencia muito gratificante de partilha entre 
técnicos e clientes, que nos deixou de coração cheio e 
com uma enorme vontade de ali voltar.

SEMANA 1 - DIA 2 - ESTUFA-FRIA E MIRADOURO 360º, 5 
DE JUNHO
Neste dia tínhamos como meta conhecer a estufa-fria, o 
miradouro 360º e pelo meio uma paragem para almoçar 
no Mcdonald’s das Amoreiras. Começámos então o dia 
pela visita à estufa-fria, um local agradável com centenas 
de espécies de plantas diferentes oriundas de todo o 
mundo, um espaço que nos colocou algumas dificuldades 
ao longo do percurso, mas que em grupo conseguimos 
ultrapassar. Quando chegámos ao Mcdonald’s fomos 
recebidos como autênticos Reis, uma sala reservada e um 
acompanhamento personalizado, não nos faltou nada.
Depois do almoço chegou o momento mais aguardado do 
dia, a subida ao miradouro 360º, não podíamos ficar mais 
perplexos, desde a entrada no elevador interativo até à 
vista maravilhosa do ponto mais alto de Lisboa.

SEMANAS
DE INCLUSÃO
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SEMANA 1 - DIA 3– PLANETÁRIO E JARDIM 
BOTÂNICO, 6 DE JUNHO
Mesmo quando não há estrelas no céu, há 
estrelas no planetário! 
Acampámos todos juntos observando o céu, 
enquanto surgiam perguntas curiosas que nos 
foram conduzindo à descoberta do Sistema Solar.
Mais tarde fomos visitar o Jardim Botânico, que 
é um dos maiores jardins de Lisboa. A visita 
proporcionou momentos muito agradáveis. 
Pudemos balançar em camas de rede num jardim 
centenário onde o verde impera e confere um 
carácter de paz e tranquilidade.

SEMANA 1 - DIA 4 - ERICEIRA E VISITA À ALDEIA 
JOSÉ FRANCO, 7 DE JUNHO
O dia estava cinzento e a prometer chuva, mas 
ainda assim não nos atemorizamos e aí fomos 
nós em direção à Ericeira, à chegada à aldeia José Franco a promessa cumpriu-se e a chuva apareceu para nos 
cumprimentar, ainda assim saímos das carrinhas e fomos seguindo o cheirinho do pão com chouriço acabadinho de 
sair do forno. Passámos por diferentes partes da aldeia e podemos conhecer as lindas cidades miniatura, os moinhos e 
até conhecer os muitos ofícios tradicionais de um passado não muito distante. Acabámos a nossa viagem numa antiga 
taberna, mesmo ao lado do tão esperado pão com chouriço!
Como o tempo não foi nosso amigo, não pudemos pisar a areia das praias da Ericeira e fomos à procura de um local 
para merendar, mas com tanta chuva acabámos por almoçar num terminal rodoviário bem acolhidos e acompanhados 
pela simpatia das pessoas do oeste!

SEMANA 1 - DIA 5 - PRAIA DE SINTRA E LAGOA AZUL, 
18 DE JUNHO
Sabe bem recordar este ótimo dia de sol e cheiro a 
verão!
Começámos por molhar os pés e bronzear a pele 
na praia de Santo Amaro, onde enquanto alguns 
descansavam na toalha, outros davam o primeiro 
mergulho do ano. Mais tarde em plena serra de 
Sintra, houve até direito a um piquenique com vista 
para a mágica Lagoa Azul. Alimentámos o corpo, mas 
também nos deliciamos a ver os peixes, as tartarugas 
e os patos que habitavam aquele bonito lugar.

SEMANA 2 - DIA 1 - MUSEU DA MARINHA E COMBOIO 
ATÉ CASCAIS, 11 DE JUNHO
Chegados a Belém e inspirados pelo padrão dos 
descobrimentos, lá fomos nós visitar o Museu da 
Marinha. O museu está muito bem desenhado e 
dá-nos a conhecer a história e o desenvolvimento 
da navegação marítima, a curiosidade de ver aqueles 
barcos tão bem desenhados e elaborados fizeram os 
nossos olhos estarem bem arregalados ao longo de 
todo o percurso.
Mais tarde, já depois de almoçar e de barriguinha 
cheia fomos até Cascais de comboio… E que 
experiência! A expectativa e o entusiamo 
demonstrado antes de entrar foi muito gratificante, 
mas a alegria e a atenção como viam e sentiam cada 
quilómetro deixou-nos sem palavras!
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SEMANA 2 - DIA 2 - FALCOARIA E VISITA À ALDEIA DE 
ESCAROUPIM, 12 DE JUNHO
No dia em que fomos a Salvaterra de Magos tivemos 
a possibilidade de visitar a Falcoaria Real e, depois do 
almoço na Praia Doce, visitámos a aldeia Escaroupim.
Felizmente, como em muitas das saídas que temos tido, 
marcou-nos a simpatia e recetividade das pessoas que 
nos receberam. Mesmo com algumas dificuldades que 
surgem quando levamos um grupo tão grande como o 
que levámos nesta ocasião e, com os imprevistos, que 
daí advêm… Deste dia, guardamos os sorrisos sinceros 
com que cada um dos nossos clientes foi acolhido. O 
respeito por cada um deles e por todas as questões que 
quiseram ver respondidas, dadas as novas experiências 
que vivenciavam.
Sendo esta uma saída de inclusão social, não podia 
terminar sem que nos deparássemos com alguns 
imprevistos, nomeadamente no que diz respeito a 
espaços pouco adequados a pessoas com mobilidade 
reduzida. São situações como estas que nos relembram 
a importância do trabalho em equipa e de sorrir, mesmo 
perante as adversidades. Só assim é possível reverter 
situações que, à partida, estariam condenadas ao 
insucesso e colaborar com melhorias concretas. Só assim 
é possível contribuir verdadeiramente para a felicidade 
dos que nos rodeiam, dando sentido ao caminho que 
percorremos juntos.

SEMANA 2 - DIA 3 - CINEMA E PASSEIO NA EXPO, 14 DE 
JUNHO
Aí vem o autocarro… o dia começou com uma viagem 
de autocarro até à expo, a alegria e expressividade que 
alguns clientes nos transmitiram foi bem gratificante 
e proporcionou-nos uma bela forma de começar o dia. 
Depois de um belo passeio até ao oceanário e de um 
bom almoço, aí fomos nós para o cinema, e o que nos 
rimos do filme e das gargalhadas do nosso José Vital. O 
filme acabou sem termos comido pipocas, todavia lá fora 
podemos ver que estava um belo gelado à nossa espera.

SEMANA 2 - DIA 4 - MUSEU DO DINHEIRO E VIAGEM DE 
ELÉTRICO, 15 DE JUNHO
Hoje fomos conhecer o museu do dinheiro e tivemos 
uma excelente experiência, tivemos a possibilidade de 
ter uma guia só para nós, que nos deu a conhecer cada 
canto do museu e que tão bem nos soube transmitir 
cada pormenor, como foi criado o museu, a história do 
dinheiro, podemos receber uma nota com a nossa cara 
gravada e até pegar numa barra de ouro!
Mais tarde fomos andar de elétrico, não foi fácil 
encontrar um em que pudéssemos entrar todos, mas 
valeu a espera pois a experiência foi bem divertida. 

Filipe Barroquinho
Professor de Educação Física
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origem da palavra voluntário vem do latim 
“voluntarius” que deriva da palavra “voluntas”, 
cujo significado é a capacidade de escolha 
ou decisão; aparece pela 1ª vez na língua 
portuguesa no séc. XV com o significado de 

“espontâneo”.
Voluntários são todas as pessoas que gratuitamente 
realizam atividades ao serviço de outrem e do bem 
comum, o que implica que o voluntariado será atividade 
de livre escolha, de cidadania ativa, democracia, 
solidariedade e como fonte de educação e coesão social. 
Portugal tem desde 1998 uma Lei Bases de 
enquadramento jurídico do voluntariado – Lei 71/98 de 
3 de Novembro. Já a primeira legislação portuguesa que 
aborda o tema foi em 1945 (Decreto-Lei n.º 35108). A Lei 
71/98 visa definir as bases e o enquadramento jurídico 
do voluntariado. Porém, e desde 1998, pouco mais foi 
desenvolvido no campo jurídico sobre o voluntariado, à 
exceção de um ou outro decreto e do Conselho Nacional 
para a Promoção do Voluntariado. 
Quando pensei em integrar “O Voluntariado”, eu que 
sou da área da Comunicação Alternativa e Tecnologias 
de Apoio, senti que poderia não só ter uma atividade 
tradicional de voluntária mas também tentaria ajudar 
nos mecanismos facilitadores de integração de grupos 
minoritários e grupos mais desfavorecidos na prática do 
voluntariado.
E foi assim que em conversa com a Dra. Manuela 
Almeida, também ela voluntária, me deu a conhecer 

a Associação para a Integração e Apoio ao Deficiente 
Mental Jovem e Adulto, Elo Social, e da hipótese de 
prestar atividade como voluntária nesta Instituição. 
Fiquei curiosa, fui à Internet saber o que lá se fazia, 
identifiquei-me com o que vi e que li ou seja que a 
Instituição para além de outras áreas, havia uma área 
específica que ”pretendia promover nos clientes uma 
série de competências que lhe permitam agir como 
pessoas autónomas nas diversas situações da vida 
quotidiana” e então, após ter tido oportunidade de visitar 
aquele espaço, de ter tido contato com alguns utentes e 
com alguns funcionários, fiquei entusiasmadíssima e a 
querer quanto antes, começar.
Neste curto espaço de tempo que tenho estado 
presente e ativa no “Elo Social”, percebo o quão tão é 
enriquecedor e gratificante estar perto dos utentes, que 
apesar de algumas limitações, têm uma capacidade de 
comunicar albergando diferentes perspetivas, assim 
como outras potencialidades para serem estimuladas, 
e com afetos que eu não sonhava. Sinto o carinho e 
respeito dos colaboradores para com os utentes e para 
comigo, que me ajudam na integração e formação 
para melhor desempenho das atividades que me são 
atribuídas. 
Em jeito de conclusão, concordo que “Ser voluntário é 
trabalhar com o coração.”( Miguel Novais )

Mariana Grilo
Voluntária

A

VOLUNTARIADO
CONCEITO, UMA REFLEXÃO E A MINHA EXPERIÊNCIA
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o dia 10 de Maio de 2018 decorreu, como em 
anos transatos, os Jogos da Primavera, este 
ano intitulados “Jogos com História”. Com 
este artigo iremos procurar, para além de 

fazer o descritivo desse dia, evidenciar todo o trabalho 
a montante. Assim, importa saberem que o início dos 
Jogos ocorreu cerca de três meses antes. Numa primeira 
fase, procurou-se a participação de todos, tendo o ponto 
de partida sido dado através da auscultação aos utentes 
e onde, os Grupos de Autorepresentantes, tiveram um 
papel essencial. Das mais diferentes ideias que surgiram, 
houve uma mais consensual, a questão dos refugiados 
(na altura na ordem do dia) e a paz. De seguida, 
procurou-se que os profissionais da nossa Instituição 
dessem o seu contributo, não só sob o ponto de vista 
conceptual, mas também transformar todas as ideias em 
algo dinâmico e com formato de Jogos. Tivemos dois 
meses para dar corpo às ideias que surgiram, tendo este 
ano o incentivo de esta atividade estar inserida nas 
Comemorações dos trinta e cinco anos do Elo Social. 
No dia e com a presença de mais de trinta Instituições, 
procurámos que estas calcorreassem os quatro períodos 
da História Mundial, designadamente a Idade Antiga, 
Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 
Para isso recriámos 4 jogos lúdico-pedagógicos em 
quatro espaços distintos aludindo à temática em jogo. 
Antes de entrarmos nos Jogos propriamente ditos, 

importa agradecer a duas pessoas que exponenciaram 
os mesmos com a sua competência e porque não 
dizê-lo beleza. Obrigado Fernanda Freitas e Catarina 
Sikiniotis pela vossa inestimável presença. O desafio que 
lançámos aos cerca de 600 participantes entre crianças, 
pessoas com deficiência e idosos, no que diz respeito ao 
período da Idade antiga, foi construírem uma pirâmide 
do Egito. Para isso tiveram de transportar as pedras 
pelo deserto, entrar dentro de um sarcófago e superar 
algumas das adversidades, designadamente as serpentes 
e a dificuldade em montar uma pirâmide com uma 
altura considerável (cerca de 2 metros). Relativamente á 
Idade Média, procurámos contar uma das histórias mais 
conhecida de sempre, “Robin dos Bosques”. No espaço de 
relva em frente à tenda houve espaço para um torneio 
de tiro com arco, no alvo existiam balões que continham 
no seu interior moedas, após serem rebentados, os 
participantes tinham de atravessar a floresta de 
Sherwood, ou seja um bosque labiríntico, após este ser 
ultrapassado, novas dificuldades surgiram, neste caso 
troncos gigantes e estrelas da manhã, finalmente tinham 
de depositar as moedas num baú. No que diz respeito 
à Idade Moderna, sob o título “mensageiros do rei”, 
entrámos num ginásio que mais parecia uma fortaleza 
medieval, não existia uma parede que não tivesse 
caraterizada… Qual foi o reto lançado aos participantes? 
Transportarem uma carta de navegação passando pelas 

N

JOGOS DA
PRIMAVERA

JOGOS COM HISTÓRIA
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diferentes classes sociais, o clero para ser selada, a nobreza 
através da participação numa caçada e pelo povo. Somando 
a tudo isto, as areias movediças, as pedras do rio e saltar 
por cima de troncos foram outras das “solicitações” exigidas 
para conseguirem chegar ao navegador e dar a possibilidade 
que a nau zarpasse. Finalmente e materializando a ideia 
dos utentes da nossa instituição, procurámos, com a Idade 
contemporânea, trazer para a nossa Instituição uma “missão 
humanitária” recriando um contexto de guerra onde houve 
necessidade de transportar feridos em macas para um 
hospital de campanha, gentilmente cedido pelo Regimento 
de transportes do exército português. Para além disso, foi 
ainda solicitado que colocassem em mochilas alimentos/
mantimentos que deveriam ser distribuídos num campo 
de refugiados e por último deveriam içar a bandeira da 
paz. Para que tudo isto fosse possível de concretizar muito 
agradecemos aos cerca de 40 voluntários, 10 provenientes 
da comissão organizadora da queima das fitas do Instituto 
Superior Técnico e 30 do nosso parceiro oficial para os Jogos 
da Primavera, o Banco BNP Paribas. Se da parte da manhã, foi 
“exigido” tamanha valentia para corresponder aos desafios 
proposto, de tarde, para além da animação musical, a cargo 
dos nossos Panteras Negras e da imprescindível Paula 
Teixeira, houve várias surpresas, designadamente a quando 
da entrega dos prémios. Para os vencedores de cada jogo, o 
McDonalds das Amoreiras entregou vouchers possibilitando 
que todos pudessem comer uma refeição de forma gratuita 
no seu espaço.            
Para finalizar, fica o agradecimento a todos os que tornaram 
possível o concretizar desta atividade, que tanto nos orgulha 
realizar.

Até para o ano. 

Ricardo Rodrigues
Diretor Técnico
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Centro de Emprego Protegido da Elo Social 
foi criado com o propósito de formar 
pessoas com deficiência intelectual ligeira 
e multideficiência e prepará-los para a 
integração no mercado de trabalho.

O trabalho desenvolvido tem sido muito positivo e o 
impacto é notório, tanto a nível pessoal como familiar.
Ao longo destes 24 anos, com o apoio diário dos 
encarregados do Centro de Emprego Protegido, lutamos 
para a satisfação e bem-estar de todos os Trabalhadores 
em Regime de Emprego Protegido, para que se sintam 
integrados e realizados.
E assim temos conseguido cumprir com o nosso objetivo. 
Agradecemos o apoio do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, entidade responsável pela política 
de Emprego Apoiado e a todos os clientes que tornam 
possível a sustentabilidade do Centro de Emprego 
Protegido da Elo Social. Aos que passaram e aos que 
continuam, o nosso obrigado.

Paula Simões
Escriturária do Centro de Emprego Protegido

Estava a começar o mês de Junho de 1991 e surgia 
mais uma resposta da Elo Social: O Centro de Emprego 
Protegido. Na altura com 26 trabalhadores. 
Crescemos ao longo destes anos, lutámos, ultrapassando 

as dificuldades, mas com o nosso empenho e dedicação, 
temos de uma forma positiva conseguido superar os 
objetivos a que nos propomos, que são principalmente 
manter os postos de trabalho dos nossos trabalhadores 
em regime de emprego protegido, sermos respeitados e 
reconhecidos pela comunidade e sentirmo-nos realizados 
de pertencer a esta grande família que é a Elo Social.

Rosa Madeira
Encarregada de Lavandaria

Corria o ano de 1995 quando a Elo Social iniciou 
o protocolo para embalamento de talheres para o 
Aeroporto de Lisboa.
Estes 23 anos têm sido um desafio, mas com o esforço 
dos nossos trabalhadores temos vindo a ultrapassar as 
dificuldades.
Uma das memórias de que mais nos orgulhamos foi 
o embalamento dos talheres utilizados no almoço da 
inauguração da Ponte Vasco da Gama em 1998. Todos os 
trabalhadores estavam orgulhosos por fazer parte de um 
evento tão importante e de grande responsabilidade. 
Termino dizendo que espero que tenha mais 23 anos de 
trabalho com esta equipa.

Helena Silva
Encarregada do Setor de Embalamento de Talheres

O

FOI HÁ
27 ANOS...
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Faço parte do Centro de Emprego Protegido da Elo Social há 
7 anos, no setor do Estofamento. Temos orgulho de fazer uma 
arte que se tem vindo a perder. Conforme temos constatado, os 
clientes demonstram a sua satisfação pela qualidade do nosso 
trabalho.

Eduardo Antunes
Encarregado de Estofamento

Entrei no Centro de Emprego Protegido da Elo Social no ano 
de 2011. Recordo-me de ter vontade de desistir. Não era fácil.
Agarrei o leme e remei em frente e com o empenho dos 
Trabalhadores em Regime de Emprego Protegido tornámo-nos 
uma equipa de valor e recomendada pelos clientes.
Este mérito conquistado dá-nos força para seguir em frente.

Francisco Rua
Encarregado de Jardinagem

Apesar de estar na Elo Social há alguns anos, só há poucos 
meses entrei como Encarregado de Jardinagem no Centro de 
Emprego Protegido. Apesar de conhecer os trabalhadores, foi 
como começar de novo. Adaptar-me à equipa, conhecê-los, 
aprender com eles e fazer um serviço bem feito.
A equipa mantem-se empenhada e mesmo com as dificuldades 
da idade tem conseguido fazer uma boa jardinagem.

Mário Rebordão
Encarregado de Jardinagem

Conheça os nossos Serviços em:
Website: www.elosocial.org

Contacte-nos:
E-mail: cep@elosocial.org
Telefone: 218540360



22    Revista Caminhos      www.elosocial.org

Elo Social deu início às comemorações da 
Páscoa no dia 28 de março com uma atividade 
muito divertida: Uma Caça ao Ovo! Esta 
atividade foi organizada pela equipa do CAO, 
tendo decorrido nas instalações do Elo Social 

e contou com a presença de todos os utentes da nossa 
Instituição!
Logo pela manhã demos início a este evento com uma 
pequena peça de teatro em que se pretendeu dar a 
conhecer a verdadeira História dos Ovos da Páscoa! 
Com esta peça ficámos a saber porque se dão ovos de 
chocolate na Páscoa e que é uma tradição que começou 
com a Igreja Católica no século IV. 
Por volta das 10.30h, lançámos um desafio simples: 
o Coelho da Páscoa escondeu alguns ovos nos vários 
locais do recinto da instituição e os participantes ficaram 
incumbidos de os encontrar… Para ajudar nas buscas, 
o Coelho deixou algumas pistas que foram lidas pelos 
técnicos. Com estas orientações, os nossos utentes foram 
capazes de encontrar todos os ovos e conquistar uma 
merecida recompensa: belos ovinhos de chocolate! 
Na parte da tarde, através de um workshop de Pintura 
de Ovos, os nossos artistas pintaram uns ovinhos de 
esferovite que ficaram simplesmente uma verdadeira 
delícia e que pendurados numa das árvores ao pé 
da moradia 1 ainda realçaram mais a beleza destes 
trabalhos! 
Foi a primeira vez que os nossos utentes desenvolveram 
uma caça ao ovo da Páscoa, mas sem dúvida que a 
alegria e a animação estiveram sempre patentes, uma 
vez que esta atividade garantiu momentos de diversão e 
companheirismo!

Patricia Lourenço
Psicopedagoga

A

CAÇA AO
OVO
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DIA DA FAMÍLIA

o dia 15 de Maio 
O Elo encheu-se de Alegria
Depois dos Jogos da Primavera
Comemorou-se o Dia da família

Diversas atividades foram apresentadas
Algumas partes dos jogos recriadas
Pinturas de almofadas foi o que propusemos
Para uma manhã super animada

Pais e filhos que alegria 
Era vê-los a pintar
As almofadas que fizeram em conjunto 
Que Rico momento para partilhar

A tarde houve cantoria
Como não poderia faltar
A RAF meteu mãos a obra
E colocou os cavaquinhos a tocar

Cavaquinhos e concertinas
Era vê-los a tocar
Alguns sem instrumento
Mas com vozes de encantar

Foi com muita Alegria 
E boa disposição
Que se passou mais um Dia 
De uma grande Comemoração
Para o Ano certamente haverá mais
E será também como muita satisfação
Juntaremos novamente as famílias
Nesta Grande Instituição.

Elsa Santos
Fisioterapeuta

N
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omo é do conhecimento 
de todos, a vida não 
pode ser só trabalho 
e, portanto, este 
ano, os utentes da 

Elo Social tiveram, uma vez mais, 
direito a semanas de descanso, 
onde as palavras de ordem foram: 
descontração, diversão e calma.
As primeiras duas semanas de 
colónias de férias aconteceram 
no Vimeiro, na casa gentilmente 
cedida pelo Sr. Luís Batista e pela 
sua esposa D. Ângela. Estamos 
profundamente agradecidos por nos 
terem dado a oportunidade de poder 
desfrutar de duas semanas plenas de 
boa disposição, companheirismo e 
muita diversão à mistura!
O primeiro grupo esteve na Maceira 
de 16 a 20 de julho e o segundo 

de 23 a 27 do mesmo mês. Das 
diversas atividades que foram 
realizadas destacaram-se as praias 
que visitámos, sendo a de Santa Rita 
eleita a preferida! Pelos acessos e 
limpeza mas também pela simpatia 
e boa disposição dos nadadores 
salvadores!
Um local que gostámos muito de 
repetir foi a visita à piscina, por 
ser um espaço muito acolhedor 
e por nos proporcionar dias 
verdadeiramente descontraídos… 
Com menos ondas, é certo mas 
mantendo as aventuras e sorrisos! 
É realmente um passeio imperdível, 
com uma paisagem paradisíaca, 
ladeada por encostas verdejantes. 
Mais uma vez, a equipa de nadadores 
salvadores não desiludiu e despediu-
se de nós com um “voltem sempre”! 

Voltaremos, com certeza…
O grupo de utentes que esteve na 
primeira semana disponibilizou 
um dos dias para visitar Peniche, 
onde visitaram o Cabo Espichel, 
com o seu farol e vista para a 
ilha das Berlengas, passando pelo 
Forte. Na vida, há sempre surpresas 
boas e nesta nossa aventura não 
houve exceção. Sem programarmos, 
tivemos oportunidade de visitar a 
Feira Internacional de Bilros. Foi 
muito giro poder apreciar todos 
os trabalhos expostos, ver as 
rendilheiras a trabalhar ao vivo e até 
fazer-lhes perguntas!
Porque também gostamos de 
aproveitar todos os momentos para 
aprender um pouco mais, visitámos 
o Centro de Interpretação da Batalha 
do Vimeiro, onde nos explicaram 

C

COLÓNIAS DE
FÉRIAS



25  Revista Caminhos       www.elosocial.org

aproveitámos para apanhar conchas, fazer caminhadas no extenso areal 
e empenhar-nos em jogos de grupo. Como estávamos na margem sul 
do Tejo, aproveitámos para dar um saltinho a Setúbal, onde visitámos o 
Jardim do Bonfim e demos um passeio na tão conhecida Avenida Luísa 
Todi. Claro que não poderíamos visitar esta cidade sem subirmos ao 
forte de São Filipe e nos deslumbrarmos com a fantástica paisagem que 
este nos oferece para o estuário do Sado. Confessamos que tivemos de 
subir algumas escadas e que alguns locais colocaram à prova o nosso 
medo de alturas. Ainda assim, foi divertido explorar aquele espaço!
Como estivemos uma semana nesta bonita zona, não poderíamos deixar 
de ir visitar um local tão famoso como a sede da Bacalhôa… Numa 
das tardes que tivemos disponíveis lá fomos nós a Vila Nogueira de 
Azeitão! Ao longo da nossa visita pelo museu, vimos obras inéditas 
da vasta coleção do comendador Berardo e tivemos também direito a 
visitar a adega, com grandes barris de madeira, que guardam muitos dos 
famosos vinhos Bacalhôa, para além de termos oportunidade de ver a 
exposição de azulejos portugueses, alguns deles datados do século XVI. 
Não voltámos, claro está, sem trazer deliciosas tortas de azeitão, que 
saboreámos depois de jantar.
No último dia, aproveitámos a manhã para visitar o Centro Interpretativo 
da Lagoa Pequena, situado próximo da Lagoa de Albufeira. Foi uma 
manhã que passou muito rápido mas ainda nos permitiu apreciar toda 
a calma e tranquilidade características daquele espaço. No pequeno 
percurso que realizámos conseguimos, de binóculos na mão, observar 
algumas aves, como a garça, o galeirão e a cegonha. Como o tempo 
que sobrava já não era muito e ainda tínhamos de nos preparar para o 
regresso a Lisboa, a visita foi mais curta do que o previsto… Mas ficou 
a promessa de voltarmos com mais tempo e com mais colegas, que 
gostarão tanto desta experiência quanto nós.

Elisabete Chora, Fernanda Luís, José Varandas, Margarida Almeida, 
Patrícia Lourenço  
Psicóloga, Auxiliares de Atividades Ocupacionais e Psicopedagoga

como tudo aconteceu há cerca de 200 
anos atrás e nos deram a oportunidade 
de ver os uniformes e todo o material e 
armamento que os exércitos usavam, entre 
outras curiosidades. Aconselhamos todos os 
que possam a visitar este local que, como 
já não é novidade, foi de uma simpatia e 
disponibilidade louváveis!
Na segunda semana de colónias no Vimeiro, 
mudou o grupo mas a animação manteve-
se! Houve mergulhos, passeios na praia, 
sestas depois dos saborosos almoços no 
restaurante “O Braga” e conversas animadas 
na hora do chá. Também se jogou às cartas 
e a diversão foi muita pela noite dentro!
Na Costa da Caparica, realizou-se a terceira 
semana de colónia de férias. O Caparica 
Sun Centre recebeu-nos muito bem e a 
equipa mostrou-se sempre muito disponível 
para o grupo. A praia de São João foi a 
que visitámos mais vezes e também onde 
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á cheira a Sardinhas!
Foi com este comentário de um utente do Elo 
Social que mais um ano se realizou a nossa 
animada Sardinhada.
Logo após o almoço, começou-se a preparar 

o lume para as belas sardinhas, entrecosto, chouriço, 
morcela, febras e entremeada.
Este ano tivemos um percalço com a organização das 
mesas, pois começou a chover torrencialmente, sendo 
necessário mudar todas as mesas para o Refeitório e 
tenda, foi uma loucura.
Mas nem a chuva nos impediu de fazer a festa.
O ambiente não esmoreceu, ficando todos mais juntos 
uns dos outros, tendo oportunidade de mais convívio 
entre os presentes.
As sardinhas começaram a ser servidas, assim como a 
carne, não faltando o belo do Caldo Verde e a nossa 
deliciosa Sangria, que tanto sucesso tem feito ano após 
ano.
Para acompanhar a Sardinhada, não faltou também a 
Animação Musical, com um grupo de Acordeonistas, 
que tanto animou o serão, convidados, pais, utentes e 
trabalhadores, a dançar e cantar pela noite dentro.
Não esquecendo também a nossa famosa Quermesse que 
é a alegria de utentes e convidados.
Sendo um evento que requer uma grande logística e 
empenho por parte de funcionários e alguns pais, é 
realizado todos os anos com dedicação e alegria.
Até para o ano !

Ana Paula Norinha e Carla Domingues 
Serviços Administrativos

J

SARDINHADA
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e a um dia de verão juntarmos um autocarro 
cheio de rostos sorridentes, um parque lúdico 
numa bela vista portuguesa e um conjunto de 
boas memórias não há nada que enganar: vem 

aí mais uma excursão no Elo Social.
Era ainda de manhã cedinho, quando no dia 4 de Julho 
dissemos “até já” a Lisboa e com as mochilas carregadas 
de entusiasmo nos fizemos à estrada em busca de um 
dia de aventura longe da rotina habitual. O destino, esse, 
era Alcobaça, no distrito de Leiria, onde assentámos pé 
no Parque dos Monges. A viagem não podia ter corrido 
melhor com todos empolgados com o que viríamos a 
encontrar. Pouco mais de uma hora depois, lá estávamos 
nós à entrada do parque, que nos recebeu com uma 
fachada pitoresca, tal qual a entrada de um castelo. 
Como a barriga já dava horas, fizemos um pequeno 
lanche e então de energias carregadas começámos por 
explorar um viveiro onde observámos peixes de várias 
cores e tartarugas, de entre as quais a africana, que 
seduziu todos com o seu tamanho.
Ao nosso redor, várias árvores e arbustos abraçavam-
nos levando a memória da cidade para bem longe, 
e os nossos sentidos eram embalados pela música 
que entoava pelo jardim e remetia para a vida de 
contemplação dos mosteiros. Foi então neste ambiente 
mágico enquanto explorávamos o Jardim Bíblico que 
surgiu pelo arvoredo a mítica Padeira de Aljubarrota 
que vestida à época nos deu as boas-vindas e nos 

guiou por entre as várias espécies de plantas daquele 
espaço. Com uma simpatia e boa disposição contagiante 
a nossa amiga deu conselhos sobre os usos medicinais 
das plantas e surpreendeu todos com curiosidades e 
brincadeiras. E com as mentes de todos bem alimentadas 
de informação foi hora de dar de comer também às 
barriguinhas com um belo almoço servido na esplanada 
do Parque.
Como não há nada melhor do que a sobremesa 
quando terminamos uma refeição, reservou-se para o 
fim uma experiência bem docinha, um workshop de 
doces conventuais. Antes de pormos as mãos na massa, 
recebemos uma breve explicação sobre os utensílios e 
técnicas usadas nos conventos para a confeção destas 
delícias. Depois passou-se à ação e, em redor de uma 
bancada, todos moldaram as suas bolachinhas que 
depois de irem ao forno iriam aconchegar os apetites na 
chegada ao Elo.
Estava assim cumprida a missão. Apesar de ainda muito 
ter ficado por descobrir, os sorrisos de satisfação diziam 
tudo. Enquanto alguns recordavam o dia bem passado 
e outros fechavam os olhos de cansaço, Alcobaça ia 
ficando para trás, mas decerto que não por muito tempo, 
nem que seja porque quem vai a Alcobaça não passa 
sem lá voltar.

Rita Correia
Auxiliar de Atividades Ocupacionais

S

PARQUE 
DOS MONGES
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o dia 10 de outubro tivemos, finalmente, a 
oportunidade de participar na atividade de 
vindima… Logo pela manhã seguimos rumo 
ao Ribatejo, à vila de Alpiarça, onde já nos 

esperavam na Casa Agrícola Paciência, Lda.
Com muita pena nossa, dada a altura do ano em 
que foi possível realizar esta atividade, não tivemos 
oportunidade de participar na vindima manual… Mas não 
foi por isso que o dia não foi produtivo!
Conseguimos aprender e viver novas experiências! Depois 
do lanche da manhã, seguimos para o campo e fizemos 
uma visita à vinha, com direito a ver a máquina de 
vindimar a trabalhar e tudo… A Sr.ª Eng.ª Luísa Paciência 
explicou-nos tudo com o máximo detalhe. Falou-nos 
sobre as várias castas, os tipos de uva, a forma como deve 
vindimar-se, quais as diferenças entre a vindima manual 
e mecânica, as várias fases da apanha da uva e como se 
desenvolve, ao longo do ano, o trabalho nesta empresa 
vitivinícola familiar. 
Depois de satisfeita a nossa curiosidade pudemos 
experimentar o sabor das uvas apanhadas diretamente 
por nós. Garantimos: eram uma delícia! 
Da vinha, seguimos diretamente para a adega, onde 
aprendemos mais sobre o processo de fabricação do 
vinho. Passámos pelos grandes reservatórios onde as uvas 
fermentam, pela linha de embalamento, pelo laboratório 
de análises à qualidade do vinho e ainda conseguimos 
ver antigas ferramentas de trabalho de vitivinicultura.
Antes de voltarmos para Lisboa, fomos presenteados 
com uma fantástica prova de mosto, tinto e branco. A Sr.ª 

N

IDA À 
VÍNDIMA

Eng.ª Luísa Paciência explicou-nos ao pormenor como 
devemos provar, efetivamente, este tipo de bebidas. 
Todos fizemos como ela nos explicou e sentimo-nos 
verdadeiros provadores de vinho! Para além do mosto, 
tivemos oportunidade de experimentar a Geleia de Vinho 
e a Compota de Maçã com Moscatel, acompanhadas dos 
típicos queijo, enchidos e pão saloio.
Foi um dia excecional, que superou as nossas 
expectativas e nos deixou com muita vontade de voltar 
em oportunidades futuras!

Elisabete Chora
Psicóloga
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ue caminhada… 

Este será provavelmente o último artigo de todas as atividades que desenvolvemos ao longo deste ano 
e realmente foi pelo significado deste dia que trabalhamos em todas elas. O aniversário do Elo Social é 

sempre um dia que nos trás algo diferente, e este dia começou bem cedo com a caça ao tesouro. Percorremos nesta 
atividade um pouco da história desta instituição, ficámos a conhecer e a saber que os locais por onde passamos todos 
os dias foram as bases da criação da nossa instituição. A atividade foi criada para dar a conhecer a nossa casa e quem 
nela trabalha, mas também serviu para nos colocar algumas dúvidas para decifrar cada charada e para nos por à 
prova, nesta hora de caminhar para cima e para baixo. No final da atividade conseguimos construir num belo puzzle, 
que nada mais era que uma imagem daquilo para o qual esta instituição foi criada, o reflexo da felicidade dos nosso 
clientes que foi construída ao longo destes 35 anos.
Depois do almoço tivemos uma aula de dança e uma sessão de discos pedidos que proporcionou bons momentos de 
animação e diversão.
Para terminar o dia tivemos um lanche com toda a família do Elo Social, e que bom é ver o sentimento que os utentes 
nos transmitem ao cantarem os parabéns à nossa instituição.
Parabéns a todos os que trabalharam para que este ano fosse tão cheio, deu muito trabalho, mas foi muito gratificante 
ver os sorrisos na cara de cada um deles.
Parabéns à família “Elo social”.

Filipe Barroquinho 
Professor de Educação Física

35º 
ANIVERSÁRIO

Q
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ENTREVISTA COM...

Antes de mais, importa agradecer a 
disponibilidade para nos conceder esta 
entrevista, que figurará na nossa Revista 
Caminhos, relativa ao ano de 2018. A razão 
essencial para selecionarmos o Banco BNP 
Paribas como nosso entrevistado, prende-
se com o fato de fazermos 35 anos de 
existência e, nesta data marcante, termos o 
maior prazer em reconhecer publicamente 
o parceiro atual mais importante da nossa 
Instituição. 

Elo Social: Como responsável pela 
responsabilidade social Corporativa de 
uma empresa com a dimensão do BNP 
Paribas, que importância atribui a este tipo 
de colaboração com instituições como o 
Elo Social?

BNP Paribas: A colaboração com 
instituições com a capacidade de ter um 
impacto positivo na sociedade cívica é 
extremamente importante e complementar 
para uma organização como o BNP Paribas. 
Uma empresa com a dimensão e influência 
do nosso banco tem a responsabilidade de 
contribuir para uma sociedade melhor, pois 
tem os recursos humanos, tecnológicos 
e financeiros necessários para ajudar a 

Diretora de Comunicação 
e Responsabilidade Social 
Corporativa do Banco BNP 
Paribas em Portugal.

DRA. 
LUCIANA
PERES
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solucionar problemas existentes. Acualmente, procuramos 
contribuir para a construção de um futuro mais 
sustentável, razão pela qual inscrevemos na estratégia 
do banco o compromisso de contribuir para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, definidos pelas Nações 
Unidas.

Elo Social: Que caminho ainda há a percorrer na área 
da responsabilidade social dos grupos empresariais em 
Portugal?

BNP Paribas:   Haverá sempre caminho a traçar e a 
percorrer, mas diria que o setor privado está mais 
empenhado que nunca em proporcionar os meios para 
que todos tenham oportunidades iguais, de acesso a 
ferramentas que lhes permitam construir uma carreira 
profissional, e melhores condições financeiras nas 
suas vidas. Noto um compromisso cada vez maior das 
empresas, de maior e menor dimensão, em devolver à 
sociedade e em assumir um papel ativo de ator social 
- que era tradicionalmente associado ao Estado e ao 
terceiro sector.

Elo Social: Que balanço faz da parceria do BNP Paribas 
com o Elo Social depois destes 7 anos de colaboração?

BNP Paribas: Já são 7 anos! É uma relação que tem vindo 
a fortalecer-se a par com o crescimento do BNP Paribas 
em Portugal. Começámos com uma presença modesta nos 
Jogos da Primavera em 2011, que se repete anualmente 
e, este ano, chegámos a participar com 40 voluntários. 
Ao fim de todo este tempo, podemos referir com orgulho 
que já dedicámos só a esta atividade - um dia por ano 
- mais de 1000 horas de voluntariado em horário de 
trabalho, através da participação de 150 colaboradores. 
Mas não só, pois também já tivemos a oportunidade de 
oferecer algum voluntariado de competências através 
de formação em gestão aos quadros do Elo Social e 
de ferramentas profissionais aos seus clientes; temos 
também dado o nosso contributo para a empregabilidade 
das vossas pessoas contratando os vossos serviços, 
nomeadamente o de jardinagem, e ainda dando sempre 
espaço à vossa presença no nosso Mercado de Natal 
solidário, para divulgação do vosso trabalho e angariação 
de alguma receita através da venda direta dos vossos 
produtos aos nossos colaboradores.

Elo Social: De entre todas as atividade em que o 
Banco BNP Paribas tem colaborado com o Elo Social, a 
participação nos Jogos da Primavera é superlativa não só 

pelo apoio financeiro, mas também por disponibilizarem 
e envolverem os vossos colaboradores no dia dos Jogos. 
Que feedback recebem dos vossos trabalhadores após 
participarem nesta atividade?

BNP Paribas: Não poderia ser mais positivo. Todos 
agradecem a oportunidade de participar num dia que 
é na realidade uma festa de afetos e onde a inclusão 
acontece de facto. Para o BNP Paribas, a participação nos 
Jogos da Primavera cumpre um propósito muito especial, 
que é o de despertar nas pessoas a consciência para a 
inclusão de todos nas atividades normais do dia-a-dia, 
independentemente das diferenças. Muitos dos nossos 
colaboradores nunca tinham tido contacto próximo 
com a deficiência até ao dia em que participaram pela 
primeira vez e, a partir desse momento, tornaram-se eles 
próprios embaixadores da causa não só dentro da nossa 
organização como fora, nas suas vidas pessoais. Estamos 
também nós gratos ao Elo Social por nos dar com 
frequência esta oportunidade.

Elo Social: Sendo desde 2012 nosso cliente dos serviços 
de jardinagem, gostaríamos de saber como avalia a 
qualidade do serviço prestado pelos nossos clientes e 
que perspetiva se vislumbra relativamente à manutenção 
do com o Paribas?

BNP Paribas:  Estamos satisfeitos com o serviço prestado. 
Idealmente, a nossa ideia seria poder alargar os mesmos 
serviços de jardinagem aos restantes edifícios do BNP 
Paribas em Lisboa (neste momento, apenas o Edifício 
Art’s, no Parque das Nações, e o nosso edifício da Av. 
Gago Coutinho, no Areeiro, beneficiam deste serviço 
do Elo Social). Estamos cientes de que a contratação 
dos vossos serviços de jardinagem é, em si mesma, 
uma forma de intervenção social, e isso irá certamente 
ser considerado no momento de avaliação e possível 
renovação do contrato.

Elo Social: Em 2013, o Banco BNP Paribas desenvolveu 
um projeto educativo e de formação no Elo Social 
direcionado à Pessoa com deficiência Intelectual na 
área da informática e outro em liderança, marketing, 
higiene e segurança para os nossos profissionais. Qual a 
vossa abertura para se voltar a realizar outras ações de 
formação do género?

BNP Paribas:   Temos total abertura para a realização 
de ações neste âmbito no Elo Social, pois é um projeto 
com bastante interesse e que tem realmente um impacto 
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positivo direto na vida destas pessoas. Para além disso, 
é uma oportunidade que os nossos colaboradores nos 
solicitam cada vez mais, de poderem disponibilizar horas  
do seu dia para o voluntariado de competências, algo que 
muito valorizamos no BNP Paribas.

Elo Social: Estando o Elo Social a iniciar a construção da 
Residência Laços, projeto que visa essencialmente criar 
uma resposta integrada para os pais das pessoas com 
deficiência de modo a colmatar e preservar as relações 
entre pais e filhos, no último período da vida dos pais. 
Questionamos se estariam interessados em apoiar este 
projeto, uma vez necessitarmos de apoio financeiro 
para equipar a Residência e não existe possibilidade de 
celebrar acordos com a Segurança Social neste âmbito.

BNP Paribas: Este tipo de financiamento não está 
previsto na nossa estratégia local e no nosso programa 
de Responsabilidade Social Corporativa. Contudo, o BNP 
Paribas tem um projeto, o Help2Help, que tem como 
finalidade dar apoio a projetos de cariz solidário de 
instituições de impacto social, com quem os nossos 
colaboradores fazem voluntariado regularmente. Assim, 
colaboradores que queiram apoiar alguma associação 
específica candidatam-se a este programa, apresentando 
os seus projetos e poderão receber um apoio financeiro 
de até 2000€. Visto que há colaboradores BNP Paribas 
que costumam apoiar o Elo Social, esta poderia ser uma 

ótima opção para a vossa associação.
Elo Social: Para terminar gostaríamos de saber se tem 
condições de nos assegurar a continuidade da ligação 
profícua entre o Banco BNP Paribas e o Elo Social em 
que moldes o perspetivam?

BNP Paribas: Neste momento, já está validada a 
realização de outra edição dos Jogos da Primavera, em 
2019. Este será um dos Solidarity Days do BNP Paribas 
em Portugal, no próximo ano. 

Elo Social: Uma vez mais agradecemos a sua 
disponibilidade e interesse.

Rita Correia e Ricardo Rodrigues
Auxiliar de Atividades Ocupacionais e Diretor Técnico
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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

7



34    Revista Caminhos      www.elosocial.org

SAUDADE
ITENERANTE

Recordamos os cheiros, as imagens, os paladares, a intensidade da luz e de sons… 

uis a vida, quis o destino e as opções que a nossa existência fosse repleta de novos cenários, 
diferentes protagonistas e experiências diversas...Q
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Recordamos a intensidade de sentimentos despertados…

Recordamos as pessoas que se cruzaram connosco, os protagonistas e os atores secundários, todos os que 
de alguma forma contribuíram para o guião da nossa história...

Recordamos os momentos e as experiências, as situações mais ou menos importantes, as conquistas e  der-
rotas, os risos e as lágrimas,

E é neste remembramento que entra um Elo Comum a todos nós,

O Nosso Elo Social.    



BEM UNIDOS DE MÃOS DADAS SOMOS O ELO SOCIAL


