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No marulho de um ano de 2018 pródigo em 
inúmeras atividades e iniciativas, o ano de 2019 
adivinhava-se menos intenso, todavia e como 
está inerente à nossa cultura Institucional que os 
desafios são o condimento da vida, procurámos 
seguir esse princípio à risca, como fica evidente na 
diversidade e quantidade de artigos que vos iremos 
apresentar. 

Tendo como cerne da nossa ação sempre o utente e o seu bem-estar, foi 
possível fabricar diversas “viagens” num mundo feito por eles e em que 
nós tivemos a felicidade de nos terem deixado entrar. 
Convido-vos por isso a fazer o itinerário connosco, tendo como ponto 
de partida o artigo “ Primeiro Nós” e como ponto de chegada “Encontro 
Nacional – Inclusão pela Arte” a quem aproveitamos, uma vez mais para 
endereçar o nosso agradecimento à promotora do evento, Fundação 
Irene Rolo de Tavira.
A estes iremos incluir muitos outros, uns mais Institucionais como é o 
caso “A Voz da Presidente”, outros mais retrospetivos “A Voz das Famílias”, 
ou “As Vozes do CEP”. Uns a espelharem uma vertente mais lúdica “A 
animação chegou às Residências “, “Semana temática de Itália”, “Colónia 
de Férias”, “Festa de Natal” e “Jogos da Primavera”, outros a retratarem 
a forma como o Elo Social trabalha a dimensão inclusiva “Diário de um 
acampamento”, “Semanas pró-Inclusão” ou “Safari – Badoca Park”. 
Em paralelo com esta amálgama de ações continuámos a reforçar ou a 
alargar o nosso leque de parceiros consubstanciado em projetos como 
“Mentha”, “Dr. Risadas” ou “Grupos de Autorepresentantes”.                           

Por fim, gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento a todos 
aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para idear este 
caminho.  
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NÓS
PRIMEIRO

Expressões que dão para rir e pensar. . .

De utente para utente: “Porta-te bem, senão não casas 
com elas”

Depois do jantar, na colónia do Vimeiro…
Utente: “Tenho que me mexer, senão com aquilo que 
comi, se me deito já, ainda me dá um treco-lareco”.

Técnica: “Anda lá I. está muito sol e calor para estares aí 
parada….
Utente: A I. é como as noivas.
Técnica: Como as noivas, porquê?
Utente: Porque chega sempre atrasada”.

Técnico: “H. és uma máquina! 
Utente: Eu arrebento com a escala toda!”

Utente A: “O P. está muito forte! 
Utente B: Não….está é muito gordo!”

Numa sessão de Estimulação Cognitiva:
Técnica: “Vou dizer-vos metade de um provérbio popular, 
que vão ter de completar. Em terra de cegos… Quem tem 
olho…
Utente: Vê!”

Na sessão de esclarecimento com a PSP:
Polícia: “Porque é que não devemos atravessar a estrada 
ao pé de muros, arbustos ou caixotes do lixo?
Utente: Porque cheira mal!”

Utente: “Sei qual é o seu banco!
Técnico: Sabes? Qual é?
Utente: A Caixa.
Técnico: Qual delas?
Utente: A caixa multibanco...”

Nas reuniões de Psicoterapia.
Técnica: “Se tivesses uma varinha mágica, o que gostavas 
que acontecesse?
Utente: Que torturasse sopa.”

Utente: “O lucky (cão) está sempre a perguntar se eu 
tenho ginástica! Não tenho jacuzzi se calhar! Toma, já 
foste…”

Utente: “Estou mesmo chateada, hoje já me chateei, nem 
sabes.
Técnico: Então chateaste-te com quem? 
Utente: Olha, nem sei.” Conversa ao almoço, entre dois utentes.

Utente A: “O que é que vais comer?
Utente B: O prato e tu?
Utente A: O comer.”
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A VOZ DA 
PRESIDENTE

aros associados e amigos
Está a terminar o mandato do quadriénio 
2016-2019 para o qual fui eleita presidente 
da Direção.
Foi um mandato bastante exigente, dadas 

as circunstâncias, mas também muito estimulante dados 
os desafios que tínhamos pela frente. Havia um Plano 
de Ação submetido a sufrágio, para o qual recebemos 
mandato dos associados e com ele estava comprometida.
Sem querer fazer um balanço detalhado do que foi a 
atividade desenvolvida nesses quatro anos, não posso 
deixar de vos apresentar as principais metas alcançadas, 
sempre com os objetivos de dar continuidade ao 
presente e preparar mais uma etapa do futuro, da nossa 
Associação.
As primeiras preocupações centraram-se naturalmente na 
promoção da qualidade de vida, individual e coletiva, dos 
nossos utentes para os quais se diversificaram atividades, 
mais adaptadas a cada um deles, ao seu potencial de 
desenvolvimento, aos seus interesses e à promoção 
da sua inclusão social. Ainda com vista à melhoria da 
qualidade de vida dos utentes, na vertente do conforto, 
foram realizadas intervenções profundas em diversas 
instalações, em particular, nos 4 Lares Residenciais, na 
sala de Snoezelen e da hidroterapia, nas instalações 
sanitárias dos CAO e no CEP (talheres).
Paralelamente, outras preocupações estiveram 
subjacentes, destacando-se pela sua importância 

C

na vida da Instituição, as que se prenderam com 
a implementação faseada da nova orgânica da 
Instituição, que exigiu a nomeação e o recrutamento 
de pessoal para os titulares de cargos de direção e 
chefia e, em consequência, o apoio à sua integração e 
acompanhamento nas novas funções. Foram também 
estabelecidas novas normas de funcionamento e revistas 
as existentes. Deu-se particular atenção à formação e 
requalificação dos trabalhadores dos vários setores.
O Centro de Emprego Protegido alargou os seus postos 
de trabalho em regime apoiado, passando de 29 para 34.
Comemorou-se, a 24 de Outubro de 2018, o 35º 
aniversário da Elo Social, dirigindo-se as festividades 
sobretudo para os nossos utentes que participaram em 
múltiplas iniciativas que foram criadas especialmente 
para esta comemoração, levadas a cabo durante todo o 
ano, dentro, mas principalmente fora da Instituição.
E, finalmente, concluiu-se o licenciamento do projeto 
residencial LAÇOS, lançou-se o concurso e adjudicou-se a 
empreitada de construção da obra, a qual se encontra em 
conclusão.
Muitas outras coisas se fizeram indispensáveis ao bom 
funcionamento da nossa Associação.
Obrigada a toda a EQUIPA da Elo Social, pelo empenho, 
dedicação e profissionalismo que põem ao serviço da 
Associação, dos nossos utentes e famílias. 
Obrigado a todos os Parceiros da Instituição e a todos os 
associados que contribuiram para o engrandecimento da 
Elo Social.
Mas não podemos parar ou sequer desacelerar. 
Há que continuar na defesa do bom nome e prestígio 
da Associação, na consolidação das boas práticas 
que estão implementadas, na melhoria contínua e na 
implementação de medidas, ações e equipamentos que 
permitam perspetivar o futuro a curto, médio e longo 
prazo, de forma sustentável e evolutiva, através do 
reforço e da criação de novas respostas sociais de que 
necessitam os nossos utentes e seus familiares.

A TODOS UM BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO!

Maria de Lurdes Carvalho
Presidente da Direção

Mª LURDES CARVALHO
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m jovens sonhamos, fazemos projetos, 
mesmo que ilusórios, para o futuro. Projetava 
ter filhos saudáveis, trabalhar, continuar a 
minha formação e “voar”. Acompanhar os 

filhos até à sua maioridade/independência e depois 
cada qual seguir o seu caminho, mesmo que os 
caminhos sejam “quase” paralelos. Sonhava viajar, 
conhecer mundo ficando várias temporadas em países 
africanos. Sempre tive um fascínio por África.
Nasce um filho aparentemente saudável, 
manifestando-se ao fim de alguns meses sintomas 
de doença, que não conhecíamos. O meu projeto de 
vida é descurado e é preciso avançar para um projeto 
de vida para o João. Projeto nunca definido, sempre 
delineado e permeável a toda e qualquer alteração. As 
alterações eram e são explicadas ao João que dentro 
das suas capacidades as vai interiorizando.
Assim frequentou a escolaridade obrigatória até 
aos 18 anos donde saiu para ingressar na formação 

profissional – área da jardinagem – onde esteve 4 
anos. Passados os 4 anos, terminado o período de 
formação fica em casa, sem ocupação. Há que procurar 
resposta para esta situação.
O João estava inscrito na Elo Social há alguns anos 
e assim vamos tentar uma vaga junto da Instituição. 
Tinha referências excelentes por parte de familiares 
de utentes, oferecia a área da jardinagem no Emprego 
Protegido e ficava perto da residência.
A abordagem não foi fácil e a primeira resposta 
foi negativa. Resiliência e alinhamento dos astros 
resultaram numa alteração de vagas no Emprego 
Protegido e o João foi ocupar uma.
Estava ultrapassado o primeiro obstáculo e era uma 
“vitória” para o João, que detestava estar desocupado.
A instituição oferecia a área residencial em moldes 
que nos agradavam. Começou a frequentar a 
residência indo-se adaptando a uma nova realidade 
e cortando pouco a pouco o cordão umbilical com a 

E

A VOZ
DAS FAMÍLIAS
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família. Sempre lhe foram explicadas as opções existentes, ponderados 
e analisados os efeitos positivos e negativos e as decisões tomadas.
Com o decorrer do tempo a saúde do João vai-se degradando, 
com internamentos hospitalares e baixas regulares. As condições 
atmosféricas, ora frio e chuva, ora calor intenso, das quais ele não se 
sabia salvaguardar, e que são inerentes a uma área de jardinagem, 
estavam a prejudicá-lo. Estava no momento de deixar o Emprego e 
passar para o CAO – Centro de Atividades Ocupacionais.
Como observadora do CAO preocupavam-me os tempos mortos 
existentes. Era essa a minha perceção. O João faz um esforço sobre 
humano para estar parado. Para mim esse esforço seria prejudicial 
à sua saúde física e emocional mas há que amenizar os estragos, 
ou pelo menos tentar. Optou-se pela passagem para o CAO. Neste 
momento não tenho a mesma perceção de tempos mortos. Estava 
errada no passado ou a oferta de atividades melhorou em qualidade e 
quantidade? Acredito que está melhor e espero que essa melhoria se 
mantenha e até aumente.
Alteram-se as regras de funcionamento das residências e mais uma 
vez há que tomar uma decisão. Fica a ocupar uma das vagas do Lar 
Residencial.
Ao longo de 23 anos o João transitou pelas várias valências oferecidas 
pelo Elo. Estágios no Emprego Protegido, Trabalhador do Emprego 
Protegido, Residência em tempo parcial, Utente de CAO, Utente do Lar 
Residencial. Adaptou-se às várias alterações com alguma facilidade. 

relata vários episódios da vida da Instituição mas 
nunca dando sinais de rejeição. Concluo por isso 
que dentro do expetável por mim e pelo João a 
instituição funcionou bem.
A todos os que passaram e/ou estão na instituição, 
órgãos sociais, funcionários e utentes o nosso muito 
obrigado pelo seu contributo para o bem-estar do 
João Gonçalo.
  
Olinda Maurício
Mãe

Nunca em casa se mostrou desconfortável com 
as mudanças. Não tenho recebido informações 
negativas quer por parte dos monitores de CAO 
quer das auxiliares da Residência. É um ser 
humano sujeito a variações de humor, logo terá 
os seus momentos bons e menos bons. Em casa 
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inalmente chegou o dia, depois de tanto 
entusiasmo e alguma impaciência estamos 
prontos para arrancar, mochilas, tendas e 
sacos de cama na carrinha, cintos postos e 

muita vontade de desfrutar de três dias diferentes… 
Aqui vamos nós! 
A viagem foi rápida e sem sobressaltos, até porque 
Mafra é aqui ao lado, mas assim que saímos da 
carrinha começa a aventura a sério. A quinta 
da APERCIM é por si só uma aventura: subidas, 
descidas e caminhos de terra batida sinuosos, mas 
assim que vemos o gigante slide, o coração começa 
a bater porque só os FORTES e CORAJOSOS são 
capazes de se aventurar naquela descida alucinante 
no meio das árvores. A manhã passa a correr com 
tanta atividade e sobe e desce: mostrar a pedalada 
na bicicleta e no triciclo, a precisão no tiro com 
arco, a perícia nos jogos tradicionais, a força e 
equilíbrio no slackline, na subida da corda e na 
escalada e a nossa bravura no Slide. Com toda 
esta correria a manhã passou num ápice, a hora de 
almoço é anunciada pelas nossas barrigas e aqui 
vamos nós dar ao dente. 
Da parte da tarde tivemos a nossa primeira missão 
de campistas: montar acampamento. Tendas, sacos 

de cama e esteiras fora da carrinha - que comece 
o desafio. Não se pode dizer que tenha sido rápido 
nem fácil, mas com a ajuda de todos tudo se faz 
e como já estava a chegar a hora fomos ajudar na 
preparação do jantar. 
Antes de deitar, tínhamos uma caminhada com as 
estrelas para fazer, mas com o céu tão nublado 
decidimos fazê-la com as nuvens. A caminhada 
correu bem e apesar de não as vermos falámos 
das estrelas, das constelações e de como elas nos 
poderão orientar se nos perdermos no meio de uma 
floresta. 
O primeiro dia estava terminado. 
No segundo dia, foi dia de levantar cedo, tomar o 
pequeno-almoço e ir até à praia da Foz do Lizandro 
na Ericeira. O tempo não estava convidativo 
mas como dos fracos não reza a história alguns 
corajosos ainda molharam os pés, outros fizeram 
canoagem e alguns até se aventuraram no stand up 
paddle. Foi uma manhã fria mas bem passada. 
Regressámos à quinta para o almoço e para um 
pequenino descanso antes das danças das cirandas 
que meteram toda a gente a mexer e a conviver. 
Depois de dançar estava na hora de ir preparar o 
jantar e a nossa equipa foi incansável no apoio aos 

F

DIÁRIO DE UM 
ACAMPAMENTO
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organizadores. 
A noite foi destinada ao convívio e aos jogos sociais. 
Gostámos de confraternizar com os colegas das outras 
instituições e de partilhar este tempo para conhecer os 
campistas que nos acompanharam nesta aventura.
Na manhã do terceiro dia, já com o sentimento que 
a partida estava próxima, foi tempo de levantar 
acampamento, arrumar tudo nas carrinhas e tomar o 
pequeno-almoço porque, apesar do nosso tempo na 
quinta estar a acabar, ainda estava à nossa espera uma 
enorme aventura na Tapada Militar de Mafra. 
Assim que chegamos à tapada, percebemos logo que 
algo de especial se ia passar. Fizemos uma caminhada, 
estivemos a observar um treino de intervenção de 
militares do exército e logo depois veio a grande 
surpresa: realizámos uma batalha entre instituições 
como se fossemos cavaleiros medievais. Trocámos 
os cavalos por bicicletas e as lanças por balões de 
água. Que divertido que foi! Com tanto calor, qualquer 
água era bem-vinda mesmo que nos molhasse a 
garganta. Tivemos que fazer novamente a caminhada 
até chegarmos às carrinhas para ir até ao Centro de 
atividades da APERCIM, onde nos recebeu para o almoço, 
e por fim regressarmos ao Elo Social com o coração 
cheio e já com alguma nostalgia pela saudade que estes 
dias nos vão deixar. 
Obrigado a todos os que tornaram estes dias possíveis.

Filipe Barroquinho
Professor de Educação Física
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Animador Sociocultural (A.S.C.) deve ser 
interpretado como um intermediário, um 
mediador, deve ser alguém que fornece as 
“ferramentas” necessárias para conseguir 

que os indivíduos consigam atingir e absorver 
o máximo que estes têm para oferecer, tanto 
individualmente como socialmente. Deve ter em 
consideração o “eu” de cada um, tentando que este 
se junte a um “nós”. Acima de tudo, o A.S.C. deve 
incentivar a liberdade de expressão, estimulando 
a autonomia e criatividade, reconhecer, respeitar 
e aceitar as diferenças de cada um e promover as 
relações interpessoais, tendo sempre em conta, 
os parâmetros das atividades e o público-alvo em 
questão, dando assim a possibilidade de existir uma 
evolução positiva no meio em que intervém. 
Durante este ano de 2019, os Lares Residenciais 
entraram numa nova etapa, e com ela a necessidade 
de existir a área de Animação Sociocultural, 
contribuindo esta com apoio, conforto e uma melhor 
estabilidade aos nossos utentes, principalmente 
nesta fase de adaptação que foi e continua a ser tão 
importante para os mesmos.
Tendo sido uma mudança na rotina dos utentes, o 
ponto de partida desta nova “aventura” não foi fácil, 
mas com tolerância, dinâmica e muita brincadeira 

LAR
RESIDENCIAL

O
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conseguimos ultrapassar todos os obstáculos e criar 
momentos memoráveis, o que contribuiu, inclusive, 
para um melhor relacionamento entre Auxiliares de 
Ação Direta e utentes. Digo Auxiliares, porque sem 
o apoio de toda a equipa dos Lares Residenciais, a 
introdução da Animação Residencial, teria sido mais 
complicada…
Quando perguntado aos nossos utentes a sua opinião 
acerca destes nossos momentos e de tudo o que eles 
englobam, a resposta foi unânime: GOSTÁMOS MUITO!
Entre as várias atividades realizadas, as que receberam 
mais sorrisos e entusiasmos foram as atividades de 
culinária, realizadas ao fim de semana; a construção 
do nosso canteiro de feijões, intitulado “O Cantinho 
do Feijão”; o jogo “QUEM É QUEM”, com as fotos dos 
nossos utentes; e a aparição de dois cupidos no dia 
de São Valentim, distribuindo doces e carregando um 
coração para a realização de sessões de fotografia, 
originando uma exposição fotográfica. Esta atividade 
teve realmente um grau de significância considerável, 
pois abrangeu toda a comunidade, a instituição, 
funcionários e utentes, promovendo a interação e 
claro, boa disposição! No entanto, a actividade que foi 
mencionada mais vezes pela maior parte dos utentes 
foi o Jogo do “COELHINHO”, que promove a motricidade 
fina.
Resumindo, foi um bom começo para a Área de 
Animação Sociocultural nos Lares Residenciais! Para 
o ano de 2020, estamos a organizar mais atividades 
lúdicas e de caráter social, sempre a pensar nos nossos 
utentes!  

Susana Martins
Animadora Sociocultural 
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atal é tempo de nostalgia. É tempo de 
juntar a família e recordar momentos 
especiais. 
E no Natal passado foi isso que fizemos: 

pegámos no relógio e recuámos os ponteiros para 
reviver alguns dos momentos mais marcantes por 
que o nosso país passou ao longo dos últimos 35 
anos, o tempo de vida da Elo Social.
Enquanto dos portões da nossa casa para dentro a 
Elo crescia, eram muitos os acontecimentos que, lá 
fora, iam ficando para a história do país. Para que 
todos recordassem algumas dessas datas, a equipa 
preparou uma viagem no tempo que começou nos 
anos 80 ao som da mítica banda “Peste e Sida” que 
abriu o espetáculo tocando algumas das músicas 
de maior sucesso da época. Seguiram-se os nossos 
amigos Panteras Negras, que aproveitaram o 
embalo da boa música para deixar todos a dançar 
ao som de mais algumas canções. Aproveitando 
a onda musical, a primeira paragem no tempo 
levou-nos a 2017, ano em que subíamos ao pódio 
da Eurovisão com a canção “Amar pelos dois” de 
Salvador Sobral. Os nossos utentes encarnaram 
o cantor e relembraram também outras atuações 
portuguesas da história da Eurovisão, desde as 
“Doce”, passando pelos “Homens da Luta”, “Dina” e 
tantos outros.
A próxima paragem no tempo levou-nos a 2016 

e transformou o palco num verdadeiro campo 
de futebol, ou não tivesse sido esse o ano em 
que a seleção portuguesa se sagrou campeã da 
Europa. Não faltaram os melhores jogadores e o 
momento glorioso do erguer da taça, perfeitamente 
representado pelos nossos craques da casa.
Num passe bem dado para 2004 foi então a vez de 
recordar a estreia do “Rock in Rio Lisboa” no Parque 
da Bela Vista. Os nossos artistas especiais deram 
corpo às vozes de cantores como “Ivete Sangalo”, 
“Bon Jovi”, “Xutos e Pontapés”, entre outros tantos 
artistas que passaram por Portugal neste festival.
Após um pequeno intervalo foi a vez do Rancho 
da Elo Social mostrar as suas danças animadas, 
número aguardado por todos.
Voltou-se depois a folhear o calendário, parando na 
página do ano de 1998, data que traria a Portugal 
uma das maiores exposições mundiais, a “Expo 98”. 
No palco, foram reproduzidas fotografias do antes 
e depois da zona hoje conhecida por Parque das 
Nações e os nossos utentes passearam pelo palco, 
mostrando alguns dos principais espaços da Expo e 
de como foi a exposição.
No mesmo ano, realizava-se o mítico almoço 
na Ponte Vasco da Gama, como celebração pela 
inauguração da nova travessia do rio Tejo. Os 
nossos trabalhadores do CEP reproduziram o 
momento num número onde se viram fotografias 

N

FESTA DE
NATAL
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do evoluir da obra, enquanto no Elo os trabalhadores 
dos talheres e da lavandaria embalavam a loiça e 
engomavam a roupa que havia de servir no almoço da 
ponte.
Seguiu-se a homenagem a Nelson Mandela, com a 
partilha do seu discurso sobre a igualdade, que se 
traduziu num momento emotivo que tocou o coração 
dos presentes.
A última paragem no tempo iria, por fim, levar-nos 
a 1985 com a entrada de Portugal na Comunidade 
Económica Europeia, marco que mudaria a vida de 
todos os portugueses. Desfilou pelo palco o icónico 
Mário Soares e assistimos à passagem do escudo para 
o euro.
Quando já se julgava o espetáculo acabado, a equipa 
de trabalhadores surpreendeu todos com um número 
repleto de magia, desejando a todos umas Festas 
Felizes.
Cantou-se depois o hino da Elo Social e finalmente, 
como já é tradição, o Pai Natal chegou e distribuiu os 
habituais presentes que deixaram os nossos utentes 
de sorriso no rosto.

Rita Correia
Auxiliar de Atividades Ocupacionais
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ste ano, o País escolhido para a semana 
temática 2019 foi Itália, país belíssimo e 
rico na sua cultura e diversidade.
Prepararam-se vários eventos/atividades 
em diferentes áreas desde a Desportiva, 

Cultural/Pintura, Gastronomia e Dança/Música. 
Não querendo desprestigiar nenhum, optámos por 
desenvolver o evento Carnaval de Veneza. 
Lutando contra o relógio do tempo, foi uma 
azáfama, uma lufa-lufa, um corre-corre para tanto 
que havia a fazer em tão pouco tempo. A adesão 
a esta iniciativa por parte dos nossos utentes 
foi enorme. A alegria que eles sentiam quando 
experimentavam os fatos ou as máscaras valeu todo 
o nosso esforço e foi para nós uma recompensa 
muito especial. Sim!...era essa alegria estampada 
naqueles rostos que nos impelia a ir em frente e 
o resultado foi o que se viu. Não é preciso pensar 
em palavras bonitas para descrever esta semana, 
nem é preciso esforçarmo-nos para descrever 
estes momentos tão intensamente vividos. Não são 
precisos floreados, basta sim olhar e ver com olhos 
de ver o resultado final: a felicidade de todos os 
participantes. A beleza da coreografia em palco, a 
representação do famoso fantasma da ópera no seu 
piano, enquanto a Gôndola orgulhosamente passava 
com os seus turistas.
Na coreografia final, em que cada um se empenhou 

SEMANA
TEMÁTICA ITÁLIA

E
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com o melhor que sabia e podia, nós afirmamos: 
Quase nos sentimos num Palácio em Veneza com 
todos aqueles lustres cintilantes, de tão bonito que 
estava.
Damos os parabéns a todos os participantes e 
todos quantos permitiram que este espetáculo 
acontecesse, obrigado a todos os que permitiram 
a realização desta semana, tão importante para os 
nossos utentes e que vem quebrar a rotina diária.
Não nos vamos alargar mais, palavras para 
quê? Floreados para quê? Se todos viram o que 
aconteceu, as fotos falam por si.
Se os nossos utentes tivessem tirado as máscaras, 
por certo que todos iriam ver um brilhozinho 
nos seus olhos que iluminavam os imaginários 
lustres de que atrás falávamos. Todos veriam, se 
as máscaras lhes fossem tiradas, aqueles sorrisos 
encantadores que não mentem naquilo que sentem. 
Para o ano mais haverá, assim todos o queiramos.
Até para o ano e fiquem todos bem.

Margarida Almeida
Maria Teresa Brito
Teresa Marques
Auxilares de Atividades Ocupacionais
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Semanas Pró-Inclusão - 1 a 12 de julho

“Somos diferentes nos nossos voos, mas iguais no 
direito de voar!” (Judite Hertal)

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira (1/7)
10h – Praia de Santo Amaro de Oeiras
12h- Almoço na praia

Terça-feira (2/7)
10h – Haloterapia na Halocare
14h – Bowlling City Colombo

Quarta-feira (3/7)
10h – Yoga na Halocare
12h – Almoço no Parque da Biodiversidade em 
Monsanto
15h- Kart Virtual

Quinta-feira (4/7)
10h – Praia do Barbas na Costa da Caparica
12- Almoço na praia

Sexta-feira (5/7)
9h – Visita ao Parque Rural do Tambor (Aveiras de 
Cima)

SEMANAS
PRÓ-INCLUSÃO
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12h – Almoço no Parque
13h- Continuação da visita ao parque

Segunda-feira (8/7)
10h – Visita à Fábrica da Pólvora (Oeiras)
12h – Almoço no Parque de Merendas da 
Fábrica da Pólvora em Oeiras
13h- Continuação da Visita ao Parque

Terça-feira (9/7)
10h – Visita ao Dinoparque (Lourinhã)
12h – Almoço no Parque 
13h- Continuação da Visita ao Parque

Quarta-feira (10/7)
10h – Praia de Santo Amaro de Oeiras
12h- Almoço na praia

Quinta-feira (11/7)
10h – Visita ao Museu Ferroviário 
(Entroncamento)
12h- Almoço no Parque Verde do Bonito

Sexta-feira (12/7)
10h – Visita à Fábrica da Compal (Almeirim)
12.30h – Almoço no Parque da Zona Norte

Animação, satisfação, riso, alegria, entusiasmo, 
gosto, bem estar e felicidade são os melhores 
adjectivos para descrever estas duas semanas 
de inclusão!

Foram semanas de experiências diferentes e 
enriquecedoras com atividades essencialmente 

desenvolvidas ao ar livre, com o objetivo 
de Todos os participantes desfrutarem de 
momentos inesquecíveis!

O resultado está à vista!

Patricia Lourenço
Psicopedagoga
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s pessoas com necessidades especiais 
apresentam desvios no padrão de 
normalidade da sua condição física, 
mental, orgânica e/ou social e, por terem 

incapacidades motoras e/ou cognitivas, apresentam 
uma incapacidade de executar a sua higiene oral 
de modo satisfatório. Esta situação leva a que 
apresentem uma alta prevalência de patologias 
orais. Neste sentido, surgiu o projeto Dr. Risadas, 
através de uma parceria entre a Mundo a Sorrir 
e a Entrajuda, que tem como objetivo prevenir e 
combater as patologias orais nestes indivíduos, 
valorizando a saúde oral em toda a sua amplitude e 
criando cidadãos mais informados e conscientes.
No âmbito deste projeto, foi realizada uma acção de 
sensibilização com os funcionários da Elo Social, na 
qual foram explicados alguns conceitos importantes 
sobre saúde oral, bem como foram debatidas as 
dificuldades inerentes à realização da higiene oral 
ao utente com deficiência, tendo sido exploradas 
algumas soluções possíveis para facilitar este 
processo.
Foram realizados, também, rastreios médico-
dentários, por uma médica dentista, a todos os 
utentes autorizados para o efeito. Através destes 
rastreios, foi possível perceber o estado da saúde 

oral da população de utentes da Elo Social, 
identificando patologias dentárias e gengivais, bem 
como percebendo o grau de higiene oral destes 
utentes.
Tem sido uma parceria bastante interessante e 
dinâmica, a estabelecida entre a Elo Social e o 
Projeto “Dr. Risadas”, que esperamos que continue 
a dar resultados positivos. Assim se caminha na 
direção de um mundo com sorrisos mais saudáveis!

Catarina Sousa 
Médica Dentista

A

PROJETO
DR. RISADAS
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esde 2016 que a Elo Social uniu esforços 
com a Universidade Nova de Lisboa 
para, juntas, integrarem um novo projeto 
– MentHA! Desde então, têm vindo a 

trabalhar para melhorar a saúde e o bem-estar dos 
participantes do mesmo, através de várias sessões 
de estimulação cognitiva.
Estas atividades fazem parte de uma iniciativa do 
Centro de Investigação e Desenvolvimento da Beira 
(CIDB), sendo financiadas pela Direção Geral da 
Saúde (DGS), ao abrigo dos programas sujeitos a 
candidatura pelo Programa Nacional para a Saúde 
Mental.
Em Portugal, este projeto está a ser realizado 
através do trabalho articulado por várias 
instituições, públicas e privadas, das regiões do 
Porto, Viseu, Castelo Branco e Lisboa.
Na prática, para os nossos utentes, o projeto 
MentHA consiste na participação em diversas 
sessões de estimulação cognitiva, onde podem 
trabalhar todas as suas funções cognitivas. Através 
de exercícios práticos, os participantes estimulam 
funções como a atenção, a memória, o cálculo, 
a linguagem, a orientação espácio-temporal, 
entre outras. O objetivo primordial deste tipo de 
acompanhamento é a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, visto que, ao melhorar o estado 
mental, podem também melhorar a capacidade de 

adaptação aos diversos desafios que surgem no seu 
dia-a-dia.
No campo científico, este projeto visa explorar os 
efeitos deste tipo de intervenção neuropsicológica, 
não farmacológica, em pessoas com mais de 50 
anos, com défice cognitivo ou demência leve, com e 
sem patologia mental diagnosticada. De notar que 
o projeto MentHA é completo o suficiente para não 
descurar aqueles que estão mais próximos destas 
pessoas: os cuidadores informais.
Para além das sessões de estimulação cognitiva, 
estão também programadas reuniões de 
acompanhamento a cuidadores informais, com base 
na técnica de psicoeducação e apoio mútuo. Onde 
os resultados finais serão tão mais ricos, quanto 
mais envolvimento houver… Não fosse cada uma 
destas pessoas trazer consigo a valiosa experiência, 
através de vivências pessoais únicas para si e para 
aqueles de quem cuidam todos os dias!
A Elo Social e a Saúde Mental continuam, como não 
podia deixar de ser, de mãos dadas!

Elisabete Chora
Psicóloga

D

PROJETO
MENTHA
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Calendário marca um dia especial, 
assinalado a uma cor fluorescente. 
O relógio entrou em contagem 
decrescente. O dia tão esperado, enfim 

chegou! É o dia dos Jogos da Primavera da Elo 
Social. Viva… Vivam os Jogos em que participaram 
várias Instituições com as suas mascotes tribais.
Este maravilhoso dia em Montachique teve início 
com um enorme caldeirão e uma dança tribal que 
nos deixou boquiabertos e nos transportou ao sítio 
mais recôndito do coração Africano.
No ar, uma voz sonante: ESTÃO ABERTOS OS 
JOGOOOOSSS….
O tempo está ameno, a paisagem é bonita.
Embrenhámo-nos na densa floresta e fomos 
fazer uma caçada. Ao longe, vozes sonoras e 
ásperas ecoavam pelo ar, os sons dos animais que 
pululavam a vida selvagem. Enquanto uns caçavam 
outros pescavam (a brincar), salvaguardando 
sempre a integridade física dos animais. Há que 
respeitar a vida e não matar por desporto.
Encontrámos uma corda e corremos a pegar nela, 
ah! ah! ah! Risos e gargalhadas pelo ar, é um puxa 
para cá, puxa para lá…
Quem vai primeiro à água? A paisagem mimada 

pela natureza e aquelas águas calmas convidavam 
a um mergulho.
A animação continua, ao longe, avistámos uns 
troncos, pegámos neles e, numa demonstração de 
força e destreza, corremos o mais que pudemos 
com eles.
A meio do percurso encontrámos uma clareira. 
Ali, rapidamente montámos a nossa tenda. O 
nosso espirito aventureiro permitiu-nos partir 
à descoberta numa demonstração de coragem 
e determinação, até parecia que voávamos. 
Vrummm!!! Aí vamos nós numa trajetória oscilante 
rumo ao azul do horizonte.
Chegados ao final, pés já em terra, descobrimos 
umas frases em código. Armámo-nos em Sherlock 
Holmes e foi canja, Eurecaaa!! Descobrimos.
Esgotados, juntámos lenha para fazer a fogueira e 
colocámos pedras à volta para prevenir incêndio. 
Olhos faiscantes de alegria, dançámos em volta 
dela, cada um para o seu lado, numa intrincada 
expressão corporal, que mais parecia uma dança 
tribal. Uhh! Uhh! Uhh! Foi rir a bom rir, o tempo 
passou rápido, há que ter o bom senso do que 
fazemos com ele.
Hora de encher a barriguinha e saber quem ganhou 

JOGOS DA
PRIMAVERA

O
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o primeiro lugar das mascotes.
Ainda com a alma cheia de adrenalina, felizes 
pela experiência, vamos assistir aos famosos e 
incomparáveis “Panteras Negras” da Elo Social… Que 
toque a MÚSICA!!
Assim terminaram os Jogos da Primavera 2019 com 
muita alegria e animação, agora é só esperar os 
próximos com muita paciência porque saber esperar 
é uma virtude.
Fiquem todos bem, até à próxima.

Maria Teresa Brito Pais              
Auxilar de Atividades Ocupacionais
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esde a sua fundação em 1991, o Centro 
de Emprego Protegido tem apoiado 
pessoas com deficiência intelectual 
ligeira no domínio da sua atividade 

profissional. Composto por 5 setores: Lavandaria, 
Estofamento, Carpintaria, Jardinagem e Outros 
Serviços (que englobam o embalamento de talheres 
e o transporte de apoio à mobilidade da Câmara 
Municipal de Lisboa), diariamente atendemos 
inúmeros clientes que felizmente recorrem aos 
nossos serviços.
Aos nossos clientes, colaboradores e também ao 
IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) 
os nossos agradecimentos por permitirem que o 
Centro de Emprego Protegido continue a apoiar a 
quem dele necessita.

Sara Ramos
Coordenadora do CEP

Estas são as suas vozes:

1. “Gosto muito de trabalhar no grupo e gosto 
muito de estar ocupado todos os dias.” (António 
Alves)

2. “O Centro de Emprego Protegido (CEP) é bom 
para pessoas com dificuldade de arranjar emprego 
no mercado de trabalho. Acho que deviam haver 
mais CEP´s.” (Bruno Reis)

3. “Eu gosto do CEP porque ajuda pessoas como eu.” 
(Hélder Tereso) 

4. “Quando entrei aqui era um estranho, o CEP 
ajudou-me.” (Basílio Pereira)

5. “Eu gosto muito do CEP porque sem ele eu não 
tinha trabalho. Deus queira que dure muitos anos. 
Assim desejando toda a sorte do mundo.” (Manuel 
Galhanas)

6. “O CEP é uma parte do Elo que nunca 
devia acabar pois faz falta a muitos utentes e 
trabalhadores. Eu gosto do meu trabalho sinto-me 
realizado do que faço no Estofamento. Estou muito 
grato ao Elo Social.” (João Gomes)

7. “O CEP tem muitos amigos.” (Cristina Serôdio)

D

AS VOZES
DO CEP
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8. “O CEP é o melhor do mundo.” (Diogo Troia)

9. “Muito trabalho.” (Gustavo Santos)

10. “Muito obrigado por tudo.” (João Matos)

11. “O CEP é bom.” (Luís Morgado) 

12. “É bom cá estar.” (Rui Carreiro)

13. “O CEP é um sítio de segurança de emprego.” 
(Susana Silva)

14. “É uma Instituição que dá muito apoio e nos 
ajuda muito quando precisamos.” (Manuel Henrique)

15. “Nós no CEP temos de ser todos unidos, para o 
trabalho ser bom e sermos felizes.” (Ricardo Pedro)

16. “Eu gosto de trabalhar no CEP.” (Aurélio 
Carvalho)

17. “O Centro de Emprego Protegido (CEP) é uma 
área onde pessoas com deficiência se entregam de 
corpo e alma nas respetivas áreas de trabalho onde 
executam vários trabalhos.” (Luís Bernardes)  

18. “No CEP aprendi a crescer como pessoa e a 
viver com as diferenças de cada um dos meus 
colegas.” (Ana Valentim)

19. “CEP é um trabalho que as meninas fazem da 
roupa.” (Ana Maria Ribeiro)

20. “No CEP aprendemos a trabalhar a darmo-
nos com pessoas novas que, estamos sempre 
disponíveis a ajudar quem precisa.” (Cláudia Gomes)  

21. “CEP é onde eu trabalho há muitos anos de 
casa.” (Paula Farinha)

22. “CEP para mim foi a melhor coisa que existiu e 
foi bom para mim.” (Luís Guedes)

23. “Eu gosto muito do CEP, eu gosto muito de cá 
estar.” (Elisabete Nunes)

24. “No CEP desenvolvi as minhas capacidades de 
compreender as diferenças.” (Octávio Carvalho)

25. “Gosto de todos os colegas.” (Sónia Rodrigues) 

26. “Gosto de todos no Elo, o trabalho é bom.” 
(Madalena Matias)

27. “Eu gosto de trabalhar no CEP, porque aqui 
sinto-me realizado no trabalho que faço.” (Manuel 
João)

As frases foram mantidas na sua forma original.

Embalamento Talheres Lavandaria
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Colónia de Férias - Alvados

No mês de Março, a Elo proporcionou mais 
uma colónia de férias, desta vez em Alvados, no 
distrito de Leiria…
Partimos numa aventura de descoberta, 
conhecimento e companheirismo. Ficámos 
alojados na Pousada da Juventude de Alvados 
que nos recebeu com ótimo conforto e 
alimentação… Visitámos as Grutas de Stº 
António, passeámos pelos campos, vimos 
castelos, lagos, jardins, passámos por estradas 
no meio da serra… Entretanto “piquenicando” 
alguns lanchinhos…
Sempre alegres e bem dispostos!!! Tivemos o 
privilégio de visitar um sítio incrível chamado 
“PIA DO URSO”, ficámos maravilhados com este 
Eco Parque Sensorial com um percurso muito 
bonito e suas casas de pedra….
….Ali bem perto do Santuário de Fátima, 
parámos na Rodoviária para esperar pela 
nossa querida Maria do Carmo Inês, que foi ter 
connosco para visitar aquele tão conhecido 
sítio de culto sagrado onde pudemos refletir 
sobre a importância que temos na vida uns dos 

outros… E comprar uns presentinhos para os 
mais queridos….
Vivemos momentos bem alegres e divertidos !!!
… Chegou a hora de partir, carregámos as 
carrinhas, dissemos adeus a Alvados que 
carinhosamente chamávamos “MALVADOS”, 
pensando que a paragem terminal fosse a Elo 
Social. E eis que surgiu uma última surpresa 
“oferecida “ pelo Sr. Vítor e a Srª Lina…. Parámos 
para lanchar na Praia Fluvial Olhos de Água, 
em Alcanena … As suas águas são limpas e 
tranquilas, é um local com uma paisagem rica, 
verdejante, relaxante e cheio de árvores… Muito 
agradável !!!! 
… Chegámos ao Elo contentes e nada 
cansados…. Agora é só esperar a próxima…. 
Muito obrigado !!!       

Gisela Rato
Auxiliar de Atividades Ocupacionais

COLÓNIAS
DE FÉRIAS
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Colónia de Férias - Vimeiro

Como já tem vindo a ser habitual, decorreu durante este ano mais uma colónia de férias na 
Maceira (Vimeiro) que se realizou nas semanas de 15 a 19 e 22 a 26 de Julho. Foram duas semanas 
muito divertidas: houve passeios, piscina, praia e visita ao Centro de Interpretação da Batalha do 
Vimeiro, onde foi travada a 1ª invasão francesa a Portugal, no âmbito da Guerra Peninsular. Nesta 
batalha, o exército francês era comandado pelo general Jean-Andoche Junot, que saiu derrotado 
pelas forças Anglo-lusas sob o comando de Sir Arthur Wellesley. Foi uma visita bem interessante, 
pois do próprio centro de interpretação pode observar-se onde decorreu literalmente a invasão. 
Cultura e passeios à parte, não podemos deixar de agradecer, mais uma vez, a “hospitalidade” com 
que o restaurante “O Braga” nos recebeu, sempre bem-dispostos e agradáveis para com todos. 
Por último e não menos importante um grande OBRIGADO ao Sr. Luis Baptista e D. Ângela, pela 
forma carinhosa como nos receberam.

Elsa Santos 
Fisioterapeuta
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oi num belo dia de outubro, pelas 
9.30h, que nos dirigimos ao autocarro 
que nos levaria a África. A África!!! 
Ai não, é mesmo em Portugal, em 

Santiago do Cacém, vamos para o Badoca Park.
Quando lá chegámos, dirigimo-nos àqueles 
montes, os Atlas; desculpem, esses são em 
África, ali é mesmo a plataforma para apanhar 
o comboio, e depois de instalados, começámos 
o nosso Safari. Ora então a paisagem… o 
terreno muito seco, pouca vegetação e algumas 
árvores, afinal estamos em pleno Alentejo. Os 
animais que avistámos ao longo da viagem 
foram os seguintes: girafas, zebras (sabiam que 
as girafas quanto mais velhas são mais escuras 
são as manchas? e que tal como as riscas das 
zebras não há duas iguais? cada girafa tem um 
padrão diferente de manchas e as zebras de 
riscas), búfalos africanos, avestruzes, elandes, 
gnus de cauda branca e azuis, os órix de 
cimitarra que têm que estar à parte dos outros 
animais pois têm uns chifres muito grandes 
e pontiagudos e podem ferir os outros. Vimos 
gamos, o cobo de leche e o chital e por aqui 
acabámos a nossa viagem de comboio. A seguir, 

BADOCA 
PARK

F
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fomos para o parque de merendas mas, pelo caminho, ainda vimos lémures, suricatas e almoçámos 
sempre acompanhados pelos pavões. Depois de almoço e já mais reconfortados, fomos ver o 
espetáculo das aves de rapina (o qual meteu respeito, pois as aves voavam mesmo por cima da 
nossa cabeça), vimos a águia de asa redonda e a águia de Harris, o bufo real, o grifo e o urubu de 
cabeça vermelha.

E pronto, assim acabou o nosso Safari por Santiago do Cacém.

Helena Baleizão com a ajuda do utente Diamantino Diniz         
Auxilar de Atividades Ocupacionais
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o Programa de Autorrepresentação 
deste ano foram planeados encontros 
entre grupos de autorrepresentantes 
de diferentes instituições. O desafio 

começou por ser colocado aos quatro grupos 
de autorrepresentantes da Elo Social e todos 
eles passaram esta prova com distinção.
Cada grupo reuniu e todos os elementos 
integrantes tiveram oportunidade de exercer 
o seu direito de voto, de forma a chegar ao 
resultado mais justo possível. Depois de 
escolhida a instituição com quem o grupo 
queria realizar uma atividade conjunta, foi 
escrito um e-mail e enviado pelo respetivo 
grupo.
Contactadas as instituições, e para que 
estivesse tudo a postos para o grande dia, 
os grupos da Elo Social empenharam-se 
em debater o tema da atividade que estava 
a ser preparada: relembraram, refletiram 
e debateram os Direitos e os Deveres das 
pessoas com deficiência.
No dia 30 de Setembro, aconteceu o primeiro 
encontro neste âmbito: fomos visitados pelos 
colegas e amigos da CERCI Lisboa! A 9 de 

outubro recebemos outra visita: o grupo de 
autorrepresentação da CECD Mira Sintra!
Foram tardes muito enriquecedoras, onde 
conhecemos novas pessoas e ficámos a 
conhecer outras realidades: de pessoas que, 
como nós, trabalham todos os dias para que 
exista uma sociedade mais justa e equilibrada. 
No meio de assuntos tão sérios como estes, 
não faltaram a boa disposição, entreajuda, 
espírito de equipa, respeito pelo próximo e 
partilha de projetos e ideias.
Todos os nossos convidados tiveram também a 

ENCONTROS DE 
GRUPOS DE
AUTOREPRESENTANTES

N
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oportunidade de visitar as instalações da Elo Social e, antes de regressarem às suas casas, lanchar 
connosco.
Destes encontros, virão outros, a realizar já no próximo ano, segundo o que está preconizado pelo 
Programa de Autorrepresentação referente ao ano 2019. Estes foram apenas os primeiros passos 
dados nesse sentido… E desse lado? Sabe que Direitos e Deveres têm as pessoas com deficiência?
Continue a acompanhar o percurso dos nossos grupos de autorrepresentantes e contribua 
também, dentro do que lhe for possível, para que estes Direitos e Deveres tenham cada vez mais 
visibilidade na sociedade de que todos fazemos parte.

Direitos

• As pessoas são livres para fazer as suas escolhas
• Ninguém pode ser discriminado
• As pessoas com deficiência têm o mesmo direito das outras pessoas a fazer parte da sociedade
• As pessoas com deficiência têm de ser respeitadas
• Todas as pessoas têm de ter as mesmas oportunidades
• A acessibilidade tem de ser igual para todos
• Homens e mulheres têm de ter as mesmas oportunidades
• As crianças com deficiência têm de ser respeitadas enquanto crescem

Deveres

• Participar em todas as decisões que lhe dizem respeito
• Cumprir a Lei
• Respeitar os direitos dos outros cidadãos
• Proteger o património público
• Proteger o meio ambiente

Elisabete Chora         
Psicóloga
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Fundação Irene Rolo lançou o repto 
à participação no Encontro Nacional 
– Inclusão pela Arte. A Elo Social 
aceitou o desafio e rumou ao Algarve 

de 19 a 21 de setembro. Em Tavira, juntaram-
se instituições sediadas de norte a sul do país 
para provar que a inclusão é possível e que 
uma das melhores formas de o fazer é através 
da arte. Este Encontro até uma mascote teve, 
de seu nome Firolo Troca Tintas, um polvo que, 
com os seus oito braços, simbolizava cada uma 
das instituições participantes.
Os dias de convívio começaram da melhor 
forma, incitando à boa disposição com uma 
festa de boas-vindas, onde todos celebraram a 
dançar, a rever velhos amigos e, claro, também 
a fazer novas amizades!
O segundo dia do Encontro foi reservado à 
participação em diversos workshops. Cada 
instituição participante dinamizou um 
momento onde expôs uma boa prática, na 
área da arte, implementada por si e pelos 
respetivos profissionais. A nossa equipa levou 

uma demonstração da atividade de Inclusão 
Sensorial, através da música.
A Inclusão Sensorial é uma atividade 
destinada aos utentes do Centro de Atividades 
Ocupacionais 2 e a outros que, pelas suas 
características comunicacionais e competências 
ocupacionais, tenham capacidade para 
evoluir dentro destes grupos e das dinâmicas 
realizadas por eles. Uma das áreas que é 
mais explorada nestas sessões semanais é 
a música, através de instrumentos musicais, 
sons, canto e até recorrendo à dança e ao 
movimento. Estas são as ferramentas que 
utilizamos para promover a estimulação dos 
sentidos, incluindo-os num todo, que é o grupo, 
inserido na sociedade. Por isso mesmo, estas 
vivências são realizadas nas instalações da Elo 
Social mas também são promovidas noutros 
contextos, como sejam a Quinta Pedagógica 
dos Olivais e a Fundação Calouste Gulbenkian. 
Voltando ao Encontro Nacional, depois de 
dinamizarmos o nosso workshop, tivemos 
oportunidade de participar num da área do 
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Movimento, responsabilidade da Fundação 
Irene Rolo. Explorámos o espaço através do 
movimento do corpo e os exercícios exortaram 
à dança contemporânea em comunhão com a 
natureza.
Da parte da tarde, participámos no workshop 
dinamizado pela Delegação de Ponte de Lima 
da APPACDM de Viana do Castelo. Com grandes 
telas, explorámos, uma vez mais, o movimento 
do corpo aliado, desta feita, ao desenho. 
Envolvidos numa história construída através dos 
sentidos, conseguimos perceber a importância 
de nos sentirmos a nós próprios e ao outro.
Ao final da tarde, chegou o momento de nos 
aproximarmos da comunidade. As instituições 
participantes juntaram-se próximo da 
Câmara Municipal de Tavira e desfilaram 
empunhando os respetivos estandartes. Já 
no Mercado Municipal, os momentos que se 
seguiram deixaram toda a gente extasiada 
com a enormidade de talento demonstrado 
nas diversas peças apresentadas. Houve tempo 
para folclore, ginástica acrobática, espetáculos 
de dança, expressão corporal, entre outras. Este 

momento não podia terminar melhor: todos 
juntos, dançámos a mesma coreografia, treinada 
dias antes do Encontro e que serviu, uma vez 
mais, para mostrar a união vivida durante estes 
dias.
No sábado, não voltámos para casa sem antes 
passear um pouco pela cidade e usufruir da 
oferta de um delicioso gelado artesanal… O 
município de Tavira e a Fundação Irene Rolo 
estão de parabéns, não só pela organização 
do evento como também por toda a 
disponibilidade demonstrada ao longo do 
tempo. Claro que as instituições participantes 
também merecem aplausos, pelos momentos 
de aprendizagem e amizade que, juntos, 
proporcionámos uns aos outros!
“Até para o ano”, como referiu um dos nossos 
utentes na hora da despedida e que fez arrancar 
sorrisos a todos!

Elisabete Chora         
Psicóloga
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