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A Revista Caminhos tem o condão de, entre muitas 
outras incumbências, mostrar o caminho percorrido 
pela Elo Social ano após ano. Contam-se histórias, 
partilham-se vivências, projetam-se sonhos, lançam-
se desafios e deixam-se agradecimentos. 

Este ano, pese embora ter sido um ano inimaginável 
por tudo o que nos tirou, mostrou-nos também 

aquilo que é verdadeiramente importante: 

- A impossibilidade de sermos felizes sozinhos;
- O ter a crença que nos dá o fôlego e nos abriga na dificuldade;
- O explorar as possibilidades infinitas entre o sim e o não;
- O facto de, mesmo ausentes, continuarmos a existir;
- E que viver é acreditar que se vive.

Por tudo o acima referido, aqui estamos nós. Cumprindo, este ano 
ainda com maior relevância, a missão de levar a todos vós, seja os 
que estiveram presencialmente na Elo Social, seja os que não tiveram, 
não porque não quisessem estar, mas porque não podiam estar, os 
momentos mais marcantes. 

Nestes artigos existe quase um denominador comum, sempre presente 
e tão repetido que prometi a mim mesmo não o usar neste texto 
de forma explícita. Todavia, e como antídoto, nestes mesmos artigos 
sentimos: 

- Superação, 
- Reinvenção, 
- Conforto, 
- Resistência, 
- E muito amor.   

Pois nenhuma tempestade tem força suficiente para desenraizar aquilo 
que somos, aqui continuaremos sob o lema do nosso Hino. 
“Quanta força há em ti, Junta-te a nós neste ideal, Bem unidos de mãos 
dadas, Somos o ELO SOCIAL”.
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NÓS
PRIMEIRO

Expressões que dão para rir e pensar. . .

Todos os anos pelo mês de Dezembro, fazíamos à 
nossa maneira para festejar o Natal. Era tão lindo! 
Participava CAO, CEP e convidados, ganhávamos 
presentes, os pais traziam salgados e bolos. 
Estávamos nas festas da Elo, cantávamos (as rosas 
brancas) e saíamos felizes.

A Elo Social é para mim um país de liberdade, amor, 
igualdade. Todos tinham em comum esta casa (a 
elo) e muito aprendi nos meus erros, mas agora sou 
feliz, porque tenho uma casa que me acode nos 
momentos de crise. 
Estou feliz.

Diniz “O Épico” 

- H.C és uma máquina! (Técnico)
- Eu sou assim!! Arrebento com a escala 
toda!

Quero que isto (Pandemia) passe rápido….

Ai Monitora está tão linda! Parece mesmo uma 
turista do Dafundo.

J.Z – Realmente hoje estou a ficar muito velho!

Utente – (Vem todo contente para me dar um 
abraço…)
Técnica - Oh meu querido não podemos dar um 
abraço…
Utente – Porquê? O teu marido não deixa?
Técnica – Não, meu querido, é por causa do Covid, é 
o “bicho” que não deixa. 
Utente – Pois é ele anda por aí…

Utente – Olha vou fazer dieta!
Técnica – Boa, muito bem!
Utente – … Vou Comer… (pausa prolongada)
Técnica – Ai… Lá se vai a dieta!
Utente – Vou comer, carne com salada….

Utente: “Já Viu o que o Manuel Trampa disse?
Técnica: Quem?
Utente: O Manuel Trampa, dos Estados Unidos, 
Mulher!
Técnica: O que é que ele disse?
Utente: Disse que ele e a mulher não precisavam de 
máscara.
Técnica: Ai disse…?
Utente: Pois disse, o homem é Burro, e se é Burro 
peça a Deus que o Carregue.
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A VOZ DA 
PRESIDENTE

ano de 2020 na Elo Social iniciou-se com a 
tomada de posse dos novos Órgãos Sociais, para 
o quadriénio 2020-2023, submetidos ao lema 
CONSOLIDAR O PRESENTE E PERSPECTIVAR O 
FUTURO. 

A chegada da pandemia da COVID-19, nos primeiros meses 
do ano, obrigou a todos a alterar o seu modo de viver e de 
se relacionar com os outros e marcou decisivamente todo o 
ano 2020. 
Fomos confrontados com a necessidade de tomar 
medidas preventivas excecionais de controlo e vigilância, 
enquadradas em planos de contingência para combate à 
pandemia, em conformidade com a legislação aprovada 
para o efeito, com as orientações das entidades de saúde 
pública e as recomendações específicas para o nosso setor, 
emanadas pelos ISS e UDIPSS.
Toda a Associação foi mobilizada para este combate e a 
adesão das Famílias, Utentes, Colaboradores e de muitos 
Parceiros Sociais tem sido da maior importância para travar 
esta luta.
Não querendo ser exaustiva lembro de seguida apenas 
algumas medidas excecionais adotadas.
Durante o confinamento geral da 1ª vaga foi decretado 
o encerramento temporário do CAO e no Lar Residencial 
foram criadas condições de funcionamento em “casulo”, ou 
seja, com permanência residencial de trabalhadores. Dada 
a vulnerabilidade dos nossos utentes, algumas famílias 
optaram por proteger os seus em seio familiar.
Cedo começámos a realizar testes à COVID-19 a utentes 
e colaboradores, de forma sistemática, com o objetivo de 
quebrar cadeias de transmissão do vírus.

O

Não foram poupados esforços na aquisição de material, 
meios de proteção e no aumento do número de 
trabalhadores para suprir as exigências do controlo e da 
prevenção da COVID-19, na Elo Social.
Fomos adequando as soluções às várias fases da pandemia 
e, aos poucos, adaptando-nos ao funcionamento com 
uma nova normalidade, estranha, difícil para todos e, em 
particular, para os nossos utentes que foram aceitando as 
penosas situações de isolamento profilático, a escassez de 
contactos físicos, o uso de máscaras e a adoção da etiqueta 
respiratória, as alterações de rotinas estabelecidas há muitos 
anos que fazem parte do seu quadro de referências, a falta 
de alegres convívios com todos os amigos da Instituição, as 
restrições impostas nas visitas das famílias e, em resumo, 
uma grande carência de afetos, que tentamos superar por 
todos os meios disponíveis.
Neste momento há já uma luz ao fundo do túnel que nos 
dá esperança de podermos ultrapassar esta crise. Mas até 
lá temos que continuar a ser rigorosos na vigilância e nas 
medidas de contingência, para minorar todos os riscos.
Mas como a vida não é só COVID-19, em paralelo, outras 
lutas foram também travadas em 2020 e outras ações 
postas em marcha das quais se salientam, por serem 
estratégicas e prioritárias:
• as que se relacionam com o aumento de capacidade das 
respostas RESIDENCIAIS, que irão permitir à ELO SOCIAL, 
uma nova e significativa fase de desenvolvimento em prol 
dos Utentes e das suas Famílias;
• a requalificação de espaços existentes e a modernização 
das telecomunicações.
Por último, termino com tristeza pelo falecimento no 
passado dia 7/12, do nosso querido utente Jorge Orlando 
(Jójó), que permanecerá nos nossos corações para sempre, e 
lembro também com pesar e saudade os nossos associados 
efetivos que partiram este ano Francisco Carrilho, Etelvina 
Carrilho, Francisca Caçador e Maria de Jesus Barata, 
expressando mais uma vez os meus sentidos pêsames às 
suas famílias.

OBRIGADA A TODOS PELA VOSSA COMPREENSÃO, 
DEDICAÇÃO, ESFORÇO E MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR A 
FAZER MELHOR.

DESEJO UM BOM NATAL E UM ANO NOVO COM MUITA 
SAÚDE, ESPERANÇA E ALEGRIA. 

Maria de Lurdes Carvalho
Presidente da Direção

Mª LURDES CARVALHO



6    Revista Caminhos      www.elosocial.org

que nós fomos, o que sentimos e o que nós 
somos; pais de três filhos, duas meninas e 
um rapaz, embora hoje sejam apenas dois 
filhos, porque a nossa Carlinha (Carla Maria), 

deixou-nos, segundo a vontade de deus, aos 18 dias de 
vida, com um problema cardíaco.
Foi muito penoso para nós, especialmente para mim, 
muito doloroso.
Ficámos com a Fátima com 2 anos de idade, uma 
criança viva, simpática, muito dada e aparentemente 
saudável. Ao fim de sete anos, nasceu a nossa “tábua 
de salvação”, o nosso José Luis, um bebé muito querido 
e desejado, pois psicologicamente falando, estávamos 
muito traumatizados, com a partida da nossa Carlinha, 
bem como com os problemas de saúde da Fatinha que 
a partir dos três anos de idade, começavam-se a revelar 
nela! Numa noite em que ela não quis jantar, estava 
rabugenta e então fui deitá-la, passado uns minutos 
fui espreita-la e para grande surpresa minha toda 

ela tremia; pegámos na Fatinha e levámo-la para o 
consultório do nosso médico de família, o Dr. Casimiro, 
como ele se chamava; fez tudo para restabelecer, voltar 
ao normal, mas não conseguiu, esteve sete horas em 
convulsão, de seguida foi para uma clínica, privada, 
onde foi anestesiada, ficando depois completamente 
normal!
Abreviando bastante a sua história clinica aos cinco 
anos de idade voltou a repetir-se outro episódio 
epilético e desta vez por má assistência e abandono 
médico, a Fatinha paralisou do lado direito, perdeu 
por completo a fala, só não perdeu a audição. Fomos 
para a África do Sul, onde ela foi vista depois do 1º 
ataque epilético e medicada pelo melhor neurologista 
naquela época, indicado por um médico nosso amigo, 
e verificou-se que o foco epilético se mantinha, mas 
desta vez com graves sequelas! Esteve internada num 
colégio Sul-africano durante dois anos, ao fim desse 
tempo fomos buscá-la, para junto de nós. Nós tínhamos 

O

A VOZ
DAS FAMÍLIAS
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família a viver lá, que nos deu um grande apoio e ao fim desse tempo 
revelaram-nos que a Fatinha estava a copiar os que pior estavam. Aqui 
começou a nossa odisseia com a Fatinha, e continuando a abreviar a sua 
história clínica, ao fim de 39 anos de trabalho árduo, contínuo, muito 
desgastante e desanimador, por vezes havia sempre a esperança de um 
novo dia, onde aparecia uma luz, uma nova esperança, um pequenino-
grande feito, mas ao mesmo tempo muito gratificante e recompensador.
Ao fim destes anos todos, o mesmo filho José Luis teve conhecimento 
de uma Instituição a Quinta Essência, que a Fatinha frequentou durante 
cinco anos, onde ela recuperou bastante, e estamos e estaremos 
sempre muito gratos pelo trabalho que fizeram com ela, pelo amor e 
carinho que lhe dispensaram sempre. Tivemos que a tirar de lá, pois 
já não suportávamos a despesa que era, e lá, tivemos conhecimento 
da Instituição Elo Social e um dos seus utentes já estava a frequentar 
a Elo Social. Fomos à Internet procurar a Elo Social e gostávamos 
imenso do seu historial e tentámos desesperadamente a nossa sorte 
e da Fatinha poder frequentar a Elo Social. No dia em que lá fomos, 
tivemos a sorte de encontrar a D. Cremilde à entrada e eu dirigi-me de 
imediato à Senhora D. Cremilde dando-lhe conhecimento do problema 
da nossa filha e perguntando-lhe se seria possível a Fatinha entrar! A D. 
Cremilde atendeu-nos com muita simpatia, fazendo-nos preencher um 
questionário e que iria pôr o assunto à Direção, embora de momento 
não houvesse vagas. Ficámos muito gratos e viemo-nos embora muito 
preocupados, mas com um fio de esperança que acontecesse um milagre, 
e o milagre aconteceu! Passado algum tempo recebemos um telefonema 
da Instituição a chamar-nos para uma entrevista; eu fiquei em estado de 
choque, não consegui falar com a comoção e passei o telemóvel, ao meu 
marido que atendeu. Graças a deus a Fatinha entrou, foi muito difícil a 
sua adaptação, mais uma vez, mas graças ao trabalho magnífico, ao amor, 
paciência, perseverança de toda a equipa técnica, monitores e não só, 
como se empenharam em conseguir o melhor de cada utente, neste caso 
da Fatinha, o caminho foi-se abrindo, a conquista com a Fatinha foi-se 
dando. É um gosto, um prazer, uma alegria, uma tranquilidade para nós 

pais, ver e saber que a nossa Fatinha está tão bem entregue e trabalhada!
É um trabalho vasto em todos os sentidos com atividades de muita qualidade, interessantes: ex: 
pedagógicas, os quais os nossos jovens/adultos têm o maior prazer, alegria e entusiasmo em participar e 
por vezes os pais também, o que é muito agradável. 
Já faz sete anos que a Fatinha frequenta a Elo Social e durante estes anos, sempre se viu uma evolução na 

Fatinha, algumas difíceis mas sempre conquistadas, 
pela maravilhosa equipa, a Elo Social é a Instituição 
das “Rosas Brancas” e a nossa Fatinha é uma delas 
que tem vindo a desabrochar, abrindo pétala por 
pétala!
Haveria muito mais para testemunhar mas ficamo-
nos por aqui, expressando à Elo Social, uma gratidão 
imensa e sincera. 

Maria da Graça Silva
Mãe
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CARNAVAL
INCLUSIVO

Os emojis todos felizes
Sem nenhum se pôr a chorar
Mas coitadas das criancinhas
Que tiveram uns mascarados a assustar.

As máscaras ficaram de lado
E tudo ficou resolvido
Agora sem medo dos mascarados
Tudo ficou bem mais divertido.

É época de Carnaval
Vamos lá saber brincar
Houve cartolas coloridas
E arco-íris a cintilar.

A ACRPIS não pôde faltar
Todos contentes também foram desfilar
Com harmonia e alegria
E sorrisos de encantar.
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Os nossos Utentes estavam lindos
Cada um à sua maneira
O que importa é que se passou
Uma tarde bem porreira.

Houve música com bailarico
Isso é que não pode faltar
A seguir seguiu-se com o pódio
Com o terceiro, segundo e primeiro lugar.

Quem foi ao pódio, Parabéns
Pois estavam muito bem caracterizados
Não desfazendo os outros que estavam
Também muito bem mascarados.

Agradecemos aos convidados
Sempre dispostos a participar
Esperamos que tenham gostado
Desta tarde espetacular.

Elsa Santos
Fisioterapeuta
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pandemia do coronavírus (Covid-19) teve 
e terá impactos significativos e ainda 
não completamente dimensionados 
sobre a nossa sociedade. A história 

da humanidade está repleta de momentos de 
descontrolo da disseminação de doenças, que 
levaram morte e medo ao dia a dia da população. A 
humanidade já enfrentou pandemias devastadoras 
tais como: Peste Bubónica, a Gripe Espanhola, a 
Varíola, a Cólera, a Sida e a Gripe Suína, durante as 
quais milhões de pessoas perderam a vida.  

A Corona Virus Disease (CoViD)-2019… Basta! 
Parou tudo! Chega de falar de Covid, chega de más 
notícias porque, apesar do ano de 2020 ter sido um 
ano terrivelmente difícil para todos nós, também 
existiram muito bons momentos vivenciados dentro 
e fora da nossa Instituição!  

Dia 5 de março foi o nosso “último” passeio de 
2020 e que tarde tão agradável, passada na 
Quinta Pedagógica dos Olivais. Arregaçamos as 
mangas e metemos as mãos na massa! Neste 
dia desenvolvemos a atividade dos Aromas e 
Sabores! Com esta atividade, os participantes 
foram convidados a preparar uma receita da 

doçaria regional portuguesa, associadas ao ciclo 
anual de festividades rurais, ficando a conhecer 
os ingredientes, os seus aromas e texturas e......
evidentemente os seus sabores. Ah pois é! No final 
da atividade, cada um dos utentes levou um bolinho 
para casa, isto se não o comeu durante o caminho! 
Também repetimos esta atividade em janeiro (dia 
10).

Em março (dia 2) e janeiro (dia 6) fomos até 
ao Museu da Gulbenkian. O Museu Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, apresenta uma das 
melhores coleções privadas de arte em Portugal. 
Nestes 2 dias, ficou-se a saber que um homem rico 
chamado Calouste Gulbenkian recolheu obras de 
arte por mais de 40 anos e quando ele faleceu, em 
1955, deixou a sua coleção para Portugal para ser 
exibida num museu. A coleção inclui uma máscara 
de múmia egípcia de ouro, uma coleção de gatos 
de bronze e outros itens do Egito, uma tigela de 
alabastro de mais de 2700 anos, etc… 

Sentir o Museu foi a atividade incrível que 
desenvolvemos, a partir da coleção de pintura 
europeia, das obras do Oriente Islâmico, da China 
ou do Egito. O grupo foi desafiado a experienciar 

LIBERDADE ANTES 
DA PANDEMINA

A
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momentos que passaram pelo movimento, pelo 
trabalho em torno da identidade, pelo desenho, 
dança e até pela construção de narrativas 
sussurradas.  

Em janeiro (dia 10) e fevereiro (dia 28) os utentes 
adquiriram conhecimentos sobre as diversas 
espécies e raças de animais, como também ficaram 
a conhecer um pouco melhor a profissão de médico 
veterinário. Esta atividade foi extremamente 
enriquecedora visto que foi possível vestir a pele de 
um veterinário e aprender como se devem tratar os 
nossos melhores amigos. Observar e auscultar foram 
algumas das tarefas propostas para esta atividade!  
Semana de 4 a 7 de fevereiro - Durante 
praticamente toda esta semana desvendamos 
os segredos que escondem os intestinos! Esta 
exposição do Pavilhão do Conhecimento respondeu 
a esta e a outras perguntas através de uma viagem 
divertida e ao mesmo tempo educativa sobre o 
nosso órgão mais subestimado!
Foi, sem dúvida, uma experiência inesquecível 
para todos, que ofereceu uma perspetiva bastante 

educativa sobre o mundo fascinante do intestino, 
um órgão que é recordista em número de 
habitantes: cem mil milhões de bactérias! Sim!!!! É 
mesmo este o valor! 

Tratámos por tu os milhares de milhões de 
micróbios intestinais e ainda soltámos umas 
valentes gargalhadas com o módulo dedicado à 
forma como nos devemos sentar na sanita e à forma 
como reagimos quando ouvimos os “puns”!

Durante esta turbulenta visita guiada à digestão, 
também foram dadas informações importantes na 
forma como os intestinos condicionam o nosso 
bem-estar físico e mental, bem como foram dadas 
dicas de como podemos ajudar a melhorar todo o 
processo de digestão!  

Dia 27 de janeiro – Nesta visita, o grupo participante 
visitou a exposição “À flor da pele”, no Centro de 
Arte Moderna Calouste Gulbenkian (CAM).

A visita convidou os participantes a mergulharem 
nas obras de arte do CAM. Através de diferentes 
percursos, e utilizando recursos e estratégias 
diversificados, pretendeu-se estimular o contacto 
sensorial com objetos e situações que estão fora e 
dentro de nós. A dança e o movimento, o desenho e 
a pintura, o som e a música; o que vejo, o que toco, 
o que sinto, o que escuto foram pontos de partida 
para o trabalho que desenvolveram!  

Este ano fomos roubados de muitas coisas... planos 
adiados, festejos em família e amigos colocados 
em standby, tempo com a família reduzido, medo e 
incerteza pairaram sempre no ar. Mas uma coisa é 
certa, este vírus veio ensinar-nos que não devemos 
subestimar as coisas pequenas. Afinal ele é tão 
pequeno, invisível aos nossos olhos e está a mudar 
os nossos comportamentos no mundo inteiro. 
Pequenos gestos que tínhamos no nosso dia-a-
dia, tais como as saídas de Inclusão Social, foram 
cessados… Quero acreditar que, um dia as coisas vão 
ser como eram e que brevemente estaremos todos 
juntos novamente e a vivenciar experiências novas 
e divertidas! Porque eles merecem!

Patricia Lourenço 
Psicopedagora
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um ano cheio de atividades e aventuras,
Chegou a época das ternuras….
O Natal chegou

A azáfama para presentear
Os nossos familiares e amigos
Lá nos fez transpirar,
Parecia que já estávamos a adivinhar
O ano que iria entrar

O tema que escolhemos
Foi para um Mundo melhorar….
Em grupos de CAO encontrámos 
Maneiras de retratar

“O mundo que nós criámos”
Com tintas e tela
Pintámos “Aquarela”

Num breve momento,
Assistimos a um “Espirito em movimento”
Depois de um tempo em transe
Foi a vez do “Power Dance”,
Tal como num livro antigo,
“ Uma árvore, um amigo”
“Noite branca” foi dançada
Pelo Centro de Emprego Protegido

N

FESTA DE
NATAL
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A área residencial
Apresentou “Sr. Grinch”
Que não gosta do Natal …
O “Rancho Folclórico”,
As bandas “UHF”, “Panteras Negras”
Em contexto musical … 

E como não poderia faltar
Todos em conjunto a cantar
O “Hino da Elo Social”

… Foi assim …em jeito de poesia
E com muita alegria
Que todos os utentes receberam,
Os presentes que o Natal lhes trazia…

Gisela Rato
Auxiliar de Atividades Ocupacionais
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se, de repente, ficássemos todos presos em 
nossas casas por tempo indeterminado?
Depois de algum tempo em casa confinados 
e de nos apercebermos que o retorno à 
normalidade não estava para breve, a equipa 

técnica (Fisioterapia, Educação Física, Pedagogia e 
Psicologia) começou a acompanhar telefonicamente 
todos os utentes que se encontravam em suas casas. 
Desses contactos surgiram-nos algumas necessidades 
específicas de alguns utentes que, devido ao 
confinamento, estavam a perder algumas competências 
ou que estavam com dificuldades em lidar com o 

isolamento social. 
Decidimos então realizar apoios a partir de plataformas 
de comunicação, tentando encontrar soluções de 
comunicação para cada um dos utentes identificados. 
Infelizmente, não nos foi possível chegar a todos devido 
à falta de meios de comunicação destes, para que 
pudéssemos efetuar videochamadas. 
Falando agora um pouco da minha experiência, em 
que numa primeira fase deparei-me com algumas 
interrogações de como realizar as sessões, e 
principalmente de como do outro lado do ecrã seria 

E

ATIVIDADES À 
DISTÂNCIA
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recebida a informação que queria passar, até porque 
na minha área de intervenção o contato físico é muito 
importante e é uma das ferramentas que mais utilizamos 
para “ajudar” a realizar determinados exercícios, que não 
são fáceis de consciencializar. 
Rapidamente essas interrogações passaram a afirmações. 
Com a consciência de que nem todos iriam responder da 
mesma forma, mas pronto para alterar e desmontar tudo 
o que tinha preparado, até estar adaptado a cada um 
deles.  
Se a minha intervenção era essencialmente na parte 
física, promover e dar ferramentas para que pudessem 
desenvolver atividades em casa, não posso esconder que 
o que mais me marcou foi o sorriso de cada um deles, 
a valorização que davam àquele pequeno momento, só 
nosso. Ao dia de hoje (e provavelmente nos próximos 
tempos) continuamos a acompanhar alguns utentes 
que ainda não estão a frequentar o nosso centro 
de atividades ocupacionais e esse apoio tem sido 
muito importante para que possam manter as suas 

competências e conhecimentos. 
Por fim, um agradecimento aos familiares pelo 
acompanhamento dado e um louvor à vontade e 
resiliência dos nossos utentes em superar todas estas 
dificuldades.
“Uma experiência nova e claramente conseguida, que 
muito contribui para a saúde física e mental da nossa 
Inês Maria. Obrigado!”
Sr. Renato Matias, pai da nossa Utente Inês Maria Matias
.
Filipe Barroquinho
Professor de Educação Física
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2020. Ano promissório, cheio de projetos, etapas 
a atingir, sorrisos a testemunhar, experiências a 
realizar… assim deveria ter sido este ano… Contudo, 
a comunidade, o país, o mundo foi apanhado de 
surpresa por uma das maiores pandemias que 
desafiou e, continua a desafiar, a humanidade. A 
responsável?! COVID-19. 
Tudo mudou. A Elo Social não foi exceção e, a 
pensar no bem-estar dos nossos utentes, foi reunido 
um grupo de 13 voluntárias, para realizarem 
quarentenas profiláticas (14 dias, 24 sobre 24 horas 
na Instituição) em âmbito de Lar Residencial. Um 
desafio em prol dos nossos utentes.
A 6 de Abril de 2020, o primeiro grupo de 
voluntárias, as pioneiras, iniciaram a primeira de 
cinco quarentenas. Grupos de quatro funcionárias 
garantiram até dia 15 de Junho a segurança dos 
utentes. Chegando algumas a fazer mais que 
uma quarentena, para assegurar e conseguir dar 
resposta a esta medida de segurança e iniciativa 
da Instituição. O apoio incondicional sentido 
pelos coordenadores, familiares de utentes 
que se encontravam em suas casas e restantes 
funcionários foi constante e sentido, tanto pelas 
voluntárias como pelos utentes que estavam em 

quarentena. 
Não foi fácil! Garantidamente. Contudo, e 
recolhendo o testemunho de algumas colegas 
participantes sobre o “Casulo”, como chamámos 
carinhosamente a esta experiência, chegámos à 
conclusão que existe um forte elo dentro desta 
instituição, não fosse o nome da mesma ELO 
SOCIAL. 
Estes são alguns dos testemunhos recolhidos:
“Inesquecível e espetacular… o mais importante foi 
ajudar os utentes…” - Patrícia;
“Para mim, a quarentena profilática significou 
espírito de sacrifício a mãos dadas com o desejo de 
cuidar…” - Margarida Nogueira;
“ Não foi fácil, desgastante, mas os obstáculos 
foram superados, tudo em função dos nossos kikos 
(utentes) … Houve bastante apoio da parte dos 
coordenadores, sempre disponíveis e deram sempre 
resposta às nossas necessidades. “ - Luísa Paula e 
Joana Silva;
 “ Gostei…” - Filomena Rodrigues;
“ Apesar das circunstâncias, a experiência foi muito 
boa e o fator determinante foi a afinidade e a 
cumplicidade com que a equipa trabalhou.” - Kariny;

O “CASULO”
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“ Uma aprendizagem da vida, única.” - Luísa Araújo;
“Tivemos experiências únicas! Durante esses 
14 dias tivemos a oportunidade de fortalecer o 
relacionamento com cada utente, de os conhecer 
num ambiente totalmente diferente, pois estávamos 
com eles 24 sobre 24 horas! Fizemos atividades 
bastante divertidas e também foi ótimo para 
fortalecer a amizade e o trabalho de equipa com as 
colegas! Foi uma experiência bastante gratificante.” 
- Lídia;  
“ Foi uma experiência nova, interessante, 
gratificante, outra perspetiva acerca dos utentes… 
Foi um desafio pessoal e profissional.” - Margarida 
Almeida e Joana Silva;
“ Os laços com os utentes foram sem dúvida 
fortalecidos… foram 14 dias com direito a sessões 
de cinema, caracoladas e muitas risadas e 
brincadeiras!” - Janete.

As Voluntárias:
Alessandra Moura, Catarina Piçarra, Filomena 
Rodrigues, Janete Pereira, Joana Silva, Kariny Gobbi, 
Lídia Ferreira, Luísa Araújo, Luísa Paula, Mafalda 
Veiga, Margarida Almeida, Margarida Nogueira, 
Patrícia Reis, Susana Martins.

Susana Martins
Animadora Sociocultural
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omos obrigados a admitir que, se neste 
ano atípico, fomos afastados fisicamente 
e estivemos condicionados em muitas 
daquelas que eram as nossas atividades 

foi também esta situação que nos levou mais 
longe. É, muitas vezes, nos momentos de maior dor 
e sofrimento que temos mais oportunidades de 
evoluir e tornarmo-nos melhores pessoas. Este ano, 
não foi exceção.

Munidos das restrições impostas pela contingência 
da situação pandémica, arregaçámos mangas e 
ajustámos todas as áreas de intervenção para que 
fosse possível continuar a servir a missão da Elo 
Social: procurar, por todos os meios, melhorar o 
bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com 
deficiência e das suas famílias.
Conseguimos manter acompanhamentos nas áreas 
psicopedagógica e física e articular trabalho para 

promover algumas atividades de cariz lúdico-
pedagógico. Estas atividades, mais do que nunca, 
revestiram-se de uma importância extrema:
• Aproximaram-nos, quando tínhamos de manter a 
distância física;
• Alegraram-nos, quando as dúvidas ameaçavam 
apoderar-se de nós;
• Deram-nos esperança, quando sentíamos o 
cansaço a abater-se sobre os nossos ombros.

Reinventámos a comunicação e tentámos manter 
a Elo Social aberta à comunidade, nomeadamente 
através da nossa página de Facebook. Partilhámos 
com todos os nossos seguidores, momentos vividos 
entre as paredes da nossa instituição. Recebemos 
de todas essas pessoas, apoio e mensagens de 
ânimo.
A correspondência através deste canal tem sido 
muito positiva e é fundamental para mantermos, de 

S
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alguma forma, as portas da nossa casa abertas.
Neste artigo, e para que todos os nossos leitores 
possam ter acesso às notícias partilhadas, expomos 
um pouco daquilo que têm sido os últimos meses: 
“Semana da Yoga”, “Concurso de Capa da Revista 
Caminhos - Edição 2020”, “Concurso de lançamento 
de aviões de papel”, “A carta que te escrevo”, 
“Concurso de lavagem de mãos”, “O que posso fazer 
quando estou aborrecido?”.

Elisabete Chora
Psicóloga
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ste ano convidámos os nossos utentes a terem 
um papel de maior protagonismo na Capa da 
nossa Revista Anual Caminhos. Através de um 
Concurso de Desenho, desafio lançado aos 
nossos utentes, aquele que tivesse mais votos, 

quer através do facebook, 
quer votando na Elo Social, 
seria o vencedor, ou seja o seu 
desenho seria a capa da nossa 
Revista. Esta iniciativa teve uma 
recetividade impressionante e 
o resultado final foi um convite 
a viajarmos através de histórias 
onde a imaginação não tem 
limites.

Ricardo Rodrigues
Diretor Técnico

E

CAPA DA
REVISTA
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ste ano é importante falar do impacto que 
a pandemia COVID-19 teve no Centro de 
Emprego Protegido (CEP) da Elo Social.
Criado em 1991, tem como objetivo a 
formação profissional de pessoas com 

deficiência intelectual e sua inserção no mercado de 
trabalho.
Pelas dificuldades que a inserção social encerra, a Elo 
Social garantiu e desenvolveu um espaço protegido com 
vista ao desenvolvimento pessoal, social e valorização da 
pessoa com deficiência.
Este ano, por motivos inerentes, a Elo Social viu-se 
obrigada a suspender temporariamente as atividades 
comerciais desenvolvidas, o que associado ao facto 
de alguns clientes terem suspendido/reduzido as suas 
atividades levou a uma diminuição considerável dos 
trabalhos.

Desde a sua criação que o CEP tem enfrentado diversos 
obstáculos, sendo este um dos mais impactantes.
Não podemos deixar de agradecer a todos os clientes 
que retomaram connosco as atividades e a outros, que 
pela fatalidade da pandemia acabaram por rescindir a 
prestação de serviços.
É importante, mais que nunca trabalharmos em 
conjunto e com a comunidade por forma a garantir a 
sustentabilidade do CEP e a superar estes tempos.
Aproveitamos para divulgar serviços de limpeza de 
espaços verdes (condomínios, jardins, serviços de 
horticultura) e também serviços de Lavandaria (lavagem, 
secagem e engomagem de roupas de cama, mesa e 
similares).

Sara Ramos
Coordenadora do Centro de Emprego Protegido

CEP- RETROSPETIVA DE 
UM ANO OLHANDO 

O FUTURO

E
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oje dia 24 de Outubro de 2020, dia em 
que a Elo Social, faz trinta e sete anos de 
existência, por causa da pandemia que 
assola o mundo inteiro com um vírus a 
que chamam SARS-COV 2, não podemos 

comemorar, por motivo das regras sanitárias 
impostas e muito bem, a data de nascimento desta 
Instituição.
Sozinho em casa comemorei a data lendo 
documentos que tenho guardados da Fundação 
e outros que se seguiram na luta travada 
pela concretização do ideal que nos levou 
solidariamente a unirmo-nos para a defesa e 
bem-estar dos nossos filhos, diferentes dos ditos 
normais.
Depois de voltar a ler e relembrar o passado, tive 
uma ideia: porque não fazer um pouco de História 
da Fundação da Elo Social? Pois, também é uma 
maneira de comemorar! E aqui estou eu à minha 
maneira a fazê-lo!
No dia 24 de Outubro de 1983, no Vigésimo 
Cartório Notarial de Lisboa, dia em que dez dias 
antes tinha feito 50 anos de idade, juntei-me a 
mais dez solidários e fizemos a escritura para a 
Fundação de uma Instituição a que demos o nome 
de Elo Social.
Terminada a primeira fase do nosso ideal partimos 

para a luta de arranjarmos um terreno, uma vez já 
termos em nosso poder um documento muito bem 
elaborado pelo Dr. Martins e muita vontade, sobre 
o que queríamos fazer: um Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO), um Lar Residencial e um CEP – 
Centro de Emprego Protegido. 
Um grupo junto com a D. Cremilde, um dia, ao 
sabermos que na zona da Ameixoeira (Lumiar) 
estava a organizar-se uma urbanização, deslocou-
se à Câmara Municipal de Lisboa, Departamento 
de Urbanização e Património, pedir se podíamos 
ser contemplados nessa urbanização com uma 

COMO TUDO 
COMEÇOU

H
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área de terreno para o nosso projeto, uma vez as 
câmaras ficarem sempre com compartidas nessa 
Urbanizações para áreas sociais e zonas verdes. 
Entreguei ainda esse documento, através do 
Presidente da Junta de Freguesia, à Câmara de 
Loures, dado que ia haver uma urbanização para 
uma cooperativa de construção na Quinta da Fonte.
O mesmo grupo liderado pela D. Cremilde, depois 
de termos a informação do Sr. Leitão de que o 
terreno estava desativado e abandonado, pediu 
audiência ao Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa, Sr. Engenheiro Krus 
Abecassis para lhe fazer o pedido 
de cedência do terreno onde hoje 
estamos instalados: o Presidente 
deu a informação que aquele 
terreno estava concessionado 
à ANA Aeroportos e que se 
conseguíssemos que a ANA o 
entregasse à Câmara, o Presidente 
o entregaria à Elo.
O Sr. Leitão, enquanto funcionário 
da ANA Aeroportos fez um 
pedido à administração. Com 
os documentos que nos 
identificavam como associação 
Elo Social e o que pretendemos 
fazer, a administração despachou 

o nosso pedido favoravelmente desativando a 
favor da Elo Social. O Presidente da Câmara, Sr. 
Krus Abecassis, poucos dias depois fazia a escritura 
de correção do direito de superfície por 60 anos 
renovável a favor da Elo Social.
A dinâmica continuou com muita força, fizemos 
2 galas, uma no teatro da Trindade e outro na 
Aula Magna, angariação de sócios contribuintes, 
divulgação da Elo a empresas, económicas, 
organismos oficiais e governamentais. A empresa 
Amadeu Gaudêncio deu-nos um escritório em 
Madeira (desmontável), mobilizamos os Pais, na 
altura um fim-de-semana para cortar o capim que 
era mais alto que nós, montamos a barraquinha 
como nós lhe chamávamos, onde se começou a 
fazer as nossas reuniões, porque antes de termos 
a nossa barraquinha reuníamos numa sala cedida 
pela CERCI de Lisboa que a Direção da altura nos 
disponibilizou, dado que nós eramos na CERCI pais 
ativos e íamos dar uma resposta como a Elo Social 
não só aos nossos filhos mas também a outros 
utentes que estavam nas condições dos nossos 
filhos e que ela não tinha respostas para eles.
Muito mais haveria para dizer, pois era necessária 
muita dinâmica para resolver os problemas que 
apareciam. Ainda hoje, existe na Elo Social, vontade 
na maioria dos sócios e colaboradores.
Assim nasceu o jardim das rosas brancas que nós 
todos cuidamos com muito carinho, que são os 
nossos filhos da Elo Social.

Luis Oliveira Baptista
Pai/Sócio Fundador
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stávamos no início de 2020 quando ouvimos 
verdadeiramente falar da COVID-19. Até então 
uma realidade bastante distante. Foi em Março 
que se confirmou o primeiro caso em Portugal 
e a partir daí começou a aumentar o número de 

pessoas infetadas.
Não só o País tomou medidas, como as próprias 
organizações foram obrigadas a implementar medidas 
preventivas no âmbito desta pandemia. A Elo Social não 
foi exceção.

Já em Março, com o decreto de encerramento do 
Centro de Atividades Ocupacionais e com a crescente 
preocupação para com os Lares Residenciais, a Instituição 
reduziu os colaboradores presentes na Instituição, 
garantindo funcionamentos em espelho, casulo e 
teletrabalho.

O principal desafio: minimizar riscos, salvaguardar as 
pessoas e conseguir equipamentos de proteção individual 
que depressa começavam a escassear, aumentar valores 
e a ter um tempo de resposta bastante demorado na 
entrega.

Com o Plano de Contingência ativo e divulgado pela 
Instituição e pelas pessoas, procedeu-se à preparação 
das equipas de trabalho, prepararam-se as instalações de 
acordo com todas as indicações da DGS (Direção Geral de 
Saúde), isolaram-se os grupos para evitar cruzamentos e 
desfasaram-se horários.

Para além disto, houve desde cedo a crescente 
preocupação em adquirir regularmente material de 
proteção, que era absolutamente necessário, não só para 
a proteção de utentes como de colaboradores/as.
Para além do material adquirido, agradecemos o apoio 
do BNP Paribas pelos donativos entregues para a 
aquisição de material e também à Proteção Civil, à 
Câmara Municipal de Lisboa à UDIPSS (União Distrital 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social) e à 
RTP 1 que nos ofereceram diverso material de proteção. A 
vossa ajuda foi preciosa.

A Elo Social continua a garantir proteção individual 
a todos os seus colaboradores assim como ações de 
sensibilização no âmbito da prevenção nacional à 
pandemia.

Vivemos tempos de grande incerteza, em que a 
necessidade de adaptação nos traz desafios todos os dias. 
Aproveitamos para agradecer o esforço e empenho de 
todos/as os/as colaboradores/as, órgãos sociais, famílias, 
voluntários/as diversos/as, parceiros/as e entidades 
oficiais que têm colaborado com a Elo Social durante 
estes tempos difíceis.

Esperamos que no futuro esta provação seja apenas uma 
recordação que nos torne mais fortes e unidos/as.

Sara Ramos
Chefe de Serviços

A ELO SOCIAL EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

E
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MEDIDAS GERAIS
LAVAGEM MÃOS



BEM UNIDOS DE MÃOS DADAS SOMOS O ELO SOCIAL


