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No advento do ano comemorativo do 25º Aniversário do Elo Social,

voco as esperanças renascidas que aquele dia 24 de Outubro de 1983 trouxe Eaos 11 Fundadores que ousaram um dia sonhar o Elo Social.

       embro o entusiasmo contagiante desses Arautos de uma causa que em breve 
transpôs muros, mobilizou actores públicos e arrastou multidões.

lho para trás e vejo um caminho percorrido cheio de encruzilhadas, Oobstáculos, venturas e desventuras, mas mantendo sempre o seu rumo   
certo. 

aúdo todos os Agentes – Beneficiários, Pais, Sócios, Dirigentes, SColaboradores, que, no passado e no presente, em cada dia, realizaram e 
actualizam a missão do Elo Social.

uço ainda a voz avisada daqueles Companheiros de viagem que connosco Ocaminharam e, por acidente ou cansaço, tombaram já na estrada da vida.

urvo-me perante as saudosas memórias daquelas “Rosas Brancas” que, no Cfulgor da sua primavera, foram inesperadamente ceifadas do nosso Jardim.

       magino um devir sólido e seguro assente nas estruturas já existentes e na teia  
de suportes que soubermos e quisermos criar.

credito num Elo Social capaz de agir e reagir em cada momento às exigências Ae contingências do meio, operar as mudanças que se impuserem e prosseguir 
fiel à rota inicialmente traçada. 

anço a todos os Profissionais, às Famílias, aos Clientes e aos Sócios um Ldesafio, para que celebremos 2008 com a dignidade que o Elo Social merece e 
seja a oportunidade de demonstrarmos a sua vitalidade renovada.  
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- Nunca pensei que o namoro fosse tão 

complicado!

- Eu gostava era que a minha vida fosse festas 

e descanso. 

- Quem não gosta põe ao lado do prato. 

(Conversa sobre a desavença entre 

namoradas) 

- O nós portarmo-nos bem traz-nos descanso 

à nossa alma. 

- No Elo Social dão-nos a possibilidade de 

falar sobre o que sentimos.

- O tempo que passamos no Elo é como se 

fosse em família. 

- O melhor momento da minha vida, até agora, 

foi ter vindo para o Elo Social. 

Pensamentos que nos fazem pensar...

- Ao chamar a atenção a um cliente por estar a 

calçar mal os sapatos, respondeu-me, 

encarando-me sério: “o que é que queres, eu 

sou assim!” (relato de Monitora de CAO)

- A Sociedade não nos pode marginalizar, tem 

de nos aceitar tal como nós somos. 

- Nós não somos diferentes de ninguém, 

também temos coisas boas e coisas más. 

- Existe muita gente que dá chapadas sem 

mão, pois não conseguem ficar com as coisas 

entaladas na garganta.

- O Futuro só depende daquilo que fazemos.

- Às vezes também precisamos de estar 

sozinhos.

- É muito fácil passarmos a vida a queixar-nos, 

mas se formos organizados conseguimos 

fazer com que tudo corra bem.

- Porque é que ninguém nos liga quando 

falamos em casar e morar com a minha 

esposa? 

Primeiro Nós
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Quando em 1983, me mobilizei para integrar o 
grupo que ia encetar a árdua caminhada em 
ordem à edificação da obra “Elo Social”, 
pensava essencialmente atingir um objectivo 
“O bem-estar dos nossos Filhos e a nossa 
tranquilidade no futuro”.   

Agora que este enorme investimento tantos 
frutos produziu, bem visíveis e apreciáveis, as 
preocupações da Instituição centram-se no 
parâmetro da qualificação. Tal significa que os 
nossos esforços têm vindo a convergir no 
sentido da melhoria contínua dos nossos 
serviços, sem nunca esquecer que esse 
aperfeiçoamento deve ter sempre como meta 
a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida dos nossos utentes/clientes.

Mas será que o grande desiderato da 
tranquilidade para o futuro foi já alcançado? 
Digamos que sim, embora nunca se possa 
falar de uma tranquilidade plena. De facto, 
conseguimos alcançar um razoável nível de 
segurança para os nossos filhos mas pairam 
ainda no ar algumas incertezas e 
preocupações.

Uma das que mais centralmente me tem 
ocupado prende-se com o apoio dos 
elementos familiares de suporte, após a 
ausência dos pais.

Eu, pela minha parte, não consigo conceber a 
promoção do bem-estar dos nossos filhos 
sem a rentabilização de uma rede de relações 
familiares (irmãos, tios, primos, amigos) que 
sejam suportes e promotores do bem-estar 
emocional, das relações interpessoais 
diversificadas e significativas e da inclusão 
social dos nossos filhos, no futuro, depois de 
nós. 
Deste modo, compete-nos a nós, Pais, 
motivar e ensinar os mais próximos (os futuros 
tutores, os irmãos, amigos) a participarem 

mais activamente na vida dos nossos filhos. 
Eu entendo que se eles não colaborarem 
agora, pior será no futuro, com a agravante de 
não se estabelecerem ao longo da vida os 
laços afectivos, fundamentais em qualquer 
relação.

O Elo Social não pode nem deve ser a única e 
exclusiva plataforma de apoio para os nossos 
filhos. 

Cabe-nos a nós, pais, trabalhar para 
atingirmos uma maior tranquilidade e 
assegurar uma melhor qualidade de vida para 
os nossos filhos.

Mensagem da Presidente
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Cremilde Zuzarte

Orgãos Sociais

Teve lugar no dia 8 de Janeiro do corrente ano, 
após acto eleitoral, a tomada de posse dos 
Orgãos Sociais que vão administrar o Elo 
Social no triénio 2007/2009.

Nos termos Estatutários/Regulamentares, os 
Orgãos Sociais são constituídos por sócios 
efectivos da Instituição, que na sua maioria 
são Pais ou irmãos dos utentes. No entanto, 
os Estatutos consagram que outras pessoas 
interessadas pela causa possam ser sócios 
efectivos e, como tal, susceptíveis de serem 
eleitas para cargos sociais.  

Manuel Ramos - Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Deste modo, cabem nessa previsão, o 
Psicólogo – Director Técnico e Social e a 
Assistente Social.

Trata-se de pessoas que desempenham 
trabalho de forma efectiva e profissional na 
Instituição nas áreas respectivas, com a maior 
dedicação, empenho, disponibilidade, espírito 
de sacrifício e afectividade, como se tem 
verificado ao longo dos anos a esta parte. 

Estes profissionais, com as suas equipas, 
asseguram a todos quantos usufruem das 
vár ias valências os programas de 
desenvolvimento, acções pedagógicas, 
terapêuticas e   psicossociais, atinentes a 
uma melhor  qualidade de vida, por forma e 
quando possível, possam atingir e estar 
p r e p a r a d o s  p a r a  u m a   q u a s e  
autonomia/independência.

Nos termos regulamentares, não é devido aos 
membros dos Orgãos Sociais qualquer 
remuneração pelo trabalho realizado e 
responsabilidade assumida na gestão do Elo 
Social.

São pessoas que trabalham para uma causa, 
desinteressada e gratuitamente, dando o 
melhor do seu esforço, visando promover o 
bem-estar/recuperação dos que, por razões 
diversas, não têm capacidade para se 
regerem por si próprias sem que, contudo, 
deixem de ser pessoas com todos os direitos 
inerentes à sua condição física, psíquica e 
humana.

Neste quadro, vem o Elo Social debatendo-se 
com falta de novos elementos para a 
renovação dos Orgãos Sociais, o que conduz 
a que se recorra à repetição quase sistemática 
das mesmas pessoas, facto que tem de ser 
levado à Assembleia Geral, como rezam os 
Estatutos, cabendo a esta Assembleia 
reconhecer ou não expressamente que é 
impossível ou inconveniente proceder à sua 
substituição.

Porém, não obstante tamanhas dificuldades 
no recrutamento para este triénio, conseguiu- 
-se o concurso de 5 novos elementos. 

Saudamos a sua entrada e esperamos que 
sejam portadores de mais-valias e se adaptem e 
dediquem à realidade de gerir uma Instituição 
com uma população de 105 beneficiários e 50 
trabalhadores. 

Desejamos ainda, que para o próximo triénio, a 
renovação seja mais profunda, gente mais nova, 
nomeadamente irmãos de utentes que se 
disponibilizem e sacrifiquem algum do seu 
tempo para dar continuidade a uma causa em 
prol dos mais desfavorecidos, porquanto todos 
aqueles que, há cerca de 20 anos, se têm 
dedicado voluntária e desinteressadamente, 
atenta à sua idade, possam repousar de tão 
meritório trabalho. 

Sem menosprezar o trabalho desenvolvido pela 
Assembleia Geral e Conselho Fiscal, cabe 
realçar, elogiando o esforço, empenho, 
dedicação e competência pela forma como a 
Direcção tem exercido tão árdua tarefa, dada a 
multiplicidade das suas competências.

Assim sendo, compete- lhe organizar 
anualmente o Plano de Actividades e 
Orçamento, contabilizar receitas e despesas, 
zelar pelo património, contratar pessoal, 
promover e realizar planos de trabalho, 
tendentes à concretização dos objectivos 
traçados no superior interesse do bem comum, 
a par de, quotidianamente, gerir e resolver 
pequenos e grandes problemas que 
eventualmente surjam. 

Cabe aqui também deixar uma palavra de realce 
ao Conselho Executivo, orgão regulamentar 
com funções bem definidas e que funciona na 
dependência da Direcção, destacando-se o 
empenho e competência dos elementos que o 
integram, tanto mais que sempre souberam 
exercer as suas competências, analisando as 
situações em apreço, adaptando e promovendo 
medidas tendentes à resolução mais adequada 
do interesse da Instituição que, afinal, é dos 
próprios utentes.

Manuel Rolo Ramos
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Era uma menina muito alegre que a maldade 
de várias pessoas e a vida, com todos os 
seus contrastes, fez triste e sofrida. Mas 
apesar de todas estas coisas, sempre tive fé 
que algum dia a sua vida seria melhor. Com o 
tempo enamorei-me, casei e ao fim de um 
ano tive o meu primeiro filho que veio ao 
mundo sem qualquer problema. Foi uma 
experiencia inesquecível e que não tenho 
palavras para descrever. Foi tão maravilhoso 
como o mês em que nasceu: o mês de 
Dezembro.

Um ano depois do nascimento do meu 
primeiro filho, começa o relato da minha 
história. Nunca fui uma pessoa com sorte 
mas segui sempre em frente. Algum tempo 
depois surgiu o meu divórcio. Aí, foram 
tempos difíceis para mim. As famílias não se 
entendiam e intervieram, o que fez 
desencadear o processo. Enfim, tudo isso 
ficou para trás e passados uns anos, voltei a 
casar.

Após algum tempo, pensámos em ter um 
filho. Queria dar um irmão ao Paulo. Dado 
que já tinha 37 anos e o meu marido era mais 
velho, consultámos o médico. Efectuei 
alguns exames médicos que revelaram não 
haver qualquer problema e ficámos bastante 
contentes. Enfim, parecia que era a primeira 
vez e, na realidade, parecia. O Paulo já tinha 
12 anos e não vivia comigo.

Os meses foram passando e, finalmente, 
engravidei. Durante a gravidez não tive 
problemas, t ive todos os cuidados 

necessários e tudo corria às mil maravilhas. 
Chegou o mês de Maio de 1976 e, apesar dos 
meus 38 anos, foi lindo. O parto durou 20 
minutos, os médicos estavam contentes e eu 
cheia de felicidade e esperança. Deram-me os 
parabéns pelo bebé grande e lindo. (Tinha 
3,8Kg e media 55 cm) Quando o colocaram nos 
meus braços, ainda um pouco sujo, achei que 
tinha um monumento nos meus braços. Não 
desconfiava que tinha chegado uma cruz à 
minha vida. Como é normal, fui para casa. E, 
assim, começou aquilo que eu chamo:

O despertar de uma mãe

O bebé, em questão tem por nome Mário 
Manuel. Cresceu normalmente, era muito 
gordinho e, aos 6 meses, sentou-se pela 
primeira vez. No entanto, a minha intuição de 
mãe ou talvez preocupação, dizia que havia 
qualquer coisa que não estava muito bem. 
Quando o Mário tinha 9 meses, comecei a 
perguntar ao médico o porquê do bebé ter um 
aspecto físico normal e ser saudável e não se 
ria como era normal nos bebés da sua idade. As 
respostas do médico eram sempre as mesmas 
e não me convenciam: “A senhora tem um bebé 
lindo, quase um modelo e grande para a idade.” 
Acabei por responder, já um pouco exaltada, 
que algo não estava normal. 

Ao fim do seu primeiro ano de vida, o Mário 
Manuel já tinha a dentadura completa. Voltei a 
inquirir o médico sobre o assunto de sempre. A 
resposta foi a mesma: “A senhora não veja 
defeitos onde não existem!”

Quando ele fez 15 meses, fui com o bebé ao 
médico e perguntei-lhe porque razão ele, nesta 
idade, não dizia uma única palavra. O médico, 
ríspido nas suas palavras, insistiu que tinha um 
bebé lindo e que estava bem e que me devia 
deixar de parvoíces, dado que, dentro de algum 
tempo ele começaria a falar. Chegou a dizer 
que eu estava louca.

Queixei-me que o bebé não andava e ele disse 
que não o devia obrigar, pois, como era muito 
pesado, podia ter problemas e que mais tarde 

Emília Torcato da Fonseca
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ou mais cedo ele mesmo se levantaria e 
andaria. Na realidade, aos 16 meses, o Mário 
levantou-se e começou a andar. Pelo menos 
nisto o médico teve razão. Apesar de tudo, 
ainda não estava descansada e sentia que 
havia qualquer coisa que não estava a correr 
normalmente.

Depois de muito pensar e sofrer sozinha, 
decidi desabafar com uma amiga e pedir-lhe 
um conselho. A conversa durou algumas 
horas e ela sugeriu que fosse consultar outro 
médico que ela me acompanharia. Só 
esperava que, desta vez, o médico fosse 
competente, claro, honesto e não me ouvisse 
o mesmo de sempre. 
Chegou o dia da 
c o n s u l t a .  O  
médico ouviu 
tudo o que 
t inha para 
d i z e r  e ,  
depois de 
examinar o 
meu filho, 
d i s s e :  
” M i n h a  
s e n h o r a ,  
v a m o s  t e r  
q u e  f a z e r  
alguns exames 
ao bebé. Não sei 
quantos serão mas 
só teremos resultados 
dentro de um mês.”. Avançámos para os 
exames, pois eu estava muito nervosa e 
queria saber por que motivo o Mário não dava 
mostras de vir a pronunciar qualquer palavra 
e, cada vez mais, eu estava convencida que 
não estava em presença de uma pessoa 
normal.

O tempo passou e chegou o dia de conhecer o 
resultado dos exames realizados. Note-se 
que, nesta altura, o Mário já tinha 2 anos. As 
más notícias chegaram. O médico disse que o 
Mário nunca iria falar, apesar de não ter 
qualquer problema nas cordas vocais. Não 
entendi o porquê. (Não tinha problemas nas 
cordas vocais e nunca iria falar?!)

O médico disse que era uma espécie de 
trauma que a criança tinha e aconselhou-me a 
mudar de casa para uma zona onde houvesse 
campo e mar para poder estimular a criança. 
Chorei dia e noite, pois monetariamente era 
impossível mudar de casa. O que ganhava no 
meu Cabeleireiro chegava apenas para o dia a 
dia e, para além disso, a sua aquisição tinha 
sido a realização de um sonho.

A decisão foi muito difícil. Comecei a procurar 
uma casa na zona litoral e tive que desistir do 
meu sonho para comprar uma casita junto ao 
mar. O mais importante era o crescimento e 
desenvolvimento do meu filho. Consegui 
comprar uma casita da Câmara, com um 
terreno anexo.

Foi tudo muito rápido e violento. De repente, 
fiquei sem o meu sonho, o cabeleireiro, o meu 
marido não podia trabalhar, pois estava muito 
doente e estava a começar uma vida nova 
numa zona que não conhecia. O mais 
importante era o desenvolvimento do Mário.

Tinha poucos apoios, por isso fui sozinha. 
Avaliando o desenvolvimento do Mário,  
primeiro tentei verificar se era surdo. Liguei a 
rádio a tocar e ele começou a dançar. Em 
seguida, baixei o volume e ele parou e ficou a 
olhar para mim. Pude concluir que o problema 
não estava na audição.

Continuei com a minha estratégia. Mostrava-
lhe imagens de gente gorda, magra baixa e 
alta. A reacção era algo estranha mas falar 
nem pensar. A pouco e pouco fui ensaiando 
novas situações na expectativa de o ouvir 
pronunciar uma palavra.

O tempo foi passando e o Mário já tinha 4 anos 
e ainda não falava. Comecei a procurar um 
bom médico na expectativa de, finalmente, 
saber o que havia de errado. Perguntei o preço 
de uma consulta num dos melhores 
especialistas da Venezuela e comecei a juntar 
dinheiro. Passado algum tempo, o Mário foi à 
consulta. Ele disse-me que o menino não tinha 
nada e que era tudo uma mentira e invenção 
da minha cabeça. Afirmei que o Mário não era 
surdo e que não falava e que queria saber a 
razão. Ele insistiu com a mesma conversa e  
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eu, já farta e enervada, dei-lhe a minha opinião 
a seu respeito:” para um médico na sua posição 
parecia uma nulidade”. O médico sugeriu que 
eu estaria alcoolizada e que a criança era muito 
malcriada e esse, sim, era o problema. 
Respondi-lhe que, se calhar, só me faltava 
beber para esquecer o problema do meu filho.

Saí do consultório de tal modo nervosa que já 
não era capaz de descobrir o caminho para 
casa. Senti-me impotente para resolver a 
situação e obter respostas para as minhas 
perguntas. Tive muitos pensamentos negativos 
e cheguei a pensar que me tinham rogado 
pragas. Uma coisa era certa, nunca iria perder a 
esperança de saber qual era a doença do meu 
filho.    

Continuei a juntar dinheiro para poder continuar 
a procurar as respostas às minhas perguntas. 
Certo dia, fui ajudar uma senhora amiga, que 
conhecia o meu problema, a arrumar a 
biblioteca. No meio da arrumação ela pediu-me 
que tivesse muito cuidado com um livro que não 
tinha capa, pois era muito importante e que 
quando ela voltasse de viagem logo o iria 
mandar encadernar novamente. Fiquei tão 
curiosa que fui logo ver qual era o tema do livro. 
Comecei a desfolhá-lo e a ler. Essa tarde 
pareceu uma semana. O livro era sobre 
técnicas para ensinar as crianças a falar e eu só 
pensava em voltar para casa para experimentar 
o que o livro dizia. Pedi o livro emprestado sob o 
compromisso de não o estragar. Com a ajuda 
de um espelho, pude experimentar tudo o que o 
livro sugeria. Foi um mês muito cansativo mas a 
esperança era cada vez maior. Ao fim de um 
mês, o Mário pronunciou as primeiras palavras.

Acabei, mais tarde, por ir visitar os médicos que 
tinham avaliado o Mário e, escusado será dizer 
que tiveram de ouvir algumas verdades 
desagradáveis a seu respeito. Podem ter a 
certeza que não foram coisas muito bonitas e 
que, nesta altura até tenho alguma vergonha do 
que acabei por dizer.

A partir dai, tudo foi mais fácil. O Mário já falava 
e era possível ensinar-lhe mais coisas e o seu 
desenvolvimento foi sendo notório. A pouco e 
pouco, foi aprendendo a tomar banho sozinho, 
a escovar os dentes, a vestir-se, etc.. O 
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importante sempre foi que o Mário se sentisse 
querido, amado e tivesse uma vida alegre. 
Por isso, sempre falei com ele todos os 
assuntos, quer ele entendesse quer não. Em 
família, queria que ele nunca se sentisse 
diminuído ou marginalizado, pelo que me 
acompanhava a qualquer lado e partilhava 
tudo na minha vida.

Depois de uma visita ao médico de família, 
foi-me sugerido que ele fizesse duas 
tomografias para esclarecer algumas 
situações. Lá foi preciso juntar o dinheiro. 

Logo que foi possível e no dia marcado, o 
Mário fez as tomografias. Até saber o 
resultado, a ansiedade foi muito grande. 
Finalmente o dia chegou. O médico analisou 
a primeira e disse que não revelava a 
existência de qualquer problema. (Achei que 
estava a brincar.) Ele leu o relatório da 
segunda e….. o mistério foi revelado.

“Minha senhora tenho muita pena de lhe dizer 
mas o seu filho sofre de atraso mental 
moderado mas também é muito imaturo”.

Já não sabia o que era melhor. Passei por 
louca e por alcoólica porque o Mário era uma 
pessoa normal e agora sofria de atraso 
mental. Pelos vistos o meu instinto não tinha 
falhado e, para variar, mais uma desgraça na 
minha vida. Mas a vida continuou e o 
importante era preparar o Mário para a vida.

O tempo foi passando e chegou a altura de 
arranjar uma escola para o Mário. Seria 
complicado mas nunca desanimei. Afinal, 
tinha passado por experiências que nunca 
tinha imaginado vir a passar. Tudo se havia de 
resolver. Convirá dizer que, à minha volta, 
havia algumas pessoas que se vangloriavam 
com a minha situação. Não perdi a esperança 
e comecei a procurar uma escola. A luta foi 
grande, cheia de episódios tristes e as 
dificuldades foram muitas. Finalmente, no dia 
14 de Setembro de 1984, o Mário entrou para 
a escola. Neste momento posso afirmar que, 
nesta data, casei com a Educação Especial 
até que a morte nos separe. Só me sinto bem 
a contribuir para o bem estar das crianças 
especiais.
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Não pretendo ser a melhor mãe do mundo 
mas tenho ajudado muitas mães e muitas 
crianças. Tenho vivido muitas experiências 
importantes e chego a concluir que estas 
dificuldades e provações têm vindo 
carregadas de bênçãos.

Logo que o Mário entrou na escola, começou o 
meu envolvimento no ensino especial. Fui 
eleita presidente da Associação de Pais. Lutei 
para que a escola tivesse todas as condições 
para receber alunos especiais. Tinha uma 
nova profissão e a escola do meu filho passou 
a ser a minha segunda casa. Depois de 
organizar a minha vida em função da escola, 
comecei a ser responsável pelos pequenos-
almoços das crianças e, uma semana por 
mês, ia na carrinha entregar as crianças. O 
trabalho na escola era muito mas, onde estava 
o Mário, encontravam-me de certeza. 

As crianças especiais são seres humanos e 
precisam de muito amor e carinho. Não sabem 
mentir e sempre me deram muito amor. Foram 
dias, semanas, meses e anos grandiosos. 
Aprendi muito ensinando o Mário e os outros. 
N e s t a  
a l t u r a ,  o  
ú n i c o  
p r o b l e m a  
c o m  o  
Mário era o 
facto de ele 
não agarrar 
um único 
brinquedo, 
o que me 
entristecia bastante. De repente, descobri que 
havia um camião que ele gostava muito e, 
para o estimular, cada vez que tentava brincar 
com ele, fui cantando e, a pouco e pouco, fui 
juntando outros brinquedos. Foi assim que ele 
começou a brincar.

O Mário estava a crescer e começava a ser 
necessário tratar de resolver algumas 
situações. Era necessário tratar do bilhete de 
identidade mas para isso precisava de saber 
assinar. Mais uma tarefa a cumprir. Com muita 
paciência fui ensinando o Mário a escrever o 
seu nome e, meses depois, foi tirar o BI e 
assinou sozinho.

O tempo foi passando e o dia do aniversário da 
escola aproximava-se. Decidi preparar uma 
surpresa aos restantes pais e professores. 
Escrevi um Hino para a escola e, a pouco e 
pouco, fui ensaiando. No dia da festa e com 
grande surpresa, o hino foi cantado por um coro 
de 84 crianças especiais um pouco desafinadas 
mas muito alegres, o que me deixava muito feliz. 
Todos os anos o evento se repetia e a cantoria 
também.

O mês de Maio, na Venezuela, é o mês da 
Educação Especial e, por isso, existem muitos 
eventos promovidos pelo Ministério da 
Educação e pelas escolas. Colaborei sempre em 
várias actividades: treinei alguns para as 
corridas, ensaiei danças, peças de teatro, 
escrevi letras de canções, etc. 

Toda a minha vida passou a estar em função da 
educação especial e da preparação do Mário 
para a vida, depois da minha última viagem. 
Nesse respeito já não estou muito preocupada, 
dado que o meu filho mais velho será o seu tutor. 
Confio plenamente no futuro tutor do meu filho, o 
que me deixa descansada, pois tem grande 
carinho pelo irmão e zela pelo seu bem-estar 
físico e psicológico.

Na realidade tenho lutado muito pela educação 
especial. Sem dinheiro mas com esperança. 
Com pouca saúde mas com muito carinho. Com 
adversidades mas com muito amor.

O importante é ter muita fé, amor, esperança e 
vontade. Só assim poderemos promover a 
integração das crianças especiais.

Falo das crianças do Elo Social, onde o Mário 
entrou em Outubro, onde está integrado e se 
sente muito feliz. E nós, como família, 
partilhamos essa felicidade.

Caminhando pelas ruas

Com um sonho sem igual

Olhei em frente e encontrei

O Grande Elo Social
 

Venezuela
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Aconteceu no final de 2006, na tradição da 
feliz iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa 
e, particularmente da nossa amiga Tita, que, 
mais uma vez, veio desafiar os Jovens do Elo 
Social para mais “Uma Noite Bem Diferente”.
Patrocinou esta iniciativa o Sr. José Gouveia 
da discoteca “PLateau” e a ele se associaram 

um conjunto de Pessoas, entre os quais o Zé 
Pedro dos Xutos e Pontapés e o Zé Manuel 
dos Fingertips.
Com estas figuras de proa, foi interessante 
apreciar os nossos jovens, radiantes de 
alegria, no Restaurante a Viúva, a conviver e a 
interagir com eles e com todos os Amigos que 
a Tita conseguiu mobilizar para mais esta 
jornada em 
p r o l  d a  
i n c l u s ã o  
socia l  da 
n o s s a  
população.
M a s  a s  
surpresas 
não ficaram por aí … O Sr. Zé Gouveia fez 
questão de, a seguir ao jantar, lhes 
proporcionar um “mergulho” na sua discoteca 
“Plateau” e aí poderem soltar-se e 
expressarem a sua espontaneidade 
dançante.
Um muito obrigado à Tita, à Magda e ao Pedro 
Abrantes e ao Sr. José Gouveia e a todos os 
que quiseram estar connosco.     

Destaques de Um Ano

Aconteceu... Aconteceu no final de Janeiro de 2007 … 

Mais uma vez, a Tita lançou-nos o desafio para 
uma sa ída  à  
noite a um lugar 
bem diferente: 
experimentar a 
cozinha típica do 
país Basco no 
R e s t a u r a n t e  
T x i r i b o g a ,  a  
convite do seu proprietário o Sr. Pedro 
Vasconcelos.

Também aqui ela se preocupou em enquadrar 
adequadamente os nossos jovens. Entre 
Amigos já conhecidos de outras Noites, foram 
aparecendo as dançarinas de Flamengo, o 
João Pedro Pais e o Sr. Presidente Carmona 
Rodrigues, que fez questão de vir petiscar 
connosco.

Entre um pica aqui, pica ali tão gostoso, que 
íamos saboreando, alguns dos nossos jovens 
não se contiveram, ganharam coragem, 
meteram a pose de bailarinos e vai de 
contracenarem com as belas bailarinas do 
flamengo!

Com uma atenção muito especial e 
respondendo  
amavelmente 
às solicitações 
d o s  n o s s o s  
jovens, o João 
P e d r o  P a i s  
b r i n d o u - n o s  
c o m  u m a s  

canções que, em coro, mais ou menos 
desafinados, fecharam mais este evento.

Parabéns à Tita e à Câmara Municipal de 
Lisboa que, com estes exemplos, souberam 
traduzir na prática o lema Europeu do ano de 
2007 “Igualdade de Oportunidades para 
Todos”.

Na Discoteca Plateau...

No Txiriboga...
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Aconteceu no inicio de Janeiro de 2007 …

O Rally Lisboa Dakar estava prestes a 
arrancar e a Câmara Municipal de Lisboa, 
como boa anfitriã, recebeu Pilotos e 
Directores da Organização no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.
Também aqui a Câmara Municipal de Lisboa, 
através da Amiga Tita, nos surpreendeu, 
lançando-nos o repto:

O Jorge Luís, o Pedro Madeira, o Rui Gaspar, o 
Jorge Godinho, o Manuel João e o Armindo 
Marques, assim como o Bruno e a Elsa, 
técnicos acompanhantes, agradecem mais 
esta oportunidade proporcionada pela Câmara 
Municipal de Lisboa

Rally Lisboa Dakar...

Porque é que, na cerimónia de recepção, não 
hão-de participar representantes das pessoas 
com deficiência?

Face a este desafio, a nossa tarefa foi 
simples… Convidar 5 dos maiores fãs do 
desporto automóvel, falar com as suas 
famílias e, na hora programada, comparecer 
ao evento.

E se valeu a 
pena!!
A s  i m a g e n s  
ilustram bem a 
felicidade e a 
realização dos 
nossos jovens 
em sã interacção 
com figuras como 

o Sr. Presidente da Câmara, João Lagos, 
Madalena Antas, Paulo Marques, Elisabete 
Jacinto, Joana 
Lemos, Adélio 
M a c h a d o ,  
Palmeir inha,  
Lino Carapeta, 
João Nazaré 
(Quad) entre 
outros.
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Como não poderia deixar de ser ao ano de 
2007 não faltaram os Jogos da Primavera, que, 
com o passar dos anos, se têm tornado numa 
das imagens de marca do Elo Social. 

Este ano, visto se comemorar o Ano Europeu 
da Igualdade de Oportunidades para todos, 
p r o c u r á m o s  
recriar essa 
temática em 
d o i s  j o g o s  
denominando-
os de “Bingo 
p a r a  a  
Igualdade” e 
“Igual Acesso”. 
Para além dos 
d o i s  j o g o s ,  
pedimos a todas as Instituições participantes 
que fizessem um placard alusivo à temática 
Igualdade de Oportunidades para Todos para ir 
a concurso. Sendo estas as informações 
d ivu lgadas a todas as Inst i tu ições 
participantes, as expectativas criadas eram 
m a i s  q u e  
muitas para o 
d i a  d o s  
Jogos que 
começaram, 
c o m o  é  
habitual, pela 
Recepção às 
Instituições convidadas. Este ano participaram 
cerca de 40 Instituições. 

Seguiu-se o Desfile de apresentação das 
Instituições, no qual se pode ver a quantidade 
de pessoas envolvidas neste evento. Num tom 

No Pavilhão EDP, no Estádio da Luz.

O Sport Lisboa e Benfica, enquanto entidade 
atenta aos problemas da sociedade e com 
preocupações de Responsabilidade Social, 
desenvolveu um projecto intitulado de 
"Modalidades Solidárias". Mais uma vez os 
beneficiários do Elo Social tiveram a 
oportunidade de participar nesta iniciativa.

Aconteceu no inicio do ano de 2006, no dia 24 
de Janeiro, no Pavilhão da EDP, no Estádio da 
Luz, a IVª edição da Taça da Liga Portuguesa 
de Andebol, na qual os beneficiários do Elo 
Social tiveram o 
p r a z e r  d e  
a s s i s t i r  a o  
Jogo Sporting 
C l u b e  d e  
Portugal VS 
Sporting Clube 
da Horta.

Este convite permitiu aos beneficiários do Elo 
Social assistirem a este jogo, proporcionando-
lhes uma tarde desportiva diferente. Foi fácil 
arranjar um grupo que aderisse em força, pois 
estes jovens/adultos com deficiência adoram 
tudo o que é desporto.

O Sporting Clube de Portugal, como favorito 
que era, entrou a vencer, embora o Sporting 
Clube da Horta fizesse de tudo para o 
contrariar. Tal não conseguiu, pois saiu 
derrotado desta competição.

Q u e m  s a i u  
vencedor foram 
os beneficiários 
da Instituição, 
que mais uma 
vez tiveram a oportunidade de se integrar 
socialmente e ter uma tarde recheada de 
emoções.

Obrigado ao Sport Lisboa e Benfica… 

Bruno Santos

No pavilhão EDP, estádio 
da Luz...

VS

A Festa da Primavera

Jogos Pró-Igualdade

Jogos da Primavera 
10 de Maio de 2007
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de maior formalismo decorreu a cerimónia de 
abertura para, de seguida, se darem início 
aos dois Jogos. 
O primeiro, Bingo das Oportunidades, foi 
pensado com o intuito de mostrar que, 
apesar das diferenças e das dificuldades que 
as pessoas invisuais e portadores com 
deficiência motora têm na realização das 

tarefas, essas limitações são possíveis de 
ser superadas, sempre que se trabalhe de 
uma forma integrada e em equipa. Neste 
jogo participaram 5 elementos por equipa.

No segundo jogo, 
p r o c u r á m o s  
chamar a atenção 
p a r a  a  
importância do 
igual acesso de 
todas as pessoas 
a áreas como a 
E d u c a ç ã o ,  
Saúde, Trabalho 
e Cultura. Assim, 
a montagem de 6 
c i l indros para 

fazer sequências de palavras, o seleccionar 
os objectos referentes à Saúde, o construir 
uma calçada à Portuguesa e a colocação em 
estantes de livros foram as tarefas que 
deram forma a este jogo. 

Após estes dois Jogos bem divertidos, 
acudiu a hora do merecido almoço e da 
votação para o placard mais criativo acerca 
da temática no ginásio.

Apesar de imperar a animação e o convívio, 
o espírito de competição não ficou esquecido 

e, para recompensar os que mais se 
esforçaram, foram distribuídos os merecidos 
prémios às Instituições vencedoras.
Para terminar em beleza este dia de Festa, 
não poderia faltar a animação musical que 
ficou a cargo de músicos tão bem conhecidos 

como o Bonga, 
Tózé Morais ,  
Mónica Sintra, 
S u s a n a  
Pragosa, Ana 
R i t a ,   e n t r e  
muitos outros.
A participação 
deste leque de 
Cantores, que 
habitualmente 
anima os Jogos 
da Primavera, só tem sido possível graças à 
mediação do Amigo João Marrana que, 
sempre atento e pronto, se tem posicionado 
ao lado do Elo Social, neste e noutros eventos.

O êxito desta iniciativa deveu-se mais uma 
vez também a Entidades como a Aleluia S.A., 
a BP - Portugal, a Manutenção Militar, a Nestlé 
Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, a Delta 
Cafés, entre tantas outras que a nós se 
associaram e contribuiram para que esta 
realização se mantenha no elevado patamar a 
que nos habituou.

Se, como diz Charles Chaplin “A vida é uma 
peça de teatro que não permite ensaios. Por 
isso, cante, chore, dance, ria e viva 
intensamente, antes que a cortina se feche e a 
peça termine sem aplausos”, mais uma vez os 
Jogos da Primavera se constituíram numa 
oportunidade para a expressão de todas 
essas emoções...

Ana Rita

Bonga



É verdade!! Mais um ano se passou, mas a 
habitual festa de Natal não faltou, para gáudio 
dos amigos, clientes e respectivos familiares do 
Elo Social.

Assim, no dia 16 de Dezembro pairavam no ar o 
clima festivo, o espírito Natalício e alguma 
ansiedade, em especial dos responsáveis pelos 
números e respectivos artistas.

Os primeiros a entrarem em cena foram os 
nossos actores do Teatrelo. A exuberância, 
alegria e porque não dizer profissionalismo dos 
artistas contagiaram a plateia com dois sketchs 
cómicos. Apetece dizer “estão uns verdadeiros 
Mrs. Beans”.

O “convite” para dançar um tango à média luz 
surgiu com o segundo número da tarde, a “Dança 
das Cadeiras”. A excelente coreografia e 
respectivos adereços sobressaíram de um 
número que sobretudo nos deixou a seguinte 
mensagem, - “Por mais barreiras que se possam 
encontrar, com imaginação, esforço, dedicação e 
respeito, estas serão ultrapassadas e a prova é 
que as pessoas em Cadeira de Rodas também 
podem dançar”.

Como a dança não se esgota no tango, o número 
que se seguiu ficou a cargo do rancho folclórico 
“Os Camponeses do Elo”. E como os pares se 
esforçaram para dançar o mais certinho possível!

A seguir a um bom pé de dança, nada melhor que 
um momento mais contemplativo oferecido pelos 
clientes do CEP intitulado “Mensagem de Paz”. A 
leveza de movimentos, a serenidade que a música 
transmitia em fundo de luz negra, foram alguns dos 
ingredientes que condimentaram o número.

Se a primeira parte primou pela diversidade e 
qualidade dos números, a segunda não lhe ficou 
atrás.

Como não poderia deixar de ser, a nossa banda de 
Rock, os “Panteras Negras”, reiniciou a animação, 
tocando algumas músicas do seu vasto repertório.

Em seguida, uma demonstração de coordenação e 
forma física dos nossos atletas da Educação Física 
no número designado de Jingle Balls. E como elas 
gingaram!

E o que acharam do despique entre dois grandes 
músicos, Mozart e Beethoven?

Finalmente, como é da praxe, não podia faltar o 
Co(i)ro Radical, que, fazendo jus ao nome, nos 
brindou com a habitual afinação e com 
movimentações em palco que deixam a plateia 
expectante.

Que por muitos anos se repita uma festa, onde as 
estrelas de Natal são os nossos clientes.

Helena Sardinha, Isabel Cruz, Ricardo Rodrigues

Festa de Natal
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No ano de 2006, o Elo Social e os seus 
colaboradores tiveram a oportunidade de 
participar na 2ª Edição da NATALIS - Feira de 
Natal e da Solidariedade de Lisboa, que se 
realizou de 02 a 10 de Dezembro na FIL - Feira 
Internacional de 
Lisboa.

A NATALIS teve 
como objectivo 
aliar uma ampla oferta de produtos, desde 
artesanato a doçaria, passando, como não 
podia de deixar de ser, pela diversão e 
entretenimento, especialmente para as 
crianças. O Elo Social esteve presente neste 
evento com uma grande variedade de produtos, 
todos eles produzidos pelos beneficiários da 
Instituição. Entre eles, destacavam-se a 
tapeçaria, o artesanato e a pintura.

As receitas de 
b i l h e t e i r a  
reverteram a 
favor destas 
organizações, 
as  en t radas  
t i v e r a m  u m  

custo simbólico de apenas um euro, com 
desconto de cinquenta por cento para maiores 
de 65 anos e crianças dos 11 aos 14 anos e 
grátis para as crianças até aos 10 anos.

No Palco de todas as Emoções estiveram 
presentes os amigos das Instituições, onde 
também o Grupo Musical do Elo Social “Os 
Panteras Negras” esteve e animou a tarde com 
os temas/covers 
já conhecidos 
do público em 
geral.

Mais uma vez 
h o u v e  u m a  
grande adesão 
da parte de todos os colaboradores, pais e 
membros dos Conselhos do Elo Social, pois 
sem eles esta feira não teria sido coroada de 
sucesso.

Bruno Santos, Carla Domingues, Cristina 

Marçal, Paula Norinha, Paula Simões
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Natalis
É do conhecimento comum que uma prática 
regular do exercício físico, aliada a uma 
alimentação equilibrada conduzem a uma 
vida mais saudável!

Alertados para este facto e procurando 
contrariar a tendência natural para a 
inactividade devido ao  avançar da idade e 
que, nesta população, ainda se revela mais 
acentuada, criámos, há cerca de vinte anos, 
os Encontros Intercentros.

De forma organizada, no inicio de cada ano, 
técnicos de cerca de 20 Instituições de Ensino 
Especial reúnem-se, planeando uma série de 
actividades que abrangem as mais diversas 
modal idades desport ivo/recreat ivas,  
individuais e colectivas.

Temos como objectivos promover: a prática 
da actividade motora, a competição, a 
recreação, o convívio, o contacto com a 
natureza, a sensibilização para o meio 
ambiente e algumas regras de cidadania, 
procurando abranger toda a população e 
cortar rotinas inibidoras. Estas actividades 
são avaliadas por nós 
regularmente.

Com o trolaré, nossa 
mascote, participámos 
este ano no primeiro 
campo de férias dos 
i n t e r c e n t r o s  e m  
P e n a m a c o r ,  
patrocinado pelas Águas de Portugal e 
criámos uma página na internet que poderão 
visitar em 

Maria João Torres

www.intercentros.no.sapo.pt    

Encontros Intercentros



O espírito de boa vizinhança sentiu-se na 
tarde do dia 29 de Maio, no convívio que 
decorreu nas instalações do CAO 3 do Elo 
Social  e que contou com a presença de cerca 
d e  5 0  p e s s o a s ,  n u m  e s p a ç o  d e  
confraternização e festa!
Neste evento, organizado pela Gebalis 
(empresa municipal que gere os 70 bairros 

camarár ios  de  L isboa) ,  es t i ve ram 
representantes da Associação de Apoio aos 
Doentes Depressivos e Bipolares, da 
Associação Nacional de Afásicos e também 
da Junta de Freguesa dos Olivais.

O objectivo desta festa foi o de despertar o 
espírito de solidariedade, de entreajuda e 
promover uma melhor Vizinhança! 

Foi de facto uma tarde muito bem passada, 
onde a alegria, o humor e a boa disposição 
foram dominantes. Houve muita animação, 

onde não faltaram os doces e os salgados 
para todos os gostos e paladares. O Mágico 
Mário deliciou os presentes com muitos 
truques na cartola e proporcionou momentos 
de verdadeira magia e humor! Houve também 
um momento em que a poesia foi o mote, para 
terminar a tarde em beleza. Com toda esta 
harmonia, foi celebrado o Dia Europeu dos 

Vizinhos, que pretende promover os bons 
costumes da vizinhança ou seja fomentar a 
proximidade e solidariedade entre os 
moradores, por forma a colmatar o 
individualismo e a indiferença que infelizmente 
caracterizam actualmente os espaços 
urbanos!

Festa dos Vizinhos

“Monitora quando é que vamos para 
Albufeira?”

Esta é uma pergunta feita ao longo do ano e 
nós lá vamos respondendo: “Qualquer dia, no 
Verão!”

Finalmente, chega o tão desejado dia 18 de 
Junho e lá vamos nós (31 clientes e 5 
técnicos), mais uma vez, de malas feitas, 

rumo à tão falada e desejada colónia de férias 
“O Búzio”, em Albufeira.

A viagem foi óptima, fomos numa camioneta 
da Junta de Freguesia dos Olivais e numa 
carrinha do Elo.

E foi assim que, chegados à Colónia e depois 
de quase três horas de viagem, nos sentámos 
às mesas (já prontas e à nossa espera) e nos 
deliciámos com um bom almoço. 

É sempre uma alegria, pois parece que 
chegam a casa, tal é a relação que têm, tanto 
com as pessoas que lá trabalham como com o 

Colónia de Férias Albufeira
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espaço físico. 
Depois foi o descanso (sesta) dos clientes e a 
abertura das malas, para nos prepararmos 
para o primeiro mergulho nesse mar que, visto 
da nossa varanda principal, nos parece ainda 
mais azul.

A partir daí, eram os passeios à beira-mar, os 
mergulhos, os jogos de praia, a pose para as 
fotografias, o passeio ao fim do dia a visitar o 
centro de Albufeira ou andar no comboio 
turístico.

E, chegadas as horas das refeições, era vê-los 
esfomeados e a querer repetir o prato, pois 
tantas emoções vividas e o mar ajudam a abrir 
o apetite!

Mais tarde, chegando o fim do dia e depois dos 
clientes deitadinhos a descansar, os técnicos 
reúnem-se e fazem o balanço do dia. Do 
balanço geral de cada dia somos todos 
unânimes que o mais compensador para nós 
era a alegria e a vontade de viver mais um dia 
que todos eles demonstravam.

Fôssemos nós tão felizes quanto eles!  

Fernanda Luís, Isabel Cruz, Ricardo Rodrigues 
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O verão chegou e novamente se concretizaram 
as tão esperadas colónias de férias para os 
clientes do Elo Social.

Desta vez, fomos até Sines, local aprazível, 
para umas férias na “Conchinha”que, apesar de 
curtas, foram extraordinárias. Chegados lá, 
ficámos muito felizes com as condições das 
instalações. Muito espaço para andar à vontade 
onde se procuram mobilizar todos para as 
diversas actividades do programa previamente 
delineado. Muita praia, actividades lúdicas, 
passeios e 
m u i t o s  
s o r r i s o s  
f o r a m  
apanágio 
de todos 
q u a n t o s  
puderam 
desfrutar o 
sol e o mar desta linda vila Alentejana. É de 
salientar a saudável competição com que os 
rapazes se deliciaram nos jogos dos 
matraquilhos e do snooker, resultando numa 
vontade de para o ano voltar, porque 
efectivamente valeu a pena.

Luísa Amado, Margarida Almeida, Graça 

Macário

Colónia de Férias Sines
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Situada na freguesia dos Olivais, a Quinta 
Pedagógica dos Olivais, desenvolve as suas 
actividades com o objectivo de proporcionar 
aos seus visitantes uma forte ligação entre o 
indivíduo e o espaço natural, através da 
aprendizagem, da diversão e do respeito pela
Natureza como prática quotidiana.

Na Quinta, pode-se tocar a terra, os animais, 
descobrir o segredo das plantas e árvores, 
perceber as semelhanças entre nós e os 
animais, aprender a proteger o ambiente 
através de actividades ecologicamente 
divertidas! 

A Pestana (burra), o Vicente (cão) e o Obelix 
(cavalo de raça Sorraia)  estes dois últimos 
são os residentes mais novos na Quinta, 
mostrar-lhe-ão tudo isto integrado numa visita 
que os nossos jovens fizeram, através de uma 
actividade denominada: Veterinários por uma 
hora! 

 - Olhem! Vêm aí os nossos 
amiguinhos do Elo Social!

 - Amiguinhos do Elo Social? Tens que 
nos explicar melhor quem são estes 
visitantes!

 - Pois… Não te esqueças que somos 

Pestana

Obelix

Vicente

Veterinários por uma hora!

novos na Quinta!
 - Calma meus jovens! Estes 

amiguinhos vêm cá visitar-nos muitas vezes. 
Gostamos muito deles! São muito simpáticos, 
fazem-nos muitas festinhas, dão-nos comida 
e hoje é um dia muito especial para eles, 
sabem porquê?

- Porquê?

 - Porque hoje vão ser Veterinários 
por uma hora!

  - A sério? E isto é importante para 
eles?

 - Claro que sim! Alimentar e cuidar de 
nós é uma tarefa de muita responsabilidade, 
mas também de grande alegria e valorização 
pessoal, dotando estes nossos Amigos de um 
sentido de responsabilidade para connosco! 

 - Olhem, estão a pegar nos 
coelhinhos que têm apenas dois dias! Ainda 
nem sequer abrem os olhos!

 - Aqui na Quinta podem pegar nos 
animais mais pequeninos ao colo e conhecer 
os seus hábitos e características de cada um 

Pestana

Obelix e Vicente 

Pestana

Vicente

Pestana

Vicente

Pestana



de nós, é sem dúvida um desafio e uma 
descoberta preciosa! Não acham meus 
amigos?

 - Por aquilo que eu estou a perceber, 
para além deste aspecto educacional, a 
Quinta também oferece um espaço magnífico 
para lazer!

 - Muito bem meu caro!!!

- O que é que a Dra. Ana está a fazer 
com eles?

Obelix “O Cavalo”

 - Neste momento está a mostrar o 
consultório onde dá as consultas e observa os 
restantes animais!

 -  Agora estou a ficar preocupado… O 
que é que eles estão a pôr nos ouvidos?

 - Calma meu amigo! Estão a pôr um 
estetoscópio, que é um instrumento que é 
utilizado para a Dra. ouvir os sons cardíacos e 
o som dos pulmões dos animais. 

 - Que engraçado! Vê-se mesmo que 
e l e s  e s t ã o  a  a d o r a r !  E s t ã o  
entusiasmadíssimos! Já repararam na 
atenção deles? 

 - Pois bem meus caros… De facto, já 
se aperceberam que esta e outras visitas, 
permitem aos nossos visitantes momentos de 
aprendizagem, contacto com a natureza e 
p r o p o r c i o n a m  c o n h e c i m e n t o s  d o s  
mecanismos da vida animal e vegetal! 
Reparem! Agora estão a dar comida à Mimosa 

Obelix

Pestana

Vicente 

Pestana

Obelix

Pestana

Vicente

Pestana

que é a nossa vaca leiteira, à Beleza que é da 
raça Arouquesa e à Princesa…

 - Eu sei! É da raça Barrosã que é uma 
raça típica do Gerês!

 - Muito bem!

 - Parece que a visita está a terminar…. 
Que pena….Estão a despedir-se da Dra. Ana! 

 - Não te preocupes que eles não se 
vão esquecer de nós e, para a próxima, vêm 
eles mais os seus familiares!

 - Venham…Venham! Tragam a 
família, os amigos, os vizinhos, pois quem não 
conhece a Quinta Pedagógica o melhor 
mesmo é vir até cá visitar-nos e aprender algo 
sobre nós!

Patrícia Lourenço, Elisabete, Joaquim e Bruno 

Pereira

Obelix

Pestana

Vicente

Pestana

Vicente
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Vamos entrar no 16º ano de funcionamento do 
Serviço de Apoio Residencial aos clientes do 
Elo Social. Ao longo deste tempo, temos 
procurado que este serviço, do qual usufruem 
cerca de 90 pessoas com deficiência mental à 
medida das suas necessidades, se constitua 
num espaço de vida, de inclusão e 
desenvolvimento.

Para tal, a par dos programas de apoio 
i n d i v i d u a l i z a d o s  e m  r e s p o s t a  à s  
necessidades de cada um, fomentamos o 
estabelecimento de relações inter-individuais 
e a abertura à inclusão social.

Neste sentido, são desenvolvidas múltiplas 
iniciativas de e para o exterior do espaço 
residencial.

Hoje queremos destacar a iniciativa “Venha 
Jantar Connosco”, através da qual os clientes 
de cada uma das 4 Residências (um em cada 
semana), têm oportunidade de convidar 
familiares e amigos para vir jantar à sua 
Residência.      

Lançado que é este desafio, é interessante 
vê-los a escrutinar todas as pessoas que lhe 
são mais significativas, os que já vieram, os 
que ainda não vieram e, não raras vezes, a 
pedirem algum apoio para a tomada de 
decisão final…

Nesta noite, é um jantar especial em que 
todos os residentes, em conjunto com as 
funcionárias, mais se mobilizam para tudo 
correr pelo melhor… até porque os 
Convidados vão trazer uma sobremesa que 
torna sempre mais delicioso o final do 

Venha Jantar Connosco
Convívio!
Ah…no final ou nos dias seguintes, queremos 
que os Convidados nos façam chegar a sua 
apreciação avaliativa do Jantar e de tudo o 
que se passou em seu redor, através do 
preenchimento do Questionário “Deixe-nos as 
Suas Impressões”.

Agradou-me muito a atmosfera da 
Residência e o bom entendimento entre 
todos.

Os jantares devem continuar, ajudam os 
familiares a integrarem-se na Instituição.

Gostei muito de participar nesta iniciativa e 
apreciei o cuidado prestado aos mais 
dependentes.

 Ficámos muito agradados pelo óptimo 
ambiente e harmonia que reina na Moradia. 
Durante o Jantar houve risos, brincadeira, 
conversas que nos permitiu conhecer-vos 
melhor. Foi mesmo bonito ver o espírito de 
entreajuda e carinho durante todo o tempo em 

que lá estivemos.”
Em suma, parece ser bem evidente que é uma 
prática bem sucedida que merece ser 
continuada e replicada por terceiros.  

Equipa da Residência

Eis alguns testemunhos registados:

- “Penso que esta iniciativa quebra a rotina 
dos utentes e funcionários.

- 

- 

- 

-



Dr.ª Ana Sara de Brito:

Dr.ª Ana Sara de Brito:

- Considero que se deve continuar a apoiar o 
ELO SOCIAL com estabelecimento destes 
protocolos, cooperando portanto na 
integração destes 
jovens na vida 
laboral, de acordo 
c o m  a s  s u a s  
capacidades.

 Como 
vê a possibilidade 
de  es tender  a  
cooperação com o 
Elo Social a outras 
áreas de Serviços, 
em que a população com deficiência 
demonstrou ser eficiente, participando deste 
modo na sua integração profissional?

- Vejo com interesse e considero estas 
parcerias importantes, sendo uma das formas 
que temos de prestar apoio a este tipo de 
instituições.

 Na qualidade de Vereadora da 
Acção Social, que projectos tem para a cidade 
de Lisboa, em prol da população com 
deficiência?

- Mobilidade, anulação de barreiras  
arquitectónicas  no espaço público
Cooperação com as IPSS na concretização 
dos projectos. Definir as políticas com a  
cooperação  do Conselho Municipal para a 
Integração das Pessoas com Deficiência.

 Como é já do conhecimento da Sr.ª 
Vereadora, o Elo Social apresentou um 
projecto à Câmara Municipal de Lisboa, para 
Apoio Residencial semi-integrado aos pais 
idosos dos utentes do Elo Social, a fim de 
preservar os laços entre eles até ao final da 

Elo Social:

Elo Social:

Elo Social:

Dr.ª Ana Sara de Brito:

Elo Social:

Elo Social: 

Elo Social: 

 Regressemos 20 anos atrás e 
situemo-nos na Câmara Municipal de Lisboa, 
liderada à data pelo Sr. Eng.º Krus Abecassis, 
tendo como Vereadora a Dr.ª Ana Sara de 
Brito. O que é que, ao tempo, a motivou a si a 
empenhar-se tão calorosamente na cedência 
do terreno para a instalação do projecto Elo 
Social?

 - O Projecto do Elo Social dava-nos garantias 
de credibilidade técnica como resposta a uma 
problemática de grande sofrimento familiar 
face à situação de  saúde de seus filhos 
(deficientes)com dependências várias. 
Conhecia tecnicamente  a problemática  e 
senti bem as dificuldades dos pais, pois não 
haveria apoio da Segurança Social sem 
cedência do terreno.

A seguir à fase crucial da cedência 
do terreno, sabemos que acompanhou à 
distância o processo de edificação e 
desenvolvimento do Elo Social. Qual é a 
percepção que actualmente tem da 
Instituição?

- Instituição credível, exemplar,com boas 
práticas, que cumpre os objectivos para que 
foi criada.

 Instituição que responde de forma integrada 
às problemáticas vividas por estes jovens e 
suas famílias.

A Câmara Municipal de Lisboa, ao 
longo da história dos 25 anos da nossa 
Instituição, constituiu-se uma das principais 
parceiras para o cumprimento da sua missão. 
Como vê e perspectiva os Protocolos de 
Acordo entre o Elo Social e a Câmara 
Municipal de Lisboa, designadamente na área 
do Apoio aos Transportes e Jardinagem?

Dr.ª Ana Sara de Brito:

Dr.ª Ana Sara de Brito:

Entrevista com ...

Vereadora Acção Social 
da CML 
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vida dos pais. Foi indicado já o terreno da Av. 
Dr. Alfredo Bensaúde, em frente ao Elo Social, 
para cedência por parte da Câmara de Lisboa. 
De que forma a Sr.ª Vereadora se irá 
empenhar na cedência deste terreno e na 
remoção dos obstáculos que se têm 
colocado?

- Com a mesma determinação com que há 
vinte anos lutei para a cedência do 1º. 
Terreno.

A ELO SOCIAL só atingirá os objectivos 
globais se construir a Residencia. É    
imprescindível para a vida dos jovens 
deficientes, que os pais os acompanhem, 
assim como para a segurança e equilibro  
afectivo dos pais e filhos.

Agora é o momento da questão 
mais delicada, que envolve a situação 
financeira crítica dessa Câmara Municipal.
Conhece o montante das dívidas que a 
Câmara Municipal de Lisboa tem ao Elo 
Social, decorrente do não pagamento das 
contrapartidas financeiras dos 3 Protocolos 
celebrados.

É conhecida a opção de prioridade de 
pagamento de dívidas da Câmara Municipal 
de Lisboa aos credores até 10.000,00 euros. 
Será que não é 
possível inscrever 
nas prioridades de 
pagamento da 
Câmara a dívida 
às Insti tuições 
Particulares de 
S o l i d a r i e d a d e  
Social, nas quais 
o Elo Social se 
inscreve, que pela 
sua natureza são as organizações 
financeiramente mais vulneráveis?

- As dívidas estão no projecto de saneamento 
financeiro. Conhecemos bem as dificuldades 
vividas pelas IPSS mas só através do 
saneamento financeiro é possível efectuar o 
pagamento dadas as verbas elevadas.

Dr.ª Ana Sara de Brito:

Dr.ª Ana Sara de Brito:

Elo Social: 

Elo Social:

Elo Social: 

 Por último, o Elo Social está a 
preparar o programa das Comemorações do 
seu 25º Aniversário, cujos eventos mais 
assinaláveis lhe daremos conhecimento. De 
que forma a Sr.ª Vereadora quererá e poderá 
participar na celebração deste marco histórico 
da nossa Instituição, que tanto apoiou na sua 
origem?

- Estando convosco num dos dias do evento e, 
através  do DAS  Departamento de Acção 
Social,  cooperar nas Comemorações.

Gostaria de nessa data dar-lhes  a notícia  da 
entrega do  novo terreno

Muito agradecemos o seu 
contributo para o enriquecimento e projecção 
da Revista “Caminhos” do Elo Social.

Dr.ª Ana Sara de Brito:



Na nossa vivência diária e sobretudo nas duas 
últimas décadas, o termo Qualidade é cada 
vez mais frequente no nosso vocabulário: fala-
se hoje muito em Qualidade de um Produto, 
Qualidade de um Serviço, Qualidade de 
Ensino, Qualidade de Vida, etc. Porém, esta 
progressiva tomada de consciência da 
importância da Qualidade deu-se de forma 
diversa nos diferentes Sectores de Actividade.
Se no Sector Empresarial as preocupações 
com a qualidade foram formalmente 
expressas no ano de 1983, com a criação do 

Sistema Nacional de Gestão da Qualidade, já, 
no Sector Social, só em 2003, com o 
P rog rama de  Cooperação  pa ra  o  
Desenvolvimento da Qualidade e Segurança 
das Respostas Sociais, celebrado pelo ISS e 
CNIS e com as respectivas publicações dos 
Manuais que avaliam a Qualidade dos 
Serviços prestados em algumas valências de 
Respostas Sociais, se consubstanciaram os 
Princípios e noções de Qualidade, 
construindo as ferramentas (Manuais) 
capazes de lhes dar uma orientação prática. 

Pese embora o inegável valor que esta 
viragem representa no Sector Social, a forma 
como esta se apresenta obriga à maioria das 
IPSS a passar de uma Qualidade de 
“Comboio Sub-urbano” para a de “TGV” num 
curto espaço de tempo, pelo que duas 
questões se nos colocam:

1ª Será que as Organizações Sociais estão 
p r e p a r a d a s  p a r a  i m p l e m e n t a r  e  
desenvolver processos de Gestão e 

O Comboio chamado “Qualidade”

avaliação de Qualidade, com este nível de 
exigência?

2ª O Modelo de Avaliação da Qualidade 
apresentado, tem em conta as Dimensões 
de Qualidade que distinguem o Sector 
Social do Sector Empresarial? 

No que à primeira questão diz respeito, a 
a v a l i a ç ã o  q u e  f a z e m o s ,  f r u t o  d o  
conhecimento adquirido com a participação 
do Elo Social, em especial na Acção I 
(Diagnóstico de Necessidades) do Projecto 
“Rumo à Qualidade” (projecto inscrito na 
prioridade da qualificação das Organizações e 
Profissionais da Economia Social), é a de que 
existe um claro desfasamento entre os níveis 
de qualificação pretendidos pelos modelos de 
avaliação de Qualidade e a realidade 
observada, seja ao nível de equipamentos 
seja ao nível dos profissionais. Deste modo e 
paralelamente com a linha seguida no 
Projecto “Rumo à Qualidade” (Acção II), a 
dimensão Formativa em temáticas como a 
ISSO 9001:2000, o Modelo de Excelência da 
E u r o p e a n  F o u n d a t i o n  f o r  Q u a l i t y  
Management (EFQM) e dos próprios Manuais 
de Qualidade produzidos pelo ISS, é condição 
“sine qua non” para uma mais rápida e fácil 
incorporação e implementação dos 
Processos de Gestão e Avaliação de 
Qualidade nas Organizações.

A este respeito importa informar que a Elo 
Social, enquanto entidade acreditada pelo 
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IQF, encontra-se habilitada a ministrar formação 
na Área da Qualidade. Já o fez em 2007 e irá 
fazê-lo em 2008 (veja o Plano de Formação no 
Site).

No que concerne à segunda questão, importa 
antes de mais realçar o trabalho meritório por 
parte do ISS na elaboração destes Manuais, não 
só pelo facto de os ter construído assente numa 
filosofia de melhoria contínua, mas também pelo 
esforço de adaptação à realidade Social, 
consubstanciando um modelo integrado de 
intervenção e avaliação, onde questões como o 
planeamento e estratégia, participação, gestão, 
recursos, parcerias e processos desempenham 
um papel basilar.

Contudo, devemos perspectivar a qualidade nas 
suas múltiplas dimensões. Assim e após cuidada 
análise dos modelos de Avaliação do ISS, o 
Projecto “Rumo à Qualidade” considerou que, 
quer a Dimensão Ética quer a Dimensão 
Qualidade de Vida não foram devidamente 
desenvolvidas. Por conseguinte e sempre numa 
perspectiva de acrescentar valor e de 
complementaridade, o Projecto concebeu três 
instrumentos (Referenciais) que pudessem 
responder às lacunas identificadas.

Compete a cada Organização identificar os 
padrões de qualidade que pretende atingir, 
seleccionar as dimensões estratégicas de 
Qualidade e materializar essa Política num 
documento, o Plano de Qualidade, que 
especifica quais os procedimentos e recursos 
utilizados, quando serão, por quem e como.

Assim e, em face das evoluções verificadas no 
contexto social, temos a firme convicção de 
que apanhar o “Comboio Qualidade” é 
condição essencial para o reconhecimento e a 
dignificação de cada Instituição. Dificuldades e 
obstáculos irão surgir, sabendo porém, que só 
os é possível superar se todos os agentes 
(dirigentes, profissionais, voluntários e 
clientes) congregarem esforços, esbaterem 
barreiras, descobrirem novos caminhos, na 
certeza de que

“A corrida para a Excelência não tem linha de 

chegada” (David Rye).

Ricardo Rodrigues
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- A Qualidade na Gestão: assumir na gestão das 
Instituições os princípios fundamentais da 
Qualidade Total. 

- A Qualidade de Vida: que implica uma 
permanente inovação nas práticas para a 
promoção das 8 dimensões da Qualidade de Vida 
(Robert Shalock).

O que são afinal os RPQ's - Referenciais para a 
Promoção da Qualidade nas IPSS? 

- São Instrumentos/Guias, assentes em linhas 
orientadoras suficientemente amplas e flexíveis, 
para que possam ser adaptadas à especificidade 
de cada Organização.

- São Documentos de referência e avaliação, 
facilitadores de um diagnóstico e reflexão, a fim de 
as Organizações iniciarem processos de 
mudança ou melhoria.

- São Instrumentos complementares aos 
Normativos Convencionais, tendo em vista o 
processo de desenvolvimento organizativo e as 
especificidades dos Planos de Qualidade para as 
IPSS.

- São Documentos sempre abertos à melhoria 
contínua, elementos de partida de um processo 
de experimentação, comparação, intercâmbio e 
validação, susceptíveis de uma actualização face 
a novos contributos válidos.

Integrado na prioridade “Qualificação das 
Organizações e dos Profissionais da Economia 
Social”, o projecto Rumo à Qualidade, na sua 
A c ç ã o - 2 ,  c o n c e b e u ,  d e s e n v o l v e u ,  
experimentou e validou 3 Produtos que poderão 
contribuir para a melhoria da Qualidade nas 
IPSS: 

- O RPQ-Ética: Referencial de Ética para as 
IPSS

- O RPQ-Programas: Referencial para a 
P r o m o ç ã o  d a  Q u a l i d a d e  n o s  
Programas/Serviços Sociais.

- O RPQ - CAO: Referencial 
d e  P r á t i c a s  p a r a  a  
Promoção da Qualidade de 
Vida dos Clientes dos 
Centros de Actividades 
Ocupacionais.

Subjacente à criação e elaboração destes 
Produtos está a matriz-modelo conceptual do 
sistema da Qualidade FEAPS - Confederação 
Espanhola das Instituições de Apoio à 
Deficiência, que sustenta “que a Qualidade é o 
resultado da interacção de três componentes 
essenciais: 

- A Ética: a qualidade não é uma questão de 
opção Organizacional, é fruto necessário do 
direito das pessoas a uma vida digna, uma vida 
de qualidade e plena cidadania. 

Projecto Rumo à Qualidade

Projectos Europeus
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Para além destes traços comuns e 
identificativos destes Instrumentos (RPQ's), 
importa acrescentar a identidade individual de 
cada um deles.

- O RPQ  Ética  é um Referencial de valores, 
pr inc íp ios e  compromissos ét icos,  
desenvolv ido em torno das partes 
interessadas e dos seus actores, que 

pretende servir de orientação e elemento 
facilitador a cada IPSS para criar o seu Código 
Ético, adaptado à sua realidade específica.

- O RPQ  Programas  é um instrumento 
prioritariamente de auto-avaliação de 
p rogramas  de  in te rvenção  soc ia l ,  
consubstanciado em 7 Processos com cerca 
de 240 Medidas/Acções, recolhidas 
documental e experiencialmente. Tem a ele 
associado numa Narrativa de Práticas de 1 
Estudo de Caso.

- O RPQ  CAO  é um Referencial de cerca de 
400 Boas Práticas, recolhidas documental e 
experiencialmente, agrupadas nas 10 Áreas 
de Competências Adaptativas (A.A.M.R.), 
que permite avaliar a eficácia do Programa e 
ao mesmo tempo o grau em que este concorre 
para a promoção da Qualidade de Vida dos 
seus beneficiários. (Robert Schalock)

Tem a ele associado uma Narrativa de Práticas 
Bem Sucedidas, baseada nos 2 Estudos de 
Caso efectuados e nas 2 Prát icas 
experimentadas no terreno.

O Elo Social, em conjunto com o IAS  Açores, a 
CNIS, a APEE (Associação Portuguesa de 
Ética Empresarial) e a Humanitas, constituídos 
em Parceria de Desenvolvimento, candidatou 
estes 3 Produtos a processo de Disseminação, 
numa Acção  3 do programa Equal.

Uma vez viabilizado, o projecto prevê o 
desenvolvimento de um conjunto de 
Actividades durante 2008, das quais 
destacamos a realização de: 

- 5 Workshops/Mostra de Produtos, em cada 
região do país, incluindo os Açores;

- 5 Acções de Formação sobre os Produtos, 
nas mesmas regiões;

- Acções de Assessoria técnica junto das 
Instituições interessadas na incorporação dos 
Produtos;

- Um Seminário Final, em Lisboa;

- A criação de 2 Centros de Competências para 
a Promoção da Qualidade nas IPSS, a integrar 
pelo IAS  Açores e pela Humanitas.

A seu tempo, precisaremos as datas e locais 
de realização destas Actividades. Desde já, 
indicamos a forma de aceder aos Produtos 
a t ravés  do webs i te  do  E lo  Soc ia l  

Em Janeiro de 2008, neste local, dar-vos-emos 
mais notícias. Até lá…

O Coordenador do Projecto 

António Martins  

www.elosocial.org



Projecto Voca II

No passado mês de Setembro de 2007, 
encerrámos em Kaunas, Lituânia, o projecto 
Voca II, um projecto desenvolvido no âmbito 
do programa Leonardo da Vinci, em parceria 
com mais 6 países Europeus.

Os objectivos deste projecto centraram-se na 
elaboração de Instrumentos que facilitem o 
processo de adaptação das pessoas com 
deficiência ao posto de trabalho, por forma a 
conseguir um emprego mais estável para 
estas pessoas.

Para o efeito, o projecto valorizou a figura do 
Mentor e o processo de “Mentoring”.

Mentor é o profissional que apoia a pessoa 
com deficiência no processo de inserção 
profissional. Mentoring é uma relação 
estruturada e acordada entre duas partes 
(Mentor e Mentado), em que o Mentor oferece 
orientação e apoio e ajuda o “Mentado” a 
definir os objectivos a atingir e a encontrar os 
caminhos para os alcançar.

São funções principais de um Mentor:

- Apoiar as empresas e as pessoas com 
deficiência a estabelecer um compromisso 
para a integração e para a manutenção do 
emprego da pessoa com incapacidade.

- Apoiar a empresa para que se prepare física 
e  p s i c o l o g i c a m e n t e  a  i n t e g r a r  
prof iss ionalmente as pessoas com 
deficiência.

- Prestar apoio ao processo de adaptação 
(stress, dificuldades de ambas as partes).
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- Identificar os conflitos e encontrar vias de 
solução.

- Manter uma comunicação directa entre a 
empresa e a pessoa com deficiência.

Para o desempenho cabal da função de 
Mentor, importa dotar as pessoas que a ela 
aspiram das competências necessárias.

Deste modo, o projecto preocupou-se em criar 
um Curso de Formação de Mentores que foi 
adaptado por cada parceiro à realidade do 
seu país e aos públicos com que cada um 
trabalha.

No que à experiência do Elo Social diz 
respeito, a metodologia seguida foi a 
seguinte:

Formação de técnicos em Mentoring: 6 
Técnicos de suporte à inserção profissional de 
pessoas com deficiência mental realizaram o 
curso de Formação de Mentores, utilizando a 

abordagem de auto-exploração on-line do 
curso, complementado com a discussão 
presencial dos conteúdos. 
Esta primeira abordagem teve como 
objectivos:

- Conhecer a filosofia do processo de 
Mentoring.

- Apreender os seus conteúdos, ao mesmo 
tempo que procuravam identificar as 

 - Fase 1 - 
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adaptações a fazer para aplicar este curso de 
formação às pessoas com deficiência mental.
  

Adaptação/Execução do Curso às Pessoas 
com deficiência mental (13 participantes).
- Eliminámos alguns conteúdos (ex. a Análise 
Transaccional, a Janela de Johari), devido ao 
grau de complexidade conceptual para esta 
população.

- Optámos pela sua execução em grupo, de 
forma presencial  e assist ida,  com 
descodificação permanente de conceitos, 
privilegiando os métodos activos (dinâmicas 
de grupo, exercícios práticos). 

- Rentabilizámos os 6 técnicos que haviam 
efectuado o curso, para se constituírem em 
elementos de suporte (Mentores) dos 
formandos com deficiência e facilitar a 
compreensão dos conteúdos administrados.
- Na aferição do curso à população com 
deficiência mental adoptámos a estratégia 
experimentação - acção, a fim de serem 
introduzidos, em qualquer momento os 
ajustamentos que as diferentes situações do 
curso impunham.

- 2ª Fase - 

Os resultados do curso e a avaliação da sua 
eficácia mostram-nos que os trabalhadores 
com deficiência mental mais experientes e 
com as competências adquiridas no curso de 
formação de Mentores, poderão desempenhar 
uma função de suporte importante aos seus 
pares que iniciam o processo de inserção 
social e profissional, desde que superiormente 
supervisionados. Deste modo, poderão 
ajudar-se mutuamente no crescimento e 
desenvo lv imento  pessoa l ,  soc ia l  e  
profissional.  

Para além deste resultado, importa sinalizar 
i gua lmen te  o  “Re fe renc ia l  pa ra  a  
Acessibilidade”, criado com o especial 
contributo do Elo Social, Produto que tem 
como finalidade convidar as Empresas a 
procederem a uma auto-avaliação para 
verificarem em que medida cumprem os 
requisitos de acessibilidade física, psicológica 
e social à inserção sócio-profissional das 
pessoas com deficiência.

Trata-se de um Questionário experimentado 
em 4 países parceiros do projecto, constituído 
por 50 Medidas/Acções agrupadas em 6 
Critérios, a saber: 

 Sensibilização e Marketing Social
 Conhecimento e aplicação da Legislação
 Recrutamento e Selecção 
 Acolhimento, Formação e Adaptação
 Acessibilidade Física e Ajudas Técnicas
Funcionamento e Melhoria da Acessibilidade 

Em síntese, os resultados alcançados com 
este projecto, traduzidos na partilha de 
experiências e nos Produtos que dele 
resultaram, constituíram uma mais valia para o 
Elo Social e um estímulo para que 
prossigamos no Programa Leonardo da Vinci 
em busca da inovação e da melhoria contínua.    

O Representante do Projecto 

António Martins 

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Encarregado, ficou sem trabalho e na 
contingência do desemprego.

Foi a enorme sensibilidade do Conselho de 
Administração da Gebalis que nos salvou 
desta situação e, parcialmente, contribuiu 
para a viabilização destes postos de trabalho.

Através do referido Protocolo, a Equipa de 
Jardinagem do ELO SOCIAL presta os seus 
serviços nos espaços verdes de 2 Bairros sob 
administração da Gebalis:  o bairro da Av. de 

Berlim e o da Quinta das Laranjeiras, nos 
Olivais.
O mesmo espírito de parceria entre as duas 
Entidades foi recentemente reiterado pelo 
novo Conselho de Administração da Gebalis. 
O ELO SOCIAL aproveita para publicamente 
manifestar o seu redobrado empenho no 
aprofundamento desta parceria, na certeza de 
que... 

...“Sós, caminhamos mais rápido mas juntos, 

chegamos mais longe” (Provérbio Chinês)

Em boa hora, a Gebalis, Empresa Municipal 
de Gestão dos Bairros de Lisboa, decidiu 
instalar-se no bairro PER  Bensaúde, 
contíguo ao ELO SOCIAL.

Desde a primeira hora, fruto da proximidade 
física, da cultura organizacional das duas 
Entidades e do estreitamento das relações 
pessoais que se foram estabelecendo, fomos 
preparando o terreno para a construção de 
uma parceria dinâmica, pragmática e de 
complementaridade entre ambas as partes.
Tal parceria teve já tradução na cedência de 
espaços para a realização de actividades 
diversas, na realização conjunta e participada 
da Festa do “Dia dos Vizinhos”, na 
participação em projectos comuns e na 
celebração de um Acordo de Cooperação na 
área da Manutenção dos Espaços Verdes.

Se todas as actividades e acções de 
cooperação já desenvolvidas se revestiram da 
maior importância para ambas as partes, o 
Acordo de Cooperação para a manutenção de 
Espaços Verdes revestiu-se de uma 
importância vital para o Centro de Emprego 
Protegido do ELO SOCIAL que emprega 30 
pessoas com deficiência mental.

De facto, depois da suspensão de um 
Protocolo celebrado com a Câmara Municipal 
de Lisboa, a que nos vimos obrigados em 
razão do não cumprimento do pagamento 
acordado referente a 15 meses de trabalho, 
uma Equipa de Jardinagem, composta por 4 
Jardineiros com deficiência e o seu 

Uma Parceria Exemplar...

Elo Social/Gebalis
Uma Parceria Exemplar
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Comemorações do 25º Aniversário

29

Principais Actividades Programadas

Meses Actividades 

Janeiro - Abertura das Comemorações 

Fevereiro - Arranque da Iniciativa “Um Pai, um dia no ELO” 

Março - Participação na Mini Maratona de Lisboa 

Abril 
- Teatro “O Principezinho” 
- Peddy-paper 

Maio - Jogos da Primavera 

Junho 
- Excursão 
- Santos Populares 
- Jornadas ao Ar Livre 

Julho - Colónia de Férias 

Outubro 
- Exposição sobre os 25 Anos do ELO SOCIAL 
- Celebração do dia de Aniversário – 24 de Outubro 

Novembro - Noites no ELO – Poesia e Fado 

Dezembro - Festa de Natal 
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Bem unidos de mãos dadas somos o Elo Social 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32

