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este ano de 2008 em que celebrámos na intimidade os 25 anos do Elo Social, todos 

Nevocámos os momentos mais marcantes da história da nossa Associação e 
reconhecemos a dedicação e mérito dos seus principais Actores que mais 

determinantemente participaram na construção do “Edifício” desta Instituição.

Todavia, se neste “Edifício” de que todos nos orgulhamos, importa realçar, manter e cuidar 
as estruturas físicas nas quais, dia a dia,  nos movimentamos, não menos importante se 
torna avivar, cultivar e renovar uma outra componente do legado patrimonial destes 25 
anos: a “Cultura Elo Social”.

Nesta dimensão tão multifacetada e nem sempre perceptível aos olhares menos atentos, 
permitam-me dar especial destaque:

- Ao empenho, labor, dinamismo e perseverança que, no quotidiano, se sente na 
Instituição.
 
- Ao humanismo, solidariedade, calor e afecto colocados no atendimento e em todas as 
interacções sociais.

- À dignidade e respeito no tratamento aos nossos beneficiários, no escrupuloso respeito 
pelos valores e princípios éticos por que nos regemos.

- À criatividade, inovação e melhoria contínua, motores permanentes de renovação, 
crescimento e mudança.

- À participação o mais alargada de todos os Agentes internos e também externos à 
Instituição, no cumprimento da sua missão.

- À politica de financiamento diversificada e pró-activa para obtenção dos recursos 
necessários, com a contrapartida de uma transparência autêntica na sua gestão.

- À formação, desenvolvimento e valorização permanentes de todos os Agentes, peças 
indispensáveis para a satisfação pessoal e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

- À abertura ao estabelecimento de parcerias, com entidades terceiras, nacionais e 
transnacionais, no desenvolvimento de projectos que prossigam desígnios comuns.

Estes e tantos outros constituem traços distintivos da identidade da nossa Instituição e, 
atrevo-me a dizê-lo, a sua principal riqueza que jamais podemos descuidar e deixar 
esmorecer, sob pena de vermos hipotecado o futuro do Elo Social.
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"Aconchego da vida é saber que 

iremos ter os nossos pais ao nosso 

lado, no Lar que irá abrir." 

"Até mesmo nós, que somos como 

somos, nos preocupa a situação do 

nosso país."

"Eu sou como qualquer, quando me 

pisam os calos ninguém me atura."

"Há uma diferença muito grande entre 

a vida que fazemos no Elo da vida lá 

fora." 

"Aquilo que mais me custa é não ser 

igual às outras pessoas."

"Continuo a pensar que é possível 

casar e ter filhos."

"O homem e a mulher têm de colaborar 

ambos na vida de casa, para não 

serem escravos um do outro."

"Eu hei-de me casar, nem que seja 

com o Paulo Portas ..."  

"Às vezes penso que estávamos 

melhor no tempo do Salazar, não havia 

tantos assaltos."

"Tu sabes o que é Haxixe? 
Então não sei oh... é cá uma bomba de 

um carro!!"

Eunice

Rafael  

Paulo 

Bruno  Margarida 

PRIMEIRO NÓS
Clientes do Elo Social

Cláudia  



3
Revista Caminhos Revista Caminhos Revista Caminhos Revista Caminhos Revista CaminhosRevista CaminhosRevista Caminhos Revista Ca

R
E

V
IS

TA
 

C
A

M
IN

H
O

S

Há 25 Anos,

Sobre os pés, carregávamos o peso já de uma vida de 
desgaste, sobrecarregada pela antevisão de um futuro 

s o m b r i o  q u e  s e  a b a t e r i a  
inexoravelmente sobre as nossas e 
as vidas dos nossos Filhos.

No coração, calávamos muitas 
mágoas, angústias e revoltas, ao 
mesmo tempo que nele fermentava 
u m a  v o n t a d e  e  m o t i v a ç ã o  

inquebráveis em torno de uma luz que se abria e que 
era necessário não deixar apagar.  

Nas nossas cabeças, transportávamos o projecto Elo 
Social, em torno do qual teríamos de congregar 
vontades e actores-chave, imprescindíveis à sua 
implementação.

Hoje, 

Mau grado as marcas de mais 25 anos, sentimos a 
leveza natural de quem foi aliviado de parte da 
sobrecarga que representam os nossos filhos e 
caminhamos apaziguados, lado a lado, com o Elo 
Social no cumprimento da nossa missão.

Dissiparam-se muitos dos anseios e angústias que 
apoquentavam as nossas almas e podemos respirar 
de alívio sob um céu desanuviado, onde brilha uma 
nova estrela orientadora, chamada Elo Social.   

Apostamos na consolidação do Elo Social, guiados 
pela razão, organizadora e estruturante, e movidos 
pela energia que ainda brota dos nossos corações.

Para Futuro, 

Reservamos ainda para nós o papel de Guardiões 
desta Fortaleza que conseguimos edificar para os 
nossos filhos. 

O Elo Social fez, no passado dia 24 de 
Outubro, 25 anos que veio à luz do dia.

Estamos, portanto, no ano da 
Comemoração do 25º Aniversário.
É uma Instituição que está na 
Primavera da Vida e com força de 
vontade no progresso.

Ao longo deste quarto de século quanto vigor, entusiasmo 
e esforços, têm sido demonstrados com vista a alcançar 
os  objectivos delineados, melhorar a eficiência e a cada 
passo, o bem-estar psicológico, físico e comportamental 
dos utentes, razão primeira e real da sua existência!

Para tanto, têm contribuído os Órgãos Sociais, 
nomeadamente as sucessivas Direcções, com o 
empenho, espírito empreendedor e de sacrifício que se 
lhes reconhece.

Também os trabalhadores nos merecem o maior apreço, 
pelo esforço diário como trabalham, o empenho no 
desenvolvimento comportamental e a possível 
aprendizagem dos utentes, acrescido da dedicação, 
carinho, afabilidade com que cuidam dos que, por razões 
que lhe são alheias, necessitam do apoio, auxílio e 
acompanhamento, muitas das vezes nos mais 
elementares e simples gestos quotidianos.

Foi deste modo, a força inquebrantável de quantos 
abraçaram e se dedicaram a tamanha tarefa, está hoje 
recompensada pelo seu esforço, numa obra que se 
estruturou, desenvolveu e se impõe por si própria aos 
olhos de quem a conhece ou visita.

Igualmente uma palavra de agradecimento e apreço, 
àqueles que, por diversas formas, contribuíram 
desinteressadamente para o engrandecimento duma 
meritíssima causa.  

A todos quantos trabalham em prol do progresso 
recuperativo dos utentes e desenvolvimento da 
Instituição, fica o sincero apreço, gratidão e 
reconhecimento, sejam dirigentes, trabalhadores, pais, 
tutores, familiares ou simples amigos, porquanto todos 
fazem parte da grande família que é o ELO SOCIAL.

Orgãos Sociais

MENSAGEM DA PRESIDENTE
Cremilde Zuzarte
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Obrigada por teres nascido.

Obrigada por seres o meu Mestre no caminho da 
reabilitação e até teres desviado o meu caminho 
profissional para essa finalidade.
Obrigada por me levares a conhecer Pessoas 
tão bonitas.

Obrigada por me teres influenciado no sonho da 
construção das CERCIS, levando tantos jovens, 
respectivos pais e técnicos a serem felizes.

Obrigada por me ensinares a partilha, a 
fraternidade e a solidariedade que se vivem nas 
Instituições, como no Elo Social, do qual és 
utente feliz desde o primeiro dia.

E, finalmente, obrigada por seres o meu 
companheiro de todas as horas.

Terminando, dedico ao aniversariante Elo Social 
e a ti, meu Filho, este poema de Eugénio de 
Andrade:

“Aqui estão as mãos,
São os mais belos sinais da terra.
Os Anjos nascem aqui:
Frescos, matinais, quase de orvalho,
De coração alegre e povoado.

……….

Não lhes toquem: são amor e bondade,
Mais ainda: cheiram a madressilva.”

A VOZ DAS FAMÍLIAS
Por Élia Gonçalves

reflexão a propósito
da efeméride 25 anos
do elo social
pequena mas sincera
homenagem a meu filho

Ao pensar no tempo que mediou entre a 
“barraquinha” que estava no meio deste terreno, 
na Alfredo Bensaúde, e o que é hoje esse 
mesmo terreno que vibra com a pujança de 
edifícios e sobretudo com a alegria de jovens e 
adultos utentes, também me levou a reflectir 
sobre o meu papel de Mãe de um adulto com 
deficiência.

Ser Mãe é uma tarefa extremamente bela e 
complexa e, salvo raras excepções, é sempre 
gratificante, mau grado um ou outro momento de 
preocupação ou de desânimo.

Quando se é Mãe de uma criança/jovem/adulto 
portador de deficiência, essa tarefa já de si 
complexa, torna-se mais difícil, mais espinhosa 
e com vários momentos de angústia e de 
desânimo.

Passados 39 anos do nascimento do meu Filho 
Bruno, faço hoje um balanço global positivo 
dessa tarefa de Mãe, porque me incitou à não 
passividade, ao não conformismo. Estimulou-
me à luta, à criatividade e à força inabalável que 
temos dentro de nós e que, se não for 
estimulada, dilui-se no nosso quotidiano.

Portanto, eu que, quando o meu Filho nasceu, 
cometi a infantilidade e a ousadia de dizer, ”ainda 
bem que é meu, eu sei o que devo fazer com ele”, 
também hoje, 24 de Outubro de 2008, lhe quero 
dirigir uma singelas, mas carinhosas palavras,

Élia Gonçalves
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes
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Por iniciativa exclusiva de pais, há já 4 anos 
consecutivos que alguns utentes do CAO e do 
CEP, com os respectivos progenitores ou outros 
familiares (irmãos, sobrinhos, primos), passam 
conjuntamente uns dias agradabilíssimos.

Assim aconteceu em:

2005- Inatel da costa da Caparica, com visita 
aos Capuchos.
2006- Eurodisney- Paris – França
2007- Inatel da Foz do Arelho, com visita a 
Óbidos.
2008- Isla Mágica, com visita a Sevilha- 
Espanha.

Todos nós alargamos, nestes passeios, o nosso 
campo afectivo, os pais convivem entre si e 
alguns deles só se conheceram nestes passeios 
e assim constataram 
outras realidades, 
o u t r o s  
p r o b l e m a s ,  
p o i s  c a d a  
jovem é um 
ser único e 
cada família 
t a m b é m  é  
única.
Os jovens do CAO 
e  do  CEP in te r -
relacionam-se 24h/ sobre 24h e também com os 
respectivos pais.

A felicidade dos jovens 
em férias familiares especiais.

Estes dias tornam-se, portanto, uma 
experiência humana muito única.

Aprendemos sempre com os outros e, em 
certos aspectos, relativizamos os nossos 
problemas, se comparados com outros. 

O conhecimento e a compreensão são um 
entendimento mais correcto e colorido da vida.
“ELO” é isso mesmo: união, fraternidade, 
solidariedade…
É maravilhoso ver como esses grupos, nos 
diferentes passeios, se comportam como um 

todo indivisível em que todos ajudam todos.
O aspecto lúdico esteve sempre presente: na 
C o s t a  d a  
Caparica e 
na Foz do 
Arelho, com 
m o n i t o r e s  
específicos 
contratados 
p a r a  t a l  
finalidade.

Em Paris e Sevilha, guiados pelas famílias, os 
jovens encontraram-se com a beleza e 
diversão dos respectivos parques: Eurodisney 
e Isla Mágica. Penso que no final de cada uma 
destas jornadas, nos sentimos recompensados 
por proporcionar a todos os nossos queridos 
jovens, momentos de alegria e felicidade, como 
atestam os testemunhos que se seguem.
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes

TESTEMUNHOS

É a primeira vez que participamos nestes passeios. Eu 
pessoalmente acho que é uma forma muito interessante 
de nos conhecermos, partilharmos as nossas 
experiências em relação aos nossos filhos, irmãos, 
etc…e também para conhecermos terras novas. 
 É engraçado verificar que a forma como reagem os 
nossos filhos, irmãos, etc, em grupo, é extremamente 
solidária e todos os participantes nesta excursão 
conseguiram criar um espírito de amizade e carinho com 
toda a gente.
Muito obrigado por esta iniciativa, pode continuar,

Teresa Gonçalves
Como das vezes anteriores, acho que este passeio 
decorreu dentro do normal e sem problemas, havendo o 
convívio suficiente para que seja feito mais alguns, 
gostando que todos os futuros passeios corram sempre 
bem.

Célio Bastos
Conviver em amizade é uma forma salutar de se 
passarem uns momentos agradáveis. Estes passeios 
que se vêm organizando, além de nos permitirem 
conhecer melhor as famílias dos nossos amigos do 
ELO, dão-nos ainda a possibilidade de que tenhamos 
um conhecimento mais profundo dos problemas e 
dificuldades de cada um. Noto, todavia, um grande 
espírito de entreajuda e solidariedade que não posso 
deixar de elogiar.
Todos estes eventos dão um grande trabalho a quem os 
organiza, mas tudo vale a pena quando a alma não é 
pequena e portanto, Dra. Élia, caminhemos em frente 
que os nossos filhos estão sempre prontos para passear 
e agradecem tudo o que se possa fazer por eles.

Fernanda Frias
Com todos estes eventos continuamos todos em família. 
Podemos continuar a fazer os passeios com boa união, 
e com alegria.

José Matias
Com iniciativas deste tipo, tornamos os nossos filhos 
bem mais felizes e nós também ficamos. Por outro lado, 
também aproxima mais as famílias, tendo em conta 
quanto isso é importante para o futuro deles. Bem-haja à 
ideia e não paremos, dando continuidade a este tipo de 
iniciativas.
Um abraço muito especial aos Jovens que nos 
acompanharam nesta jornada.
Obrigado a todos,

Jaime Calado
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Rosas Brancas, Rosas Brancas.
Rosas Brancas sem igual.
Tu és o jardim mais lindo
Dos jardins de Portugal.

Que grande e bonito és!
Todo cheio de flores.
E não podemos esquecer
Todos os seus monitores.

Os cuidados directivos
Não têm comparação.
O Tudo o que pensam e fazem
Vem do fundo do coração.

Vinte e cinco anos
Levados com muito amor.
É por isso que devemos
Dar-lhe o nosso louvor.

E todos os funcionários,
Com um amor sem igual,
Vão regando as Rosas Brancas
Do nosso ELO SOCIAL

Viva o ELO SOCIAL!

Poema ao Elo Social nas suas 
Bodas de Prata
Com muito amor da Família Torcato

Autora: Emília Torcato da Fonseca

Gostei muito deste convivio, com pessoas a quem 
não me relaciono no meu dia-a-dia. Penso que foi 
uma viagem muito especial, onde gostei muito de 
estar. Conheci novos lugares e novas pessoas. 
Obrigado Avó por esta oportunidade.

Francisco  
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu...
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Primeira Dama no Elo Social...

No que a novos projectos diz respeito, 
salientaram o forte empenho colocado no 
projecto "Laços", iniciativa que visa criar a 
Resposta Social "Lar de Idosos", na qual se 
pretende responder às necessidades dos pais 
idosos dependentes e, desta forma, manter as 
ligações, em vida, entre os pais e os filhos, 
nossos clientes do Elo Social.

De seguida, recordamos ao longo de toda a visita 
as palavras de apreço ao trabalho desenvolvido 
pelos profissionais, a empatia e o calor humano 
colocados no relacionamento com os nossos 
clientes e o reconhecimento e reforço 
transmitidos aos nossos trabalhadores em 
regime de Emprego Protegido pelas suas 
habilidades manuais e capacidade de 
realização.
Já no CAO 3, num clima de à vontade e sã 
confraternização com os profissionais e clientes, 
apreciou os trabalhos de artesanato por eles 
desenvolvidos e quis saborear as artes 
culinárias do grupo que, na Cozinha 
Pedagógica, havia preparado um breve lanche 
para a nossa ilustre visitante.   

A todos deixou uma palavra de apreço e gratidão 
pelo trabalho desenvolvido e um grande 
estímulo a prosseguir…

No dia 19 de Dezembro de 2007, o Elo Social 
teve a honra de receber a visita da nossa 
Primeira Dama, a Sr.ª Dr.ª Maria Cavaco Silva.

No decurso da visita, a esposa do Senhor 
Presidente da República teve a oportunidade de 
conhecer todas as estruturas da Instituição, 
observar e apreciar o conjunto de Actividades 
nelas desenvolvidas, de natureza laboral, 
ocupacional, pedagógica e terapêutica e 
interagir com os 103 clientes da Instituição, com 
os profissionais e dirigentes da mesma.

Os Dirigentes partilharam com a Primeira Dama 
a génese do Elo Social e o percurso de quase 25 
anos na implementação e actualização 
cons tan tes  do  seu  p ro jec to  i n i c i a l .  
Confidenciaram-lhe que o segredo do sucesso 
desta Instituição tem assentado no empenho e 
dedicação de todos os que nela trabalham, no 
rigor da sua gestão e na procura incessante de 
fontes de financiamento complementares aos 
apoios oficiais.
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu... 

No dia 15 de Dezembro de 2007, realizou-se mais 
uma Festa de Natal no Elo Social e, como é habitual, 
tivemos casa cheia. As expectativas por parte da 
plateia são sempre elevadas, havendo normalmente 
dois elementos que vão desvendando algum do 
mistério e surpresa, a caracterização dos artistas e o 
programa da  festa.

Seguindo o princípio que tem pautado sempre esta 
Instituição, os artistas principais são e serão sempre 
os nossos clientes; porém, este ano, tivemos dois 
números inéditos, um que partiu de dois familiares de 
um nosso cliente e o outro das monitoras de CAO.
Iremos então descrever, de forma breve, os nove 
números que abrilhantaram a nossa festa. O pontapé 
de saída do nosso espectáculo foi dado pelo número 
na “Crista da Onda” ao som de surfing in the USA 
(Beach Boys). De salientar, para além do excelente 
desempenho dos nossos surfistas, o cenário que 
reproduzia um verdadeiro ambiente de praia. De 
seguida, recuou-se ao tempo da brilhantina, anos 70, 
recriando-se o filme Greese, onde não faltou a Olivia, 
Nilton e John Travolta... e que bem que eles 
dançaram! Como terceiro momento da noite e, ao 
som de Freddy Mercury, houve um número para 
descomprimir proporcionado pelos TREPS 
(Trabalhadores em Regime de Emprego Protegido), 
mostrando uma sintonia de movimentos quase 
perfeita. O Rancho Folclórico foi o número que se 
seguiu, maravilhando-nos sempre com a sua 
indumentária típica e com o seu profissionalismo. A 
primeira parte não terminou sem música ao vivo e, 
para isso, fomos recrutar um casal que se 
complementou muito bem (ela cantava e ele tocava), 
mostrando que nem só a Amália sabe cantar o “cheira 
bem cheira a Lisboa”. Na segunda parte, a reabertura 
da festa coube, como é habitual, aos Panteras 

Festa de Natal...

Negras que cantaram e encantaram a plateia com 
algumas músicas do seu vasto repertório. Seguiu-se 
uma verdadeira “Dança dos chapéus” com musica do 
Phill Collins, em que todos os artistas em palco 
contribuíram para que a assistência fosse rememorar 
a frase de Vasco Santana “Chapéus há muitos ….”. O 
Teatrelo não poderia deixar de dar a sua contribuição 
e o oitavo número ficou-lhes a seu cargo, levando a 
cena um breve scatch do Principezinho. A luz, cor e a 
movimentação em palco foram alguns dos 
condimentos para alimentar a plateia. Finalmente e 
para encerrar em beleza a festa, as monitoras de 
CAO, deram uma surpresa a todos os presentes com 
o número “Febre de Sábado à noite”. A elegância de 
movimentos, coordenação e sensualidade foram 
alguns dos atributos revelados por elas. A Festa de 
Natal do Elo Social não poderia terminar sem antes 
se cantar o Hino e, como não poderia deixar de ser, 
serem entregues as prendas, sempre com um Pai 
Natal mistério.

Comecemos já a pensar na próxima...

Ricardo Rodrigues e Teresa Marcos



De entre as actividades que se inscreveram para 
comemorar os 25 anos de existência do Elo 
Social, a Mini Meia Maratona de Lisboa, em 
teoria, seria a mais exigente a nível físico e, como 
exercitar o físico é algo que particularmente me 
agrada, foi automaticamente seleccionada por 
mim como uma das minhas actividades favoritas.

Apercebi-me, porém, que as ideias que tinha 
preconcebido (correr até mais não poder para 
conseguirmos fazer boa figura) era pura ilusão 
de um caloiro nestas andanças.

Porquê?

Porque num evento deste género (Mini Meia 
Maratona) o carácter competitivo é relegado 
p a r a  s e g u n d o  p l a n o ,  i m p e r a n d o  a  
descontracção, alegria e muito convívio.
O Elo Social neste evento marcou pontos, pois 

conseguiu estar representado por cerca de 120 
“atletas” entre clientes, profissionais e 
r e s p e c t i v o s  f a m i l i a r e s ,  c o m  i d a d e s  
compreendidas entre os vinte  e os setenta anos. 
Apesar desta heterogeneidade, no que à idade 
diz respeito, o espírito jovem foi uma presença 
assídua no decorrer da prova. Houve a 
oportunidade para cantar, contar anedotas e 
recordar anteriores provas. Por aquilo que me 
pude aperceber, todos conseguiram com maior 
ou menor dificuldade, concluir a corrida, 
completando os 7 km. 
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Mini-Meia Maratona de Lisboa...

Após termos cortado a meta, estava a nossa 
espera uma justa e merecida recompensa. Estou 
a falar não só da medalha de participação mas 
também de um reforço alimentar composto por 
águas, bebidas energéticas, chocolates e um 
belo gelado. Como equipa de valor e unida que 
somos, não nos poderiamos esquecer de tirar a 
fotografia de grupo mantendo sempre o lema de 
que nenhum caminho é longo demais, quando 
um amigo nos acompanha.

Façamos votos para que esta actividade seja 
para repetir.

Ricardo Rodrigues
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- Epá, os Jogos, os Meo´s jogos este ano foram 
espectaculares.
- Sim, sim o que tu queres sei eu … e, foram 
grátis ou à Borliux? (1*)
- É claro que foram à Borliux, afinal são os meo´s 
Jogos, do m´Elo Social … festa rija para todos os 
meo´s amigos.
- Lá estás tu! O que tu querias sei eu …
- Este ano fizemos uma retrospectiva dos meo´s 
jogos dos anos anteriores, pois o m' Elo faz 25 

anos. Apareceram mais de dez mil amigos meo´s 
- Dez mil?!!
- Bom, quer dizer, talvez nem tantos … só cinco 
mil … menos qualquer coisita … dois mil, pronto 
talvez, talvez não chegassem a mil … 
- Ouve, o que tu queres sei eu …
- Nos meo´s  jogos tivemos o “xadrez” , o “Terra 
Nova”  e o “Vamos Festejar”. O xadrez, tinha um 
tabuleiro para ai com cinquenta metros, mais ou 
menos.
- Cinquenta metros?!!
- Bom, talvez fosse um pouco menos, quarenta.
- Quarenta?
- Bem na verdade eram só quatro metros.
- Pois, pois o que tu queres sei eu …
- No Terra Nova até entrou o Pauleta. (2*)
- Terra Nova? Pauleta? Pensei que o Pauleta era 
mais Terra Nostra.
- Olha meo, pensando bem se calhar nem era o 
Pauleta, mas os jogadores fizeram lembrar-me 
dele, tinham uns pés grandes, e, não acertavam uma 
… no último jogo do vamos Festejar é que foi bom … 

Jogos da Prata - 25 Anos...

bom só visto, atirávamos doces de dez quilos pelo ar 
para decorar um bolo gigante … !
- Dez quilos ?!!
- Quer dizer, os meo´s doces talvez tivessem menos 
qualquer coisa, talvez … 
talvez pesassem gramas, 
só umas … gramas. Mas 
não interessa meo, porque  
agora vou-te contar aquela 
abertura dos jogos tipo 
meo Lywood, sabes aquele 
artista do filme no menu in 
red (3*), esta não era 
parecida porque era a 
woman in green (4*), e uns 
bailarinos muito melhores 
que o meorichvikov. Entre os bailarinos quero 
destacar o Bread(6*) Pitt, e a Angelina, foram um 
Romeu e Julieta excepcionais.
- Qual Angelina, a Jolly ?(5*)
- Não, era a Jolly Matias
- Falaste em Brad Pitt, por isso pensei que era ela.
- Pitt? Eu disse Pitt? – Não, é o Brad Marques 
- É pá lá estás tu! O que tu queres sei eu …
- Á tarde é que foi a Meo superfesta, com vários  
artistas: Micaela, Leandro, Susana , Vítor Fonseca, e 
o Tó-Zé Morais que também fez a apresentação dos 
jogos. E para a apoteoso final e imagina só … quem, 
sim, imagina quem …
- Sei lá , os Da Weasel?
- O quê não estás bom meo, muito melhor …
- Os Panteras Negras, Meo´s grandes amigos, foi um 
sucesso, e, um dia excepcional. Vinte e cinco anos, 
festa em grande, meo´s amigos todos juntos, só 
espero que seja assim por muitos “meos anos”.
- O quê ???

Tradução

1* Borliux – De Borla
2* Pauleta – Jogada de “queijos”
3* Women in red – Mulher de vermelho
4* Women in green – Mulher de verde
5* Jolly – Bonita
6* Bread – Pão

Teresa Dias e Paula Martins



Ao Cabeço de Montachique fomos passear
As jornadas ao ar livre fomos jogar.
Eram jogos divertidos
E fáceis de executar.

Tínhamos 5 estações
Entre as quais existiam
Chapéus, capas
Palhinhas e até balões.

Depois das pistas seguir, as latas deixámos cair
Às corridas de sacos fomos jogar
Para depois nos testarem os sentidos do tacto e 
do paladar.
Por fim, nossas caras ficaram enfarinhadas para 
o smartie encontrar.

Enquanto alguns seguiam o mapa,
Os outros também jogaram
Jogos de pontaria e perícia
E até as diferenças encontraram.
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Jornadas ao Ar Livre...

Para a manhã terminar,
Os parabéns ao Elo fomos cantar,
Prendinhas saíram do bolo
E depois fomos almoçar.
Depois do almoço que alegria!
Aquilo era só brincadeira,
Uns à bola a jogar, outros à sombra,
Mas não da bananeira.

Com as jornadas terminadas 
A comissão acabou,
Mas ainda se agradece
À monitora Teresa Marcos que ajudou. 

Chegados ao Elo
E com muita coisa para contar,
Foram entregues 25 rosas à Instituição
Para este dia recordar.

Elsa Santos

N.I.P.C. 504346938; Mat. C.R.C. Amadora n.º 11 476; Capital Social 5.486,77 €; 
Registo no IMOPPI n.º 26472

Av. do Brasil, 82-A, 2700-135 Amadora; Tel.:21-495 44 60 - Fax: 21-495 44 58
idealseguranca@netcabo.pt 
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Á semelhança do que tem vindo a acontecer nos 
anos anteriores, este ano realizou-se mais uma 
vez a Colónia de Férias em Sines.

Dividido em dois grupos, o primeiro partiu no dia 
30 de Junho até ao dia 5 de Julho e o segundo, de 
5 a 11 de Julho.

O dia iniciava por volta das 7h00 e começava-se 
a escolher as roupas, tratar da higiene e depois 
de estarem todos arranjados, tomávamos o 
pequeno-almoço. Após esta refeição, 
seguíamos para a praia, local privilegiado pelos 
nossos utentes para passear à beira mar, 
praticar Jogos de Praia, dar uns bons mergulhos, 
promovendo assim a alegria e bem-estar dos 
nossos utentes!

Chegada a hora do almoço, regressávamos à 
Conchinha e todos colaboravam na actividade: 

Colónia de Férias - Conchinha...

uns colocavam os pratos, outros os talheres ou 
seja, todos, em conjunto, contribuíram para que 
o almoço fosse o mais agradável possível!

À tarde, todos recarregavam as “baterias” 
descansando um pouco. Depois partíamos à 
descoberta da bonita cidade de Sines, 
passeámos, comprámos lembranças para pais e 
amigos. Visitámos também Porto Covo, a Praia 
de S. Torpes com água morna a qual gostámos 
muito.

Após o jantar, havia quem quisesse descansar, 
havia também quem optasse por passear pelas 
bonitas ruas iluminadas de Sines e apreciar as 
Festas e arraiais da cidade. Houve muita 
animação ao pé da praia, com tasquinhas e 
espectáculos de música ao vivo.
Chegada a hora de dormir, todos se deitavam, 
descansavam e os técnicos aproveitavam para 
fazer um balanço diário.

A concluir, todos os nossos utentes adoraram 
estar na Colónia de Férias da Conchinha.

Para o ano voltaremos com todo o gosto!

José Varandas e Lúcia Paulo



Uma Experiência Inclusiva

Aconteceu mais propriamente na aldeia de Vila 
Ruiva, concelho de Fornos de Algodres, bem no 
coração da Beira, entre os dias 14 e 19 de 
Setembro de 2008. Foi no âmbito do programa     
“Abrir Portas à Diferença” que um grupo de 15 
jovens e adultos do CAO, acompanhados de 3 
técnicos, viveram uma experiência de inclusão 
social, pela via do lazer e tempo livre a todos os 
títulos inolvidável.

De facto, desde o enquadramento geográfico e 
ambiental das instalações do INATEL, das 
óptimas condições do complexo, das estruturas 
recentemente edificadas, à riqueza e variedade 
da alimentação, ao ambiente humano criado 
pelo e em torno de todo o grupo, à animação 

proporcionada, às actividades exploratórias do 
espaço rústico e urbano mais próximo e tantas 
outras vivências, fizeram desta semana um 
acontecimento muito singular na vida dos 18 
participantes.
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No Inatel de Fornos de Algodres...

Só para recordar, ficaram mais vivamente 
registadas nas nossas memórias as visitas ao 
Castelo de Celorico da Beira, às Aldeias 
históricas de Linhares e de Trancoso, ao Museu 
do Pão, em Seia, à grandiosa Sé da Guarda e à 
aldeia de Melo, terra do saudoso escritor Vergílio 
Ferreira.  

Mas, do nosso ponto de vista, o ganho mais 
significativo desta experiência foram as 
aprendizagens de todos os que, ao longo destes 
dias, estiveram em interacção no que concerne 
ao respeito pelas diferenças inter-individuais.
 Felicitações ao INATEL e ao seu pessoal pela 
iniciativa deste programa inclusivo e pelo modo 
como nos acolheram.

António Martins 
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O dia 24 de Outubro de 2008, dia em que o Elo 
Social perfez os seus 25 Anos de vida, foi vivido 
na Instituição de uma maneira bem diferente 
durante todo o dia, culminando com uma Ceia 
Comemorativa em que participaram cerca de 
250 pessoas.

Logo pela manhã, na nossa “aldeia engalanada”, 
desenvolveram-se actividades lúdicas e 
recreativas em que todos os clientes do CAO 
participaram, devidamente orientados pelas 
Monitoras.

Pela tarde, encarregaram-se da animação o 
Rancho Folclórico “Os Camponeses do Elo” e o 
grupo musical “As Panteras Negras”.

Chegou finalmente a Ceia Comemorativa do 25º 
Aniversário do Elo Social na qual participaram as 
Famílias, os Clientes do Elo Social e os 
Profissionais.

A Ceia Comemorativa do 
25º Aniversário...

No seu momento mais solene, foram 
homenageados os 11 Sócios Fundadores, 8 dos 
quais puderam estar presentes e receber 
merecida ovação de toda a família Elo Social.

Durante o saboroso repasto, foi possível 
apreciar um DVD-Rom que ilustra os momentos 
mais marcantes dos 25 anos da Associação.
Para o fim estavam 
reservadas muitas 
Surpresas…

A s  F a m í l i a s  
quiseram brindar-
n o s  c o m  d u a s  
marchas, através das quais comprovaram as 
suas habilidades dançantes e o seu potencial 
como elemento de animação sócio-cultural da 
nossa Instituição.

Seguiram-se algumas mensagens de Famílias 
que, em verso e prosa, enalteceram o Elo Social 
e a obra dos seus Dirigentes.

De seguida, foi a vez dos Profissionais que 
quiseram homenagear os 25 Anos do Elo Social 
com duas ritmadas coreografias, após o que 
fizeram questão de homenagear os dois 
Directores Executivos, na qualidade de 
orientadores e companheiros mais permanentes 
do cumprimento da sua missão.

Já noite dentro e após os sentidos parabéns ao 
Elo Social, fechámos solenemente o dia do 
Aniversário com o Hino “As Rosas Brancas”.      
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Escapadela…. Até Évora

Porque acreditamos que os passeios, têm um 
valor pedagógico, humano e cultural, 
organizámos um passeio a esta cidade, uma das 
mais bonitas de Portugal! 

E foi no dia 18 de Junho, que o CAO, foi dar uma 
escapadela…. Destino: Évora! E aí fomos nós! A 
primeira paragem foi o Jardim Público de Évora, 
junto ao Palácio D. Manuel. Lá encontrámos a 
estátua de Vasco da Gama, um coreto, 
pequenos lagos e um café, para alegria de 
muitos! Encontrámos as ruínas fingidas, onde 
ficámos a saber que, na sua concepção, foram 
utilizados materiais arquitectónicos provenientes 
das ruínas de vários monumentos civis e 
religiosos da cidade e alguns pavões que 
soltavam gritos estridentes, que mais pareciam 
que nos estavam a dar as boas vindas! 

Almoçámos descontraidamente no Parque de 
Merendas e, para além de desfrutarmos de 
agradáveis momentos de confraternização com 
os utentes, usufruímos de um arvoredo 
riquíssimo de árvores centenárias! Daqui fomos 
gastar algumas energias ao Centro Histórico de 
Évora. Começámos pela famosa e bela Praça do 
Giraldo, onde nos sentámos em torno da Fonte 
Henriquina, apreciando a beleza arquitectónica 
da Igreja de Santo Antão! 
Seguimos o nosso passeio, até à Sé de Évora, 
que é a maior Catedral Medieval do nosso país e, 

como não podia deixar de ser, seguimos até ao 
ex-libris da cidade: O Templo Romano ou Templo 
de Diana, onde aproveitámos para tirar a 
fotografia de grupo.

Já na recta final, fizemos uma paragem numa 
agradável esplanada, junto às muralhas para 
comermos um geladinho.

No entanto, o tempo avançava e tivemos que 
regressar à base.

Foi sem dúvida um dia gratificante que permitiu 
momentos de entretenimento, relacionamento 
interpessoal e também permitiu aos nossos 
utentes adquirirem alguns conhecimentos sobre 
uma cidade com tão vasta riqueza histórica, 
cultural e religiosa.

Resta salientar que a realização deste passeio 
exigiu algum esforço por parte dos técnicos 
presentes. No entanto, todo este trabalho foi 
compensado com aquilo que vivemos nesse dia 
e que dificilmente se consegue descrever; mas, 
a contar pelo entusiasmo de todos os 
presentes…., foi uma escapadela bem 
sucedida!!

Patrícia Lourenço

Templo de Diana
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Elo Social 1983 - 2008..

Não é tarefa fácil descrever a multiplicidade de 
realizações e actividades desenvolvidas ao 
longo dos 25 anos de vida do Elo Social. Todavia, 
propõe-se nesta abordagem lançar um olhar 
retrospectivo sobre a história da Associação e 
destacar as realizações mais marcantes que 
tiveram lugar em cada ano da sua existência, 
para sistematização das mesmas e memória 
futura.

1982 – Constitui-se o Grupo de Trabalho que 
havia de lançar as linhas programáticas do 
projecto Elo Social e elaborar os Estatutos da 
Associação. Participaram neste grupo: Cremilde 
Zuzarte, Julieta Sanches, Ismael Leitão, António 
Martins, Fernando Pinto, Teresa Santos, Manuel 
Andrade, Gastão de Mello, Rosário Canelas, 
Luis Batista.

1983 – 11 Sócios fundam a Associação Elo 
Social, no 23º Cartório Notarial de Lisboa, sito no 
Lumiar, no 
dia 24 de 
O u t u b r o .  
F o r a m  
s ó c i o s  
fundadores: 
C r e m i l d e  
Zuzarte, Julieta Sanches, Ismael Leitão, António 
Martins, Manuel Andrade, Gastão de Mello, Luis 
Batista, Florinda Marques, Fernando Pinto, 
Teresa Santos e Rosário Canelas.

1984 – Lançaram-se na busca do terreno para 
instalação do projecto Elo Social e na campanha 
de angariação de sócios.

1985 – Realizaram a 1ª Gala da Rosa Branca no 
Teatro S. Luis, sob a égide do realizador Vítor 
Manuel e com a participação de um grande 
número de Artistas e Profissionais do 

Espectáculo, tais como: 
Carlos Cruz, Carlos 
P i n t o  C o e l h o ,  
A l e x a n d r a ,  C a r l o s  
Paião, Coro de Santo 
Amaro  de  Oe i ras ,  
Fe rnando  Pe re i ra ,  
Lenita Gentil, Paco 
Bandeira, Rodrigo.
Os objectivos desta 
iniciativa centraram-se 
na projecção pública do projecto Elo Social e na 
angariação de fundos.   

1986 – Com os mesmos objectivos, levaram a 
efeito a 2ª Gala da Rosa Branca, na Aula Magna 
da Reitoria da Universidade de Lisboa, em 
estreita colaboração com os realizadores Luís 
A n d r a d e  e  
A n t ó n i o  
Andrade  e a 
part icipação 
de Art istas, 
t a i s  c o m o :  
A l ice Cruz,  
Júlio Isidro, 
A n a  B o l a ,  
Maria Leonor, Jorge Fernando, Lara Li, Raúl 
Indipo e a saudosa Amália Rodrigues.
Depois de múltiplos contactos e com o empenho 
especial da Srª Veradora da Acção Social, Ana 
Sara de Brito, foi indigitado o terreno de 12.500 
m2 para instalação do projecto ELO SOCIAL.

Neste mesmo terreno, foi erguida pelos sócios e 
outros colaboradores a casa pré-fabricada 
cedida pela empresa Amadeu Gaudêncio, onde, 
doravante, havia de funcionar a sede do Elo 
Social, até à construção das instalações 
definitivas.
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1987 – Realizam a 3º Gala da Rosa Branca, no Teatro 
da Trindade, com a realização do realizador Vítor 
M a n u e l ,  n a  q u a l  
part ic iparam inúmeros 
Cantores e Artistas, entre os 
quais Carlos Aberto Moniz, 
Célia Neves, Lena d´Água , 
Tonicha, Joel Branco, 
Serenela Andrade, Trio 
Odemira e Vasco Rafael.
Tiveram a cedência oficial 
do terreno, em cerimónia 
nele realizada, presidida 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. 
Eng. Krus Abecassis.
O Arquitecto Luís Oliveira inicia a elaboração do 
projecto de Arquitectura que oferece graciosamente 
à Associação.

1988 – Têm a garantia do inicio de financiamento por 
parte do Centro Regional de Segurança Social de 
Lisboa e Vale do Tejo, 
reforçado por um 
subsídio de 20.000 
contos, cedido pela 
S a n t a  C a s a  d a  
M i s e r i c ó r d i a  d e  
Lisboa, através do seu 
Provedor, Padre Vítor Milícias.
A Arma de Engenharia do Exército da Pontinha 
executa os trabalhos de terraplanagem do terreno 
para inicio das obras.

1989 – Têm início as obras de edificação do projecto 
Elo Social com verbas do PIDDAC, no âmbito do 
Ministério do Trabalho e da Segurança Social.
Realizam a Acção de Formação Profissional para 
preparação dos profissionais que haviam de 
enquadrar o início do funcionamento do CAO e do 
CEP.

1990 - Iniciam o 
funcionamento 
do Centro de 
A c t i v i d a d e s  
Ocupac iona is  
c o m  o s  2 5  
utentes.

1991 – Dão início ao funcionamento do Centro de 
Emprego Protegido nas áreas da Lavandaria, 
Estofamento, Carpintaria e Jardinagem, integrando 
21 jovens trabalhadores com deficiência ligeira.

1992 – Após a formação do pessoal de 
enquadramento deu-se início ao funcionamento da 
valência Lar Residencial, na primeira Residência 
construída para o efeito, com capacidade para 10 
utentes. Amplia-se o funcionamento do CAO a mais 
20 utentes.

1993 – Assinalaram o 10º Aniversário do Elo Social 
com diferentes actividades internas e externas à 
Instituição e com uma Conferência Internacional que 
veio a realizar-se já 
no início de 1994. 
De entre estas 
A c t i v i d a d e s ,  
merecem destaque 
a 1ª Edição dos 
J o g o s  d a  
P r i m a v e r a  “ O s  
Jogos Tradicionais Portugueses”.

1994 – Promoveram a realização da 1ª Conferência 
Internacional “Os Caminhos da Integração", na 
Fundação Calouste Gulbenkian, tendo a mesma sido 
aberta pela 1ª Dama 
Srª Drª Maria de Jesus 
Barroso.
Nesta, para além dos 
oradores nacionais, 
p a r t i c i p a r a m  
representantes da 
Bélgica, Dinamarca, 
Inglaterra, França e 
cerca de 400 participantes nacionais.
Estenderam o apoio Residencial a mais 10 utentes, 
numa Segunda Residência já construída.

1995 – Por indigitação da Direcção Geral da Acção 
Social, o Elo Social inicia a participação no programa 
Europeu Helios II, no sector da Integração Social e 
Vida Autónoma, em parceria com representantes de 
mais 6 países Europeus: Espanha, Luxemburgo, 
Bélgica, Dinamarca, Grécia e Suécia. 



Este programa pretendeu constituir-se num espaço 
de aprendizagem e partilha de experiências do que 
de melhor se faz na Europa, em matéria de 
integração social, promoção da vida autónoma e 
independente das pessoas com deficiência.

1996 – Iniciam o funcionamento da Residência do 
Exterior, com atendimento a mais 5 utentes, com 
vista à promoção da vida 
autónoma e independente.
P r o m o v e m  o  E n c o n t r o  
Transnacional em Lisboa, no 
âmbito do Programa Europeu 
Helios II, coincidente com a 
real ização dos Jogos da 
Primavera “Eurojogos”.

1997 – Participam no projecto 
transnacional “Novas Rotas” no âmbito do programa 
Horizon II, em parceria com Espanha e Itália, tendo 
por objectivo a transição dos trabalhadores em 
regime de Emprego Protegido para o meio aberto de 
trabalho.
D e r a m - s e  p o r  
c o n c l u í d a s  a s  
obras do projecto 
i n i c i a l  d o  E l o  
Soc ia l ,  com a  
conclusão da 3ª Moradia e os Arruamentos.

1998 – Iniciam a participação no projecto “Novas 
Rotas 2” no âmbito do programa Horizon II, em 
p a r c e r i a  
transnacional com 
Ins t i tu ições  de  
Espanha, Itália, 
I n g l a t e r r a  e  
França. Com este 
projecto,  foram 
experimentadas novas metodologias de orientação, 
formação e inserção profissional de pessoas com 
deficiência.
Após instrução de processo em conformidade, o ELO 
SOCIAL obteve a Acreditação como Entidade 
Formadora.

1999 – Ampliou-se o  atendimento  do Apoio 
Residencial a mais 10 utentes na Moradia 3 já 

edificada, totalizando a capacidade de resposta a 35 
utentes na valência Lar Residencial.
Iniciaram-se as preocupações com a Qualidade dos 
Serviços que o Elo Social presta, tendo em conta as 
experiências observadas em Instituições, no âmbito 
da transnacionalidade.

2000 – Foram adaptados os Referenciais Normativos 
para a Qualidade dos Serviços de Reabilitação, 
inspirados nos Manuais da Universidade de Oviedo-
Espanha e nas experiências de Instituições da 
FEAPS, tendo sido aplicados aos diferentes Serviços 
da Instituição.

2001 – A Associação Elo Social vê aprovado o 
projecto FE-Formemprego por si elaborado, no 
âmbito da Iniciativa Comunitária Equal, Fase 1, 
cons t i tu indo  uma 
P a r c e r i a  d e  
D e s e n v o l v i m e n t o  
formada pela Câmara 
Municipal de Lisboa, a 
Cateringpor e o IPRH 
–  I n s t i t u t o  d e  
Psicologia e Relações 
Humanas. A parceria transnacional foi constituída por 
Organizações de França e da Bélgica. O projecto, 
com a duração de 3 anos, teve por objectivo inovar 
nas metodologias de orientação – Formação – 
Inserção profissional de públicos desfavorecidos.

2002 – São desenvolvidas as actividades 
programadas para a Acção 2 do projecto FE-
Formemprego, nas suas componentes nacional e 
transnacional, inscritas na prioridade da Iniciativa 
Equal – Percursos Individualizados de Orientação – 
Formação – Inserção Profissional de públicos 
desfavorecidos.
O Elo Social é reconhecido como Instituição de 
Superior Interesse Social pelo despacho conjunto nº 
616 dos Ministérios das Finanças, do Trabalho e 
Segurança Social.

2003 – Celebrou-se o 20º 
Aniversário do Elo Social 
com Actividades diversas, 
d e s t a c a n d o - s e  a  
r e a l i z a ç ã o  d a  2 ª  
Conferência Internacional 
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“Os Caminhos da Integração/Inclusão”, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, com a participação de 
Oradores dos seguintes países: Bélgica, Suécia, 
França, Espanha, Itália, Inglaterra e Irão.
Foram 2 os temas centrais objecto de reflexão e 
debate por parte dos cerca de 400 participantes:
1.  A Qualidade nos Serviços de Reabilitação
2.  O Processo de Envelhecimento nas pessoas com 
deficiência.
Foram executadas as obras de adaptação das Lojas 
cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa no bairro 
PER-Bensaúde, instalações destinadas ao 
funcionamento do futuro CAO 3.

2004 – Elaboraram e viram aprovado o projecto 
Equal “Rumo à Qualidade”, no âmbito da Fase 2 
desta Iniciativa Comunitária, em parceria com a 
UDIPSS de Lisboa, o IAS- Açores e o CIS/ISCTE.
No âmbito da parceria transnacional, houve a 
oportunidade de partilhar saberes e experiências 
com parceiros de Espanha, Itália e Bélgica.
Este projecto teve como objectivo a promoção da 
Qualidade nas Organizações Sociais.

- Procedeu-se à incorporação, na prática dos 
programas do CAO, Residência e CEP do modelo da 
Qualidade de Vida 
(Robert Shalock) e do 
novo paradigma para 
a deficiência mental 
d a  A s s o c i a ç ã o  
Americana para o 
Estudo da Deficiência 
Mental.
- Iniciou-se a participação no projecto transnacional 
Leonardo da Vinci, “Voca” promovido pelo parceiro da 
Dinamarca e em parceria com outros parceiros de 
Espanha, Itália, Lituânia, Grécia e República Checa. 
O projecto teve como finalidade a inovação nas 
metodologias de Formação, designadamente na 
Formação à distância e a pesquisa em novas 
metodologias de inserção profissional de públicos 
desfavorecidos.

2005 – Deu-se início ao 
funcionamento da nova 
unidade de CAO integrada na 
comunidade (CAO3), com 

capacidade para 14 utentes, passando a resposta de 
Centro de Actividades Ocupacionais a atender 74 
beneficiários. 
Criou-se a valência do Serviço de Apoio Domiciliário, 
a fim de responder às necessidades de algumas 
famílias dos nossos utentes mais fragilizadas, em 
razão da idade.

Com a criação da terceira Equipa de Jardinagem, o 
Centro de Emprego Protegido passou a integrar 29 
trabalhadores em regime de emprego protegido.
Foi editado o primeiro número da Revista Caminhos.

2006 – São lançadas as linhas programáticas para o 
futuro Lar Residencial para Idosos, o qual responderá 
prioritariamente às necessidades de apoio aos pais 
idosos em situação de dependência. Este novo 
projecto pretende assegurar, em vida, os laços entre 
os pais e os filhos com deficiência apoiados pelo Elo 
Social.

2007 – Foi aprovada a Acção 3 do Projecto Equal 
Rumo à Qualidade destinada à Disseminação dos 3 
Produtos saídos da Acção 2  do mesmo projecto. 
Esta Acção de Disseminação foi desenvolvida em 
parceria com o IAS-Açores, a Humanitas, a APEE e a 
CNIS.

2008 – É elaborado e aprovado o Plano de Qualidade 
para o Elo Social.

Celebram-se os 25 anos do Elo Social.
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ENTREVISTA COM ...
Dr.ª Maria Cavaco Silva

Sr.ª Dr.ª Maria Cavaco Silva, muito nos honra ter 
acedido a esta entrevista, no ano tão especial da 
comemoração do 25º 
Aniversário do ELO 
SOCIAL.

E l o  S o c i a l :  N a  
qualidade de 1ª Dama, 
s e g u r a m e n t e  a s  
ques tões  soc i a i s  
estão no centro da sua 
atenção. Quais as 
p r i n c i p a i s  
preocupações que lhe 
i n s p i r a  a i n d a  a  
população com deficiência em Portugal?

Dr.ª Maria Cavaco Silva: Eu dir-lhe-ia que os 
problemas e as preocupações são comuns a todos os 
países.
Da minha experiência e múltiplas visitas efectuadas 
às Instituições, a preocupação maior com que me 
tenho confrontado é uma nova realidade que eu 
denomino de “sobrevida”. De facto, graças aos 
avanços científicos verificados nos últimos 50 anos, 
as pessoas com deficiência gozam de uma vida mais 
longa e de vida com melhor qualidade.
Por isso, o grande desafio que se coloca ao Estado e 
à sociedade civil é: Como responder a essa nova 
realidade? Pela ordem da vida, estas pessoas ficam 
órfãos, sem o apoio dos pais … não há muito tempo 
encontrei numa Instituição uma pessoa com 63 anos, 
com uma idade mental de 2 ou 3 anos. É uma 
realidade que temos de enfrentar.

Elo Social: Recentemente, a Europa consagrou o 
Ano Europeu à “Igualdade de Oportunidades para 
Todos”. O que fazer em Portugal para que este 
desiderato seja cada vez mais uma realidade para a 
população com deficiência, aos níveis da educação, 
da formação e emprego, do lazer e tempos livres, 
etc?
Dr.ª Maria Cavaco Silva: Um dos problemas que é 
prioritário em matéria de Igualdade de Oportunidades 
e do qual tenho tido uma noção muito forte desde que 
estou aqui é o respeitante à mobilidade. Temos de 
nos empenhar na resolução deste problema porque, 
se o conseguirmos resolver muitos outros começam 

Primeira-Dama ...

igualmente a ser resolvidos.
Neste campo, presume-se que temos ainda muito a 
fazer. Agora que ando com outros olhos, por 
exemplo, pela cidade de Lisboa e também ando 
muito a pé noutras cidades de outros países, verifico 
que estas são muito mais acessíveis, por exemplo 
Varsóvia e Bratislava. É claro que temos estas 
colinas todas na nossa cidade … mas queremos 
alternativas a estas barreiras. Louvo aquela iniciativa 
que teve lugar em Lisboa, em que testaram o cidadão 
comum a confrontar-se com as dificuldades com que 
se deparam as pessoas com deficiência.
É necessário desenvolver estas e outro tipo de 
iniciativas porque, se as pessoas com deficiência se 
locomoverem, já é meio caminho andado para 
poderem aceder ao lazer, cultura, ao trabalho, enfim 
integrarem-se socialmente.
Noutros domínios da Igualdade de Oportunidades … 
Por exemplo a Escola está a procurar ser inclusiva. 
Pois teoricamente é óptimo, na prática é muito mais 
complicado … Estamos a começar, não vamos já 
começar a dizer mal … até pode ser que resulte e 
cada um saberá de si e da situação.
Quanto às outras áreas como a formação, o 
emprego, o lazer e tempos livres, a realidade que 
tenho observado nas minhas visitas às Instituições é 
que as pessoas  sentem que é tudo muito lento, difícil 
e tudo emperra.
O que devem fazer as Instituições? Insistir, insistir … 
O Estado tem que lhes abrir os canais e não deve ser 
um elemento de entrave e entupimento. Por isso, 
insistam, porque se falarmos baixinho ninguém nos 
ouve … e agora não há desculpas, porque os canais 
estão abertos na televisão, na rádio, nos jornais para 
de vez em quando fazerem ouvir a vossa voz.

Elo Social: Cada vez mais as Instituições têm de 
diversificar os apoios, as fontes de financiamento 
para que possam sobreviver. Como é que o Estado 
poderá estimular a sociedade civil, para que a 
responsabilidade social dos diferentes Agentes 
Económicos seja mais efectiva?

Dr.ª Maria Cavaco Silva: Estamos no princípio de 

  nada é inultrapassável 
para o Amor
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Dr.ª Maria Cavaco Silva

uma época de crise e, como o meu marido várias 
vezes vem dizendo, são sempre os mais frágeis 
a serem atingidos de uma maneira mais grave e 
mais complicada. Eu, aliás, chamava a atenção 
para o papel que o Presidente da República tem 
tido nesta matéria com os Roteiros para a 
Inclusão. Os discursos e alertas permanentes, o 
estímulo aos Empresários é uma coisa que ele 
tem feito de uma maneira que me parece muito 
eficaz porque é uma voz que se ouve.
Eu, que cada vez mais tenho sido convocada 
para iniciativas de Responsabilidade Social das 
Empresas, sinto que a mensagem do Presidente 
da República não tem caído em saco roto. 
Seguramente que vocês também se têm dado 
conta e concerteza que, tendo nascido há 25 
anos, se apercebem que hoje há uma enorme 
diferença na vontade de colaborar em relação ao 
passado.
Como é que os Agentes Económicos podem ser 
mais efectivos nos apoios? Claro com os 
incentivos da parte do Estado, construindo um 
equilíbrio entre a vontade que é muito grande da 
parte da sociedade civil e das Instituições como o 
ELO SOCIAL e tantas outras, mas uma resposta 
da parte do Estado. As Instituições têm a 
obrigação de exigir, falar, pedir, exigir. 
Voltando ainda aos Roteiros para a Inclusão, há 
uma frase do meu marido que eu gosto muito e 
que me parece que é um ponto de ruptura e de 
disparo para nos abrir o espírito de uma maneira 
diferente:
“Se é importante pensarmos sobre o que uma 
sociedade pode fazer pelas pessoas com 
deficiência, também o é imaginarmos o que é 
que as pessoas com deficiência podem fazer 
se lhes derem uma oportunidade”.
Creio que esta frase foi dita numa Serralharia 
com pessoas com deficiência e acrescenta:
“Uma pessoa com deficiência pode não ser 
um fardo mas antes uma oportunidade para a 
Empresa”.
Também no contexto das famílias, quando 
aparece uma criança com deficiência, é 
normalmente um grande choque para elas mas 
depois, normalmente, converte-se numa 
oportunidade, numa mais-valia do nosso 

crescimento, da nossa abertura ao mundo e elas 
vêm sempre ensinar-nos tanto, tanto!!

Elo Social: Cada vez mais a reabilitação e a 
inclusão das pessoas com deficiência é 
perspectivada como uma questão de Direitos 
que assistem a estes cidadãos. Como se deve 
promover esses direitos quando se sabe que 
existem algumas dessas pessoas a quem são 
negados os direitos mais básicos como a sua 
expressão de pensamento, de opiniões, etc. 

Dr.ª Maria Cavaco Silva: Essa é uma realidade 
que no meu tempo era normal … O deficiente era 
posto debaixo de um tapete, num quarto ao lado, 
era um anátema que caía em cima das famílias, 
diziam “que mal fiz a Deus para me acontecer 
isto?"
Eu aqui só vejo uma solução: Educação, 
Educação, Educação …
É por esta via, por esse enriquecimento e 
abertura da visão infelizmente marcada por 
muitas coisas negativas, que será possível 
conduzir à mudança de atitudes, à mudança de 
mentalidade e abrir as Famílias e a Sociedade à 
consciencialização dos plenos direitos que 
assistem às pessoas com deficiência.

Elo Social: Quando há 25 anos criámos a 
Associação ELO SOCIAL, a preocupação 
central do grupo de pais que empreendeu este 
projecto social prendia-se com a necessidade da 
resposta Lar Residencial para esta população. 
Passado um quarto de século, as necessidades 
neste sector continuam a ser gritantes! O que 
fazer para colmatar esta falha?

Dr.ª Maria Cavaco Silva: Essa resposta é 
fisicamente muito exigente. Eu levantei esse 
problema logo na sua primeira questão. Nós não 
podemos ter apenas sobre-vidas mais longas, 
mas é necessário ter vidas com qualidade.
Vocês nasceram há 25 anos, eu imagino o que 
deve ter sido a vossa luta!! Penso que as 
Instituições têm de concentrar os seus esforços 
neste aspecto dos Lares Residenciais.
As Familias e a sociedade civil podem dar as 
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energias, os afectos, as vontades, como vocês o 
fizeram há 25 anos e outras Instituições. Ao 
Estado compete dar as condições físicas e 
financeiras para que as Instituições possam 
apoiar esta população.
Infelizmente eu sou confrontada com  uma 
realidade triste, mas que existe … tudo muito 
lento, muito cheio de papéis … as vidas são 
curtas e as pessoas precisam de ajuda. Sou 
confrontada com algumas Instituições que 
conseguiram, com as suas vontades, energias e 
afectos, o terreno, os projectos, algum dinheiro 
mas nunca mais desencravam a outra parte que 
é o compromisso do Estado. Obriguem, exijam, 
exijam. 

Elo Social: O sistema familiar na qual surge e se 
integra uma pessoa com deficiência é, por esse 
facto, uma Família com vulnerabilidades 
psicológicas e sociais tantas vezes ignoradas. O 
que poderá ser feito em favor destes pais para 
melhorar a sua qualidade de vida?

Dr.ª Maria Cavaco Silva: A primeira coisa que eu 
vejo e tenho desenvolvido algumas actividades 
neste sentido, é a ligação entre famílias. Porque 
quando as famílias partilham os seus problemas, 
descobrem que afinal há outros casos piores que 
aqueles que estão a viver.
Quando numa família surge uma criança com 
deficiência, a sua primeira reacção é fechar-se, 
enfim, para equacionar o seu problema e pensar 
e agora o que fazer? Depois têm de se abrir, têm 
de construir algo de positivo. Ao conversar com 
essas famílias que já fizeram alguma coisa em 
prol desta população e eu lhe pergunto e 
porquê? Invariavelmente elas me respondem: 
porque tive um filho, uma irmã, um sobrinho com 
deficiência e isto é extremamente fecundo. 
Em segundo lugar, para as Famílias é essencial 
o papel destas Instituições. As famílias, que 
vivem tantas vezes problemas muito 
complicados, continuam a ser uma família, um 
pai, uma mãe e precisam de ter vida para lá 
daquela realidade que é quase sempre 
extremamente obsessiva. Então é preciso que 

haja Instituições como o ELO SOCIAL onde as 
famílias podem deixar o seu ente querido, em 
condições em que sabem que vai ser 
extremamente bem cuidado, para poderem fazer 
uma coisa tão simples como é fazer umas compras 
com o marido, jantar, passar um fim-de-semana 
mais relaxadamente …
A este propósito, vem-me à memória uma iniciativa 
recente que promovi aqui, na qual eu quis 
homenagear as Mães de filhos diferentes, no mês 
de Maio, mês da Mãe. Para elas virem aqui, foram 
os pais que ficaram em casa a tomar conta dos   
filhos   com problemas graves, doenças raríssimas. 
… Ao fazer estas coisas acabo por ser confrontada 
com casos maravilhosos! No grupo das Mães, 
havia uma já com 60 anos, com filhos criados, netos 
e que  adoptou uma ciganita com problemas 
complicadíssimos, com uma doença raríssima, 
com 12 anos de idade. Esta mãe e esta família fez 
uma escolha que é tão rara e, perante a minha 
admiração, ela respondeu-me: “Não, as outras 
Mães é que são extraordinárias, porque elas não 
tiveram outro remédio, caiu-lhes em casa … eu, 
não, escolhi”. Eu pensei que, nesta revista do ELO 
SOCIAL, saísse principalmente uma palavra de 
muita esperança… porque nada é inultrapassável 
para o Amor.

Elo Social: Para terminar e conhecendo bem a 
realidade do ELO SOCIAL, pois tivemos a honra da 
visita de V. Exa. em 2007, pedia-lhe uma 
mensagem para todo o ELO SOCIAL, no Ano de 
Comemoração do seu 25º Aniversário.

Dr.ª Maria Cavaco Silva: Em primeiro lugar, como 
costumo sempre dizer quando visito as Instituições, 
quero enviar o meu grande agradecimento como 
cidadã e apenas como tal. Por isso, quando visito 
as Instituições, entendo que não me devem 
agradecer a minha presença … eu é que agradeço 
a todos e a todas as Instituições, através da revista 
do ELO SOCIAL, o que fazem para nos ajudar a 
cumprir a todos o nosso dever como sociedade 
civil. Para terminar, há pouquinho dizia uma frase 
que eu acho que talvez seja o lema daquilo que 
gostaria de deixar aqui “nada é inultrapassável para 
o Amor”.
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PROJECTO EQUAL
Projecto Rumo à Qualidade Seminário Final 

No passado dia 26 de Novembro, teve lugar o 
Seminário Final do projecto Equal “Rumo à 
Qualidade” no Auditório do Museu da Cerâmica, 
em Sacavém, tendo como objectivos proceder 
ao balanço geral do projecto, em especial da sua 
Acção 3- Disseminação, e enquadrar os 3 
Produtos saídos deste projecto no âmbito do 
processo de Qualificação das Respostas 
Sociais.

Neste evento, participaram entidades oficiais, 
como o Instituto de Segurança Social, o Instituto 
de Acção Social dos Açores, o Gabinete de 
Gestão Equal, as Organizações da Parceria de 
Desenvolvimento e um número indefinido de 
Organizações Sociais, representadas por cerca 
de 100 participantes.

Desde logo, na Mesa de Abertura, a Presidente 
do ELO SOCIAL, entidade interlocutora do 
projecto, D. Cremilde Zuzarte, deu as boas-
vindas a todos os participantes, em especial às 
entidades oficiais que se dignaram participar 
neste evento.

O Dr. António Martins, Coordenador do Projecto, 
procedeu ao enquadramento do mesmo no 
quadro da Iniciativa Equal e fundamentou 
tecnicamente a opção pelos Produtos saídos do 
projecto – os Referenciais para a Promoção da 
Qualidade nas IPSS (RPQ.s-IPSS): RPQ-Ética, 
RPQ-Programas e RPQ-CAO. Sublinhou, por 
outro lado, os impactos já produzidos por estes 
Produtos na qualificação dos Serviços do Elo 
Social.

A Dr.ª Rute Concruta, em representação do 
Gabinete de Gestão Equal, reiterou alguns dos 
Princípios Equal e os objectivos da Acção 3 – 
Disseminação dos Produtos, no processo de 
qualificação das Organizações Sociais.

A Dr.ª Maria José Martins, representando o IAS 
dos Açores, caracterizou a dinâmica das 
Organizações de Reabilitação dos Açores, ao 
mesmo tempo que acentuou a forte aposta do 
Instituto de Acção Social na qualificação das 
mesmas, havendo já inscrito, no Plano do ano de 
2009, a criação de Centro de Competências para 
a Promoção da Qualidade nas IPSS.

Finalmente, a Eng.ª Maria José Freire 
apresentou-nos o modelo de qualificação das 
respostas Sociais preconizado pelo I.S.S., 
traduzido nos Manuais produzidos e em fase de 
elaboração no âmbito deste Instituto.

Acrescentou que tendencialmente eles terão um 
carácter obrigatório para as IPSS e que 
constituirão uma marca certificável.

No segundo painel, moderado pelo Coordenador 
do projecto, foram 9 os intervenientes que 
procederam 
ao balanço da 
A c ç ã o  3 ,  
a t r a v é s  d o  
r e g i s t o  e  
a n á l i s e  d e  
a l g u n s  
ind icadores  
quantitativos e qualitativos e através do relato de 
testemunhos de Incorporação dos Produtos.

RUMO À QUALIDADERUMO À QUALIDADE

PROJECTO

Acção

III
Acção

III

SEMINÁRIO FINALSEMINÁRIO FINAL

IAS - Açores CIS/ISCTEUDIPSS - Lisboa APEE Humanitas CNISElo Social
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Projecto Rumo à Qualidade Seminário Final 

Os Dr.s Ricardo Rodrigues e Bárbara Mourão 
trouxeram alguns dados demonstrativos da 
abrangência e escala de disseminação que 
atingiu a Acção 3 e do impacto positivo resultante 
do Balanço de Competências efectuado junto de 
Agentes, participantes nos processos de 
Apropriação e Incorporação dos Produtos.

Seguiram-se os testemunhos vivenciais do 
processo de Incorporação dos Produtos por 
parte de 3 Instituições dos Açores e outras tantas 
do Continente, cujos representantes nos 
relataram os aspectos metodológicos seguidos 
para a implementação destes Instrumentos, as 
dificuldades sentidas e os impactos já verificados 
no seio de cada uma das organizações. Todos os 
testemunhos foram unânimes em reconhecer a 
importância destes Produtos na melhoria da 
Qualidade dos Serviços que prestam e em 
considerar que o tempo foi muito escasso para a 
incorporação integral e efectiva dos mesmos.

Às Drªs Núria Cordeiro da Seara de Trigo, 
Sandra Ferreira da Asas-Tap, Ana Margarida da 
APACD do Arquipélago dos Açores, Paula Abreu 
e Maria do Carmo Fialho do CRIF, Helena Silva 

da Stª Casa de Misericórdia da Maia e Helena 
Raposo da APPACDM de Évora, deixamos aqui 
o nosso reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido, o nosso estímulo para que 
prossigam e que podem continuar a contar com o 
nosso apoio.

No painel da parte da tarde, o Moderador, Eng.º 
Mário Parra da Silva, da entidade parceira APEE, 
com a espontaneidade e brilhantismo a que já 
nos habituou, fez um enquadramento do tema do 
painel “A Consultoria para a Promoção da 
Qualidade nas IPSS”, recorrendo à sua enorme 
experiência na área da Qualidade e ao trabalho 
em curso em torno da criação da Norma 
Internacional sobre Responsabilidade Social 
das Organizações.

O Prof. João Dias, do parceiro CNIS, ilustrou a 
complexidade deste tema no seio desta 
Confederação, atendendo à quantidade e 
diversidade das Organizações nela integradas.
O Dr. Luís Rodrigues, em nome do parceiro 
Humanitas, teceu algumas considerações sobre 
as dificuldades das Instituições da área da 
reabilitação no processo de qualificação, 
aludindo igualmente à oportunidade que 
recentemente se abriu, através do programa 
Arquimedes, para as Instituições deste sector se 
certificarem mediante o modelo Equass.
Finalmente, a Drª Maria Helena Cadete retomou 
alguns elementos já tocados na sessão de 
abertura pela representante do ISS acerca dos 
Manuais publicados e a publicar por este 
Instituto.
No espaço de debate, as Instituições 
manifestaram alguma confusão pela diversidade 
de modelos para a Certificação da Qualidade 
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com que são confrontadas e expressaram sérias 
p r e o c u p a ç õ e s  d e  m a n u t e n ç ã o  e  
sustentabilidade futura dos caminhos que foram 
induzidos a seguir. Por outro lado, o Moderador, 
de forma segura e sustentada, questionou a 
legitimidade da forma como estes Modelos se 
pretendem constituir em Normas da Qualidade 
certificáveis.

- À parte da confusão ainda reinante a este 
respeito e voltando aos Produtos do projecto 
“Rumo à Qualidade”, foi reafirmado, nas 
conclusões, que estes Referenciais:

- São Instrumentos/Guias complementares às 
Normas Convencionais da Qualidade e que 
respondem às especificidades das IPSS, 
designadamente em matéria de Ética, da 

melhoria dos Programas Psicossociais e da 
promoção da Qualidade de Vida dos Clientes 
das Respostas Sociais.

- São documentos vivos e sempre abertos à 
melhor ia contínua e susceptíveis de 
actualização face a novos contributos válidos a 
incorporar.

- São Produtos que continuarão a ter a sua 
gestão e governância asseguradas, desde já, 
através de 2 Entidades criadoras: o ELO SOCIAL 
e o Instituto da Acção Social dos 
Açores, no âmbito do projecto 
do Centro de Competências 
para a Promoção da Qualidade 
nas IPSS.

O Coordenador do Projecto 
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REFLEXÃO...
Selecionámos um Poema para si

António Gedeão

Hoje é dia de ser bom.
É dia de passar a mão pelo rosto das crianças,
de falar e de ouvir com mavioso tom,
de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças.
................................................
Jesus
o doce Jesus,
o mesmo que nasceu na manjedoura,
veio pôr no sapatinho
do Pedrinho
uma metralhadora.

Que alegria
reinou naquela casa em todo o santo dia!
O Pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas,
fuzilava tudo com devastadoras rajadas
e obrigava as criadas
a caírem no chão como se fossem mortas:
tá-tá tá-tá- tá-tá -tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá.

Já está!
E fazia-as erguer para de novo matá-las.
E até mesmo a mamã e o sisudo papá
fingiam
que caíam
crivados de balas.

Dia de Confraternização Universal,
dia de Amor, de Paz, de Felicidade,
de Sonhos e Venturas.
É dia de Natal.
Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade.
Glória a Deus nas Alturas.
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ASSESSORIA JURÍDICA
Como fazer Testamento?

Como fazer Testamento?

Templo de Diana

Primeiro que tudo, gostaria de assinalar a 
absoluta conveniência de fazer Testamento: se 
para qualquer pessoa é imprescindível, no caso 
dos pais de pessoas com deficiência    converte-
se quase num dever, numa obrigação. Tal 
acontece devido às dificuldades colocadas em 
especial pelos irmãos e pelas enormes 
possibilidades que têm actualmente em dele 
tratar.

Quero igualmente reforçar que preparar 
correctamente o seu Testamento se converte 
numa das melhores formas que há para proteger 
as pessoas com deficiência, designadamente 
após a falta dos seus pais.

Importa partir de uma premissa: cada caso é um 
caso, não podemos utilizar as mesmas soluções 
para todas as situações. Há que conhecer as 
características da pessoa e as suas 
circunstâncias de vida para aconselhar os 
termos de redacção do Testamento. Deve-se ter 
em conta dados que diferenciam: se é filho único 
ou não, se há alguém disponível para o apoiar, 
se pode viver sozinho ou com apoios, etc.       

Assumida esta premissa e respondendo à 
questão colocada, devo dizer  que, em geral, 
recomendo que o filho com deficiência deverá 
ser beneficiado, pois o resto dos irmãos têm 
perspectivas de gerar receitas e recursos, 
enquanto ele não. Por exemplo, é habitual deixar 
o domicilio familiar que é o principal bem que 
existe normalmente em comum.

O Testamento bem organizado, em conjunto com 
a incapacitação judicial, é uma magnífica forma 
de protecção dos filhos com deficiência.

As disposições testamentárias destinam-se a 
dois fins fundamentais:   

1. A protecção pessoal da pessoa com 
deficiência.

2.   A salvaguarda económica futura do mesmo. 

1. Em Testamento, os pais poderão nomear 
Tutores para os seus filhos com deficiência e é 
aconselhável que mencionem os vários 
possíveis por ordem de preferência, por forma a 
que, se não for possível o primeiro, o seja o 
segundo ou terceiro e assim sucessivamente, 
até que um aceite. Estas disposições vincularão 
o Juiz à nomeação da tutela, salvo se o superior 
interesse da pessoa com deficiência exija outra 
coisa.

No caso de ter irmãos ou outros familiares 
dispostos a isso, é sempre aconselhável que os 
mesmos assumam a função da tutela. Se não 
existem essas pessoas, ou os pais prevejam que 
os outros familiares não assumam a tutela ou 
não conf iem que a venham exercer 
adequadamente, devem nomear uma Fundação 
Tutelar (Instituição), que são entidades sem fins 
lucrativos cuja missão é a protecção das 
pessoas com deficiência.

Questão: Eu queria saber como fazer 
testamento no caso de ter um filho com 
deficiência. O que aconselhar nestes casos 
para melhorar o bem-estar futuro do filho com 
deficiência. Que poder tem o seu tutor para 
administrar os bens do tutelado, para comprar, 
vender, etc? 
(Responde o Jurista Francisco González, in 

Revista Tau)
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Deste modo, podem excluir expressamente para 
este cargo aqueles a quem não confiem, como 
assinalar a composição do Conselho de Família, 
estabelecer quem irá fiscalizar a tutela etc. 

2. Quanto ao aspecto patrimonial, as 
possibi l idades também são muitas e 
dependerão, logicamente, de cada situação em 
concreto. Deste modo, por exemplo, pode-se 
atribuir o domicílio familiar ao filho com 
deficiência, beneficiar o irmão que vá tomar 
conta dele, limitar em muito a parte da herança 
que recebam os outros irmãos que repudiam ou 
se demitem do apoio ao irmão com deficiência, 
etc. 

No que respeita e este último ponto (limitar a 
herança de alguns irmãos),  há que assinalar 
que existe um projecto de lei (Espanha), que 
considera indignos de herdar os bens de uma 
pessoa com deficiência aos familiares que se 
recusaram a apoiá-lo nas suas necessidades.

Um dos aspectos 
mais importantes 
e, muitas vezes 
desconhecido, é a 
faculdade que têm 
os pais de fazer o 
Testamento  do 
f i l h o  c o m  
deficiência, para 
q u a n d o  e s t e  
faleça. Quer isto dizer que 
fazem o Testamento "pelos seus filhos", dado 
que estes não serão capazes de o fazer por si 
mesmos. Trata-se da substituição exemplar, 
através da qual o ascendente poderá assumir-se 
substituto do descendente, tendo este de ser 
incapacitado legalmente, antes de falecimento 
do testador. Por outras palavras , os pais indicam 
o destino que terão os bens do incapacitado, 
quando este faleça. É aconselhável que o 

destinatário dos bens seja aquela pessoa ou 
entidade que tenha assumido a tutela do seu 
filho.

Com isso, evita-se que familiares que nada 
tenham feito em prol da pessoa com deficiência o 
venham a herdar.

Finalmente, no que toca às funções do Tutor, 
cabe dizer que ele é o representante legal da 
pessoa incapacitada, pelo que tem as mais 
amplas competências sobre a sua pessoa e 
património, segundo o que conste da sentença 
judicial.
O Tutor está obrigado a assegurar alimentos ao 
tutelado, a educá-lo, a promover a sua 
recuperação, a informar anualmente sobre a 
situação pessoal da pessoa incapacitada e a dar 
conta, anualmente, da sua administração.

O trabalho do Tutor encontra-se submetido a 
controlo judicial, devendo solicitar autorização 
para determinados actos: internamento em 
Centro, para vender e hipotecar bens imóveis ou 
negócios, para realizar gastos extraordinários, 
etc.
       
 

Revista de la Fundación Tutelar 

Diciembro 2003 nº 20 
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OS NOSSOS SERVIÇOS
Serviços Prestados pelo Elo Social

- Lavamos e engomamos roupa para Hoteis, Restaurantes, Empresas, Lares, 

- Engomamos  roupa para particulares.

Lavandaria

- Reparamos e fazemos de novo Maples, Sofás, Cadeiras...

- Fazemos cortinados, acolchoados, costuras...

Estofamento e Decoração

- Reparamos e restauramos mobiliário: cadeiras, mesas, cómodas...

Carpintaria

- Somos uma entidade formadora acreditada pelo DGERT.

- Desenvolvemos Acções de Formação Introdutória e para Activos, no sector social. 

Formação

Grupo Musical - Panteras Negras

Consulte-nos, através do Telefone 21 854 03 60 - Fax. 21 854 03 61 e-mail: elo.social@mail.telepac.pt

Residenciais, Clinicas ...

- É composto pelos dois  Animadores Musicais e por dois dos nossos Beneficiários 
do CAO. O grupo tem no seu Curriculum actuações em Portugal e no Estrangeiro. 
Animam festas e outros eventos.



Bem unidos de mãos dadas somos o Elo Social 
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