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uitos e diversificados são os Actores e Agentes, internos e externos à Instituição, 
que, ao longo do tempo, têm concorrido para o cumprimento da Missão do Elo MSocial. Desta vez, permitam-me que destaque o papel central e imprescindível 

dos Profissionais da Instituição, que diariamente e na linha da frente, asseguram a 
prestação dos serviços necessários e contribuem decisivamente para a promoção da 
qualidade de vida dos clientes e das suas famílias.

Para o fazerem, têm de ser tecnicamente competentes, suportados por conhecimentos 
científico-técnicos fundamentais e liderados por Agentes que lhes assegurem uma 
actualização permanente, os suportem técnica e emocionalmente e lhes mostrem uma 
visão estratégica e inovadora para o seu trabalho.

Todavia, as competências falharão se as mesmas não forem enxertadas numa vocação de 
base para o trabalho social, onde, nos factores de personalidade, devem despontar 
valores de ordem altruísta, humanista e social.

Tendo a sorte de encontrar profissionais vocacionados e desde logo intrinsecamente 
motivados para o trabalho a realizar, jamais se deve descurar a atenção devida às 
necessidades individuais de cada colaborador, enquanto pessoa e elemento tantas vezes 
chave de um sistema familiar também ele exigente.

Porém, é o saber ser e estar na Instituição, com os clientes, as suas famílias e a equipa que 
constitui a trave mestra de suporte à intervenção dos profissionais na Associação. São o 
sentido de responsabilidade, a disponibilidade, a colaboração, o empenhamento, a 
simpatia e empatia relacional, o calor humano, os valores e princípios éticos que norteiam 
as condutas, a identificação com uma cultura organizacional consolidada que fazem toda a 
diferença no modo de intervir de cada profissional.

Em meu entender, o Elo Social tem o privilégio de possuir um naipe de Profissionais que 
genericamente encaixam no perfil aqui delineado. Termino com uma homenagem especial 
para alguns e algumas destes(as) obreiros(as) que, ao longo de cerca de 20 anos, labutam 
diariamente, sem esmorecer, pelo bem-estar e qualidade de vida dos clientes da nossa 
Instituição.
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"O Elo Social permite fazer diferentes 

actividades que me realizam como um 

todo e enquanto ser humano." 

"Tenho o direito a amar porque sou uma 

pessoa com sentimentos, mesmo os 

animais têm direito a amar. " 

"Tenho de casar com um bom partido. 

Quero casa com piscina e empregada."

"Mulher, apanho uma gangrena e fico 

sem as minhas pernas e eu não posso 

ficar numa cadeirinha de rodas, pois já 

chegam os que cá estão." 

"A forma como me tratam dá consolação à 

minha vida diária."

"Olham para mim às vezes lá fora, até 

parece que fiz mal a alguém, quando não 

fiz."

“

 

A morte não é um tabu, mas tira-me o 

sono. "

"Conversa entre dois clientes do CAO: 

S – Mas onde é que moras?

PB – Estou farto de te dizer, que moro 

ao pé do Cemitério de Camarate.

S – Olha que linda paisagem! Mal 

acordas, vês aqueles esqueletos todos 

que para lá estão!

»

Eunice
Margarida

Sofia

Bruno  Diamantino

PRIMEIRO NÓS
Clientes do Elo Social

Cláudia  

PedroPaulo

Eram tão gloriosas
Faziam coisas maravilhosas
Teatro, Folclore, Arraiolos e o Féfé?
Estão profundamente ligadas
às “Rosas Brancas” vivas do Elo Social.
Foram as nossas alegrias
Eram sinceras, tinham bom coração
Mostravam-se sempre prontas para tudo.
Eu amava-as e estimava-as 
Como irmãos do meu coração
Eram tão talentosas…

Brilham como as estrelas.
São três Rosas Brancas que 
marcaram o Elo Social.
Eram a nossa felicidade 
Porque tinham corações alegres
Davam tudo pelo Elo Social 
Até no Carnaval, o nosso Féfé,
Sempre brincalhão, dava-nos muita alegria.
Agora, é o nosso Anjo da Guarda.

(Homenagem de Dinis “O Épico” à Helena, à 
Carina e ao Fernando) 

As três “Rosas Brancas que partiram”



É na minha dupla função de Presidente da Direcção e 

Mãe de um utente do Elo Social que quero desta vez 

dirigir-vos uma breves palavras.

Em primeiro lugar, em razão da crise estrutural do 

país, quero partilhar convosco as sérias e 

fundamentadas apreensões sentidas por alguns 

dirigentes das IPSS, em relação ao futuro financeiro 

das Instituições.

É que, de facto, existem ameaças reais no que diz 

respeito à extinção do regime de isenção do IVA, na 

rubrica de obras, equipamentos e aquisição de 

viaturas e uma redução substancial nas 

comparticipações sociais que tememos venham 

tocar o subsidio por utente dado às IPSS e que é 

essencial á sua sobrevivência. Dir-se-á “a crise a 

tanto obriga”.

Mas não estão estas instituições, na sua função 

social, a fazer as vezes do Estado, conseguindo, com 

a sua gestão prestar os serviços por 1/3 dos custos 

que o Estado conseguiria, conforme está 

comprovado? Onde está, afinal, o tão propalado 

Estado Social, inscrito na Constituição?

Depois deste breve desabafo, é na qualidade de Mãe 

da nossa Associação que me sinto na obrigação de 

convosco partilhar uma experiência única de 

Solidariedade, dramaticamente por mim vivenciada 

no corrente ano. 

Como é do conhecimento generalizado o meu Mário 

atravessou o mês de Abril passado, lutando entre a 

vida e a morte, motivado por um grave problema 

intestinal que já o apoquentava há bastante tempo. 

Sujeito a duas intervenções cirúrgicas, o Mário sofreu 

penosamente, resistiu e sobreviveu. Em todo este 

trajecto, em que o medo e a angústia me invadiram, 

ao ponto de o meu coração ameaçar que iria 

sucumbir, um bálsamo regenerador e decisivo esteve 

sempre presente - A Solidariedade.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Cremilde Zuzarte

Mensagem...

Foram os Familiares e Amigos do Mário, as Famílias 

e Profissionais do Elo Social que, com a sua acção, 

suporte e apoio 24 horas por dia, contribuíram 

decisivamente para salvar e recuperar o meu Filho. A 

todos apresento em meu nome e nome do Mário o 

mais profundo agradecimento. Em face de tão 

genuína lição de Solidariedade dada pelos que em 

nosso redor cerraram fileiras, invadida por um 

sentimento de profunda gratidão, nasceu em mim um 

propósito: É necessário incorporar este bom exemplo 

nas práticas do Elo Social e criar um movimento de 

socorro solidário para com os que, na Família Elo, se 

encontrem em situação de provação. Porque não 

chamar-lhe a este movimento “SOS Elo”?

Finalmente, quero deixar-vos com uma palavra de 

esperança.

No âmbito das visitas técnicas de acompanhamento 

efectuadas pela Segurança Social, vale a pena 

partilhar com todos vós a apreciação e o 

reconhecimento da qualidade dos nossos Serviços e 

o reforço deixado ao rigor na gestão da nossa 

Instituição.

Com este capital de crédito conquistado ao longo de 

quase três décadas de existência junto do Organismo 

de tutela, de tantos outros Parceiros e da Sociedade 

Civil em geral, estou certa que o Elo Social se poderá 

lançar com segurança em novos desafios em prol da 

população com deficiência e das suas famílias. 

Cremilde Zuzarte, Presidente da Direcção
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Órgãos Sociais
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Terminado que foi em Dezembro de 2009, mais um 

mandato dos Órgãos Sociais e como estabelecem os 

respectivos Estatutos, tornou-se imperiosa a eleição 

dos novos corpos gerentes para o triénio de 

2010/2012.

Como tem sucedido em anos anteriores, surgiram 

dificuldades na constituição dos diferentes Órgãos. 

Pretendeu-se renovar tanto quanto possível com a 

entrada de elementos que, no futuro, possam e 

devam assumir a responsabilidade na continuação e 

progresso desta Instituição, cujo lema é acolher, 

tratar e cuidar com a maior dignidade, urbanidade e 

familiaridade aqueles que são portadores de 

deficiência, proporcionando-lhes uma vida mais 

digna e o mais autónoma possível, por forma a 

minimizar as suas carências e angústias.

Assim, juntamente com os demais elementos 

reeleitos em mandatos anteriores, constituíram-se os 

novos Órgãos Sociais com a entrada de: 2 para a 

Assembleia Geral, 3 para a Direcção e 3 para o 

Conselho Fiscal.

Tendo em conta a dimensão e grandeza do Elo Social 

e a época de crise que é transversal a toda a 

sociedade, cada vez é mais necessário procurar 

cativar pais de utentes que voluntária e gratuitamente 

se disponham e estejam à altura de gerir a Instituição, 

com a eficiência necessária ao seu bom 

funcionamento.

A continuidade no futuro do Elo Social e dos seus 

utentes depende essencialmente duma gestão -

como tem sido praticada - rigorosa, eficiente, 

ponderada, tendo em conta as condições físicas, 

p s i c o l ó g i c a s / e m o c i o n a i s  q u e  s ã o  b e m  

características de cada utente de per si.

Abraçar esta causa em prol da deficiência constitui 

sacrifício, disponibilidade, vontade de lutar contra 

Novos Corpos Sociais

adversidades, responsabilidade para gerir uma 

Instituição com o prestígio e elevação que tem vindo 

a ser acumulados ao longo de mais de um quarto de 

século.

Manuel Rolo e Ramos

Manuel Rolo e Ramos Presidente da MAG



R
E

V
IS

TA
 

C
A

M
IN

H
O

S

A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes
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Individual e colectivamente como devemos agir?

- Sentir o ELO como a casa dos nossos filhos e 

assumir como nossas as suas dificuldades.

Procurando apoios, quer económicos quer em 

voluntariado, na nossa rede familiar e de amigos. 

Angariá-los como sócios, trazê-los a participar nas 

festas, convidá-los a partilharem o nosso espaço 

para melhor nos conhecerem (só se pode defender o 

que se conhece), promover pequenas acções de 

solidariedade, tais como: oferta de artigos para as 

residências e salas para que sejam cada vez mais 

lindas e acolhedoras. 

Agora que se aproxima o Natal, podemos propor a 

substituição de uma das nossas prendas por uma 

destinada ao ELO (ou o valor correspondente).

Igualmente nos podemos associar por salas ou 

grupos para, à medida das disponibilidades de cada 

um, nos quotizarmos para a compra de um camarote 

ou lugares de plateia em espectáculos. Temos 

bailados e circos acessíveis, assim como entradas 

para museus ou exposições.

Disponibilidades de tempo para partilharem um serão 

ou uma tarde de fim-de-semana junto dos que ficam 

nas residências. Basta apenas conversar e dar-lhes 

um pouco de atenção.

Futuro...

Lina Santos

Dizem que o Futuro a Deus pertence… 

Invejo sinceramente quem fica sossegado com tão 

simples frase – afinal são só palavras.

Eu poderia aceitar que descansassem nos ombros 

de uma divindade a responsabilidade de assegurar o 

futuro se apenas estivesse em causa o vosso (cada 

um faz a cama em que se irá deitar – também se 

diz…)

Não aceito que o façam em nome de quem não tem 

capacidade para decidir ou escolher o seu próprio 

futuro.

Se tivessem de escolher um local onde acabar os 

vossos dias, bastar-vos-ia apenas assegurar as 

condições básicas de sobrevivência?

Não tentariam antes procurar um lugar onde, aliada à 

dignidade e conforto das instalações, vos fosse 

igualmente assegurada a competência dos técnicos 

assim como o carinho e respeito com que seriam 

tratados?

Claro que sim! Nenhum de nós é tão despreocupado 

no que toca ao seu próprio bem-estar!

Então porque o somos quando se trata dos nossos 

filhos?

O que temos feito para lhes garantir aquilo que para 

nós próprios exigiríamos?

Será que não temos a obrigação e o dever moral, de 

tudo fazer para lhes garantir um futuro digno e feliz?

 

Pagamos quotas (se possível, apenas o mínimo), a 

mensalidade e, de vez em quando, lá marcamos 

presença alheada numa ou outra reunião. 

A nossa atitude tem de mudar, é um imperativo de 

consciência!
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes

Podemos também mimá-los com alguns dos nossos 

“dotes artísticos”: quer seja a cantar ou a ensinar 

algum truque de cartas com que possam brilhar junto 

dos colegas. Também temos tantos jogos que 

podemos fazer numa horinha de serão! Até o levar de 

um DVD com um filme acessível seria tão divertido 

para todos!

Outra ideias que julgo fáceis de concretizar: um jantar 

de pizza ou uma ida ao McDonald's (quem não 

gosta?). Em conjunto com as Monitoras das 

moradias, podia uma família  uma noite tratar de 

encomendar pizza para todos. Já imaginaram a cara 

deles quando vissem chegar a mota com a 

encomenda?

Disponibilizar os nossos conhecimentos técnicos – 

ou de algum amigo nosso – para a resolução de 

pequenas avarias ou problemas (electricidade, 

pequenos consertos de canalização, pintura de 

paredes, mecânica…), poupando assim recursos.

Unirmo-nos na defesa dos seus direitos e interesses 

– quantos verdadeiramente se preocuparam com o 

destino que se avizinha negro para os centros de 

emprego protegido? Será que até os pais daqueles 

que agora têm um trabalho tudo fizeram para que a 

sua continuidade não fosse ameaçada? E os dos 

outros, apenas por um acto simples de 

solidariedade? Quem sabe se amanhã não lhes 

estaremos também a pedir ajuda?

Colaborem agora na procura de trabalhos de 

jardinagem: há flores e árvores à espera das mãos 

dos nossos jardineiros – distribuam informação sobre 

os trabalhos que podem ser executados pelos 

nossos “mestres” do ELO.

Ajudem na divulgação dos diversos serviços que o 

ELO pode prestar à comunidade (carpintaria, 

lavandaria, …) bem como nos produtos disponíveis 

para venda. Óptima altura para, junto dos vossos 

vizinhos e conhecidos, arranjarem encomendas de 

couves para a ceia natalícia.

Só a união sincera das nossas vontades e esforços é 

que poderão garantir o futuro digno e feliz que os 

nossos filhos merecem.

Um abraço a todos

Lina Santos          
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Numa linda tarde de Inverno, do dia 19 de Dezembro, 

o Elo Social, levou a cabo a sua vigésima tradicional 

Festa de Natal! Numa festa feita especialmente para 

celebrar a época da partilha, o tema escolhido para 

este ano foi a Família.

Mais uma vez, o nosso ginásio encheu-se de muita 
gente e os nossos jovens alegremente, 
apresentaram aos seus familiares e amigos, o 
resultado do seu enorme investimento nesta festa.

Puderam mostrar actuações para todos os gostos e 
feitios, começando pelo divertidíssimo número do 
Filho do Recluso, que tanto prazer proporcionou aos 
actores como à plateia presente. Tivemos muitos 
momentos musicais, como por exemplo a belíssima e 
comovente canção Caipira de Elis Regina, onde se 
mostrou um lado mais solene; passámos pelo Chico 
Buarque, onde foi teatralizado o nascimento de um 
homem chamado Jesus. 

Também o pessoal das moradias nos presenteou 
com um belíssimo cartão de Natal, ao som da música 
dos Rio Grande e a actuação dos trabalhadores do 
CEP, ao som do You are Family, demonstrou que 
estão em excelente forma física!

E quem não se lembra dos Simpsons e do Soltem a 
Parede, onde os nossos jovens e técnicos, se 
divertiram imenso a pular e a dançar quando se dizia 
a palavra mágica…..BOBAGEM!!!
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu

Os nossos Camponeses animaram a festa ao som de 
duas músicas novas e mais uma vez, também a 
nossa banda de eleição - os Panteras Negras, nos 
brindaram com músicas para o agrado de todos. 

Nos intervalos de alguns números, alguns pais e 
técnicos declamaram belos e sentidos poemas, com 
mensagens de Paz, Amizade e Amor, sentimentos 
bem patentes nesta época do ano.

O grupo do Teatrelo, levou a efeito um número de 
expressão corporal, onde demonstraram as suas 
capacidades e competências nesta área e, com o 
grupo da Ginástica, “navegou” até ao amor maternal 
e filial, através do movimento.

Houve um momento de cultura popular, onde pela 
primeira vez dois dos nossos jovens do CAO se 
enfrentaram ao cantar uma bela desgarrada!

Terminámos em beleza com o nosso Hino das Rosas 
Brancas, onde todos de mãos de dadas vivenciámos 
o espírito de Natal, que contou com o esforço e 
empenho de todos! 

E numa festa onde nada faltou, nem mesmo o Pai 
Natal, que fez as delícias dos nossos jovens, 
festejou-se o espírito de amizade entre Clientes, 
Técnicos e Familiares. Nós, prometemos voltar para 
o ano, cada vez mais e melhor!

Esperem por nós e até para ano!

Patrícia Lourenço

Isabel Cruz  
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu

há muitos anos que não ia” (Domingos Algarve)

“Gostei de ver pescar peixes, comer gelados, bolos e 
dançar” (Carlos Lopes)

“Gostei de ajudar, por a mesa e conviver” (Paula 
Ferreira)

“Gosto mais de Albufeira, em Sines há menos coisas 
para ver, a relva não está cortada e as torneiras estão 
velhas” (Conceição Sousa)

Como devem ter reparado, apenas apresentámos a 
opinião de sete de um total de vinte e três clientes que 
foram à Colónia. A razão de ser da nossa selecção 
decorre do facto de os restantes terem ideias 
semelhantes.

Vamos então fazer uma curta análise, com um cariz a 
roçar o cómico, penso eu de que, aos contributos 
dados:

Em primeiro lugar e segundo o ponto de vista dos 
nossos clientes, a alimentação é condição para que 

Uma das actividades desenvolvidas anualmente pelo 
Elo Social é a Colónia de Férias. Quando a colónia de 
férias decorre na praia, normalmente há dois 
destinos possíveis, Albufeira ou Sines. No presente 
ano foi seleccionada a Conchinha, em Sines.

Como as colónias de férias têm lugar cativo, 
enquanto artigo da nossa revista, este ano pensámos 
dar um papel mais participativo aos directos 
beneficiários desta actividade. Deste modo, irei 
apresentar algumas afirmações proferidas pelos 
nossos clientes, que de certo modo caracterizam e 
enfatizam o que é mais e menos valorizado por eles.

“Gostei de tudo, da comida, da praia dos colegas e 
dos gelados” (Margarida Rosa)

“Gostei do Hotel e de ir às compras” (Dulce Moedas)

“Gostei de jogar snooker, matraquilhos e de passear, 
em especial ir ao Castelo”(Aníbal Curto)

“Gostei muito de passear pela praia e de dar 
mergulhos” (Mário Torcato)

“Gostei de ter tido oportunidade de ir à praia, pois já 

Colónia de Férias em Sines ...
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu
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uma colónia corra bem, como todos nós sabemos “o 
apetite aumenta quanto mais se come” e grande 
parte deles leva o ditado à letra em especial se o 
menu tiver como sobremesa gelado.

A praia e os respectivos mergulhos também estão 
sempre presentes em Sines e,  já que estamos numa 
de ditados populares, existe um outro que se aplica 
bem, vejam “se Maomé não vai á montanha … 
então vai à praia e mergulha”. E alguns deles pode-
se dizer que mergulham sem medo.

Para além da praia e do mergulho já referidos, o 
passeio, o snooker e matraquilhos foram algumas 
das actividades desenvolvidas que tiveram mais 
adesão. De entre os participantes nesta actividade, 
tivemos alguns que seguiram à risca a expressão 
popular de que “depressa e bem não há quem”, ou 
“antes tarde … do que mais tarde” no entanto, os 
mais competitivos seguiram uma linha de 
pensamento e de acção mais do género “os últimos 
… são desclassificados” por isso fizeram questão 
de brilhar. 

Um outro elemento valorizado é o convívio entre eles 
num contexto diferente do habitual. Por vezes, a 

relação estabelecida assenta no ditado de “quando 
um não quer … o outro insiste” ou “água mole em 
pedra dura tanto bate … até que cansa”, mas no 
final ficam todos amigos.

Há também aqueles, neste caso apenas uma cliente, 
que apesar de gostar, preferia outra hipótese. A ela 
apenas lhes digo que “Em terra de cego, quem tem 
um olho vê cada coisa...”

Ricardo Rodrigues 
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No colo da serra, bafejados por uma brisa estival, 
suave e tranquilizante, mergulhados no verde 
exuberante das árvores, enrolados pelas águas 
irrequietas do Zêzere que, de pedra em pedra, 
saltitam pressurosas em busca da calmia da 
planície, deliciámo-nos com algumas das 
iguarias regionais, convivemos e divertimo-nos, 
espraiámos os nossos olhos por horizontes sem 
fim, descansámos, dormimos aconchegados na 
concha protectora do INATEL.

Eis em poucas palavras a descrição bucólica da 
nossa estadia de uma semana inesquecível, no 
Inatel de Manteigas…

Mas o frenesim e inquietude das memórias 
recentes dos 16 participantes não nos deixam 
ficar por aqui…
- E o passeio ao Castelo de Belmonte, passando 
pelas águas prazenteiras e refrescantes do 
Zêzere na praia fluvial de Valhelhas?

- E aquela aventura serra acima dos 3 
“Mosqueteiros e o Chefe”,até ao Poço do 
Inferno?

- E aquela rocha monstruosa de cujas entranhas 
nasce tímido e ingénuo o rio Zêzere?

- E a água que caía da lagoa dos cântaros e 
saciava a sede dos transeuntes, para, de 
seguida, alimentar o viveiro das trutas e jorrar 
para o leito atormentado do rio?

No Colo da Serra ...

- E aquele passeio de outros 4 aventureiros e o 
chefe, serra acima, pela margem esquerda do 
Zêzere, numa exploração mais agreste do vale 
glaciar do Zêzere?

- E aqueles convívios de final de dia com os 
camaradas seniores de Évora que inspiraram 
“Dinis O Épico” e lhe arrancaram um “poema” 
que fez questão de para eles declamar de viva 
voz:

… Admiro a serra da Estrela,
Adoro o verde da natureza
Mas são vocês, gente sénior
Os que têm maior beleza…
O Inatel, Manteigas, a montanha, 
Tanto, tanto verde…
Estamos num verdadeiro paraíso… 

E assim se passaram os 6 dias, num abrir e 
fechar de olhos…

De regresso a casa, o “paraíso” ficara já bem 
para trás, quando uma saudade nos invade na 
Vila de Constância e não resistimos em descer à 
foz do Zêzere para, finalmente, nos agarrarmos 
ao último elemento material de ligação ao colo da 
serra.  

O Grupo beneficiário do Inatel         
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Quando os 14 amigos se juntam, uma visita à Igreja de 

Santa Engrácia transformou-se rapidamente numa 

aventura trepidante! E a resolução de um mistério com 

centenas e centenas de anos leva-os a uma descoberta, 

onde os aguardam surpresas fantásticas, pessoas 

especiais e uma paisagem que oferece pontos de vista 

privilegiados sobre a zona histórica da cidade e sobre o rio 

Tejo, está classificado como Monumento Nacional. E 

com muita acção e emoção, esta é Uma Aventura no 

Panteão Nacional!

Uma ideia relâmpago atravessou a cabeça da 

Patrícia. Ir visitar o Panteão Nacional! E foi no dia 28 

de Maio, que iniciámos esta viagem. Chegámos por 

volta das 9.45h ao nosso destino. Este monumento 

imponente situa-se na freguesia de São Vicente de 

Fora, na Igreja de Santa Engrácia.

Ao chegarmos, ficámos todos espantados, 

admirados com aquela grandiosa obra. Cá fora, 

aguardava-nos a guia que nos acompanhou durante 

toda a visita! 

Pediu que nos sentássemos nas escadas e começou 

por nos explicar que o actual edifício está no local 

onde já tinha sido erigida uma igreja em 1568, mas a 

ideia original foi sendo constantemente alvo de 

modificações e alterações, de tal modo que hoje nada 

resta dela. As obras mantiveram-se durante tanto 

tempo que se deu azo à expressão popular "obras de 

Santa Engrácia", para designar algo que nunca mais 

acaba. Também referiu que o templo passou a ter a 

função de Panteão a partir de 1916.

Na capela-mor, imediatamente sobressaiu na 

decoração o órgão de talha dourada proveniente da 

Sé Patriarcal. Mas os nossos olhares concentravam-

se todos para os cenotáfios (ou memória de corpo 

ausente) de figuras históricas para Portugal.  

A guia explicou-nos que, são evocados no Panteão 

Nacional, através de cenotáfios, as personalidades 

de Luís de Camões, Pedro Álvares Cabral, Afonso de 

Albuquerque, Nuno Álvares Pereira, Vasco da Gama 

Uma Aventura no Panteão ...
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e do Infante D. Henrique, ainda que os seus corpos aí 

não estejam presentes.

O grupo esteve sempre com muita atenção e foi com 

grande curiosidade que o grupo escutou atentamente 

acerca da vida destas figuras tão emblemáticas para 

o nosso País.

Seguidamente, dirigimo-nos para a sala de Língua 

Portuguesa, onde a grande senhora do povo, a voz 

de Portugal, Amália (a última personalidade a chegar 

e única mulher no Panteão) descansa na sua última 

morada. Ficámos igualmente a saber que estão 

sepultados outras figuras célebres da nossa cultura 

como João de Deus, Almeida Garrett, Guerra 

Junqueiro, Teófilo Braga, Sidónio Pais, Óscar 

Carmona, e Manuel de Arriaga.

Depois de termos visitado o piso térreo, subimos até 

ao terraço do zimbório (parte externa e superior da 

cúpula dos monumentos) do Panteão Nacional e o 

grupo ficou estonteante a admirar a beleza da vista. 

Olhando muito para lá de Santa Apolónia, da Madre 

de Deus e de Xabregas, descortina-se aquela ponte 

compridíssima que tem o mesmo nome dum dos 

homens que mereceu cenotáfio no mesmo Panteão: 

Vasco da Gama!

Sem dúvida, que esta aventura permitiu desenvolver 

novas competências e, como as boas experiências 

deixam saudades e uma enorme vontade de 

repetir…, disseram-me que aguardam com 

expectativa futuras aventuras passíveis de lhes 

serem proporcionadas! 

Patrícia Lourenço
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Elo Social - Muito se apela, hoje em dia, à 

Responsabilidade Social das Empresas para, 

em parceria com as Organizações Sociais, 

promoverem a inclusão dos grupos socialmente 

mais fragilizados. No que respeita à população 

com deficiência, quais os projectos e medidas da 

Fundação Montepio?

- A Fundação Montepio 

tem privilegiado a concessão de apoios e 

donativos a projectos apresentados por 

estruturas ligadas à deficiência e essa 

orientação deve-se ao facto de considerarmos 

que há um envolvimento muito directo dos 

interessados, mas também que as instituições 

demonstram grande capacidade de luta e visão 

de futuro.

Dr. António T. Correia 

Quer através de donativos, quer, por exemplo, 

do projecto “Frota Solidária”, estas entidades 

têm sido destinatárias de uma percentagem 

muito significativa dos apoios que anualmente 

concedemos.

 - Como surgiu o projecto “Frota 

Solidária” do qual o Elo Social foi, no corrente 

ano, beneficiário?

 - A “Frota Solidária” 

surgiu da necessidade de ajudar a suprir uma 

das maiores necessidades das instituições - o 

transporte e a mobilidade dos seus utentes – 

mas também do nosso objectivo de devolver à 

sociedade civil, com eficiência e transparência, 

os valores que, a cada ano, os contribuintes 

atribuem à Fundação Montepio através da 

Consignação Fiscal.

Como é sabido, no momento do preenchimento 

das declarações de IRS, os contribuintes podem 

destinar 0,5% do imposto liquidado ao apoio a 

instituições ligadas a projectos sociais. A esta 

prática dá-se o nome de Consignação Fiscal (Lei 

da Liberdade Religiosa 16/2001, de 22 de Junho) 

e é uma forma de solidariedade ao alcance de 

todos.

Ora, a Fundação Montepio é, pela sua natureza, 

beneficiária da Consignação Fiscal e está em 

condições de devolver à sociedade civil o valor 

Elo Social

Dr. António T. Correia

Dr. António Tomás Correia ...
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Templo de Diana
que os contribuintes lhe atribuem. Assim, o que 

fazemos é aplicar os montantes na aquisição, 

transformação e adaptação de viaturas que 

oferecemos a instituições de solidariedade de 

todo o País, ajudando quem mais necessita. 

Desde 2008, a “Frota Solidária” já apoiou 42 

instituições.

 - O programa do Voluntariado é uma 

outra iniciativa do Montepio, orientada para a 

realização de trabalhos de natureza mais 

indiferenciada. Seria viável rentabilizar as 

competências mais específicas dos voluntários 

para satisfazer necessidades das Organizações 

em diferentes domínios, como Higiene e 

Segurança, Qualidade, etc.

O Montepio desenvolve 

o que considero ser um dos mais relevantes 

programas de voluntariado empresarial e, com 

mais de 450 colaboradores, assegura, em 

média, 15 acções de voluntariado anuais. Estas 

par t i c ipações  vo lun tá r ias  são  mu i to  

diversificadas e abrangem domínios sociais, 

Elo Social

Dr. António T. Correia  -

educativos ou ambientais. 

Para nós, este projecto é extremamente 

importante, nomeadamente porque nos permite 

equilibrar as carências apresentadas pelas 

entidades com os interesses e competências 

das equipas do Montepio. Cumprimos a nossa 

missão de participação social, mantemo-nos 

próximos e sentimo-nos muito felizes com a 

acção que garantimos. 

 - No que toca à população com 

deficiência, uma das maiores dificuldades 

sentidas prende-se com a sua integração 

profissional. Em seu entender, que medidas 

deveriam ser tomadas para que o tecido 

empresarial estivesse mais receptivo à 

integração destas pessoas? 

Considero fundamental 

combater o preconceito e promover uma visão 

positiva das pessoas com deficiência, 

sublinhando as suas capacidades e não as 

eventuais limitações. Este é um trabalho que o 

Montepio e muitas outras instituições 

desenvolvem, mas que, penso, poderia, em 

certos casos, ser conduzido com maior 

assertividade.

Em nome do Elo Social agradecemos a sua 

disponibilidade e colaboração nesta edição da 

Revista Caminhos.

Elo Social

Dr. António T. Correia  -
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As últimas ocorrências trágicas verificadas com 
três Jovens do Elo Social levaram-me a arrepiar 
caminho nas ideias já delineadas a explanar 
nesta rubrica, criada na anterior edição da 
Revista Caminhos. De facto, as inesperadas 
circunstâncias em que duas delas foram 
ceifadas à vida, num período de férias com as 
suas famílias, a sua juventude, generosidade e 
amizade tão genuína e a mais recente partida de 
um dos grandes animadores da Instituição, 
encheram-nos a todos de uma enorme 
consternação.

Para as Famílias que mergulharam num mar de 
profunda dor, prouvera que esta reflexão, 
colectivamente partilhada com os seus leitores, 
seja um bálsamo para as mágoas que nelas 
perduram e desatinam as suas vidas. Quero 
igualmente com ela prestar uma homenagem 
póstuma a outros Pais que, no passado, 
passaram por esta tão dura provação…

Foi há cerca de 27, 40 e 57 anos que também 
estes Pais idealizaram no seu imaginário os seus 
bebés, antes e durante a gravidez, como seres 
bonitos e perfeitos e neles projectaram 
expectativas e esperanças, vestindo-os de 
roupagens realizáveis ao longo das suas vidas. 
Foi, estou certo, um período de grande 
investimento emocional dos Pais em que estes 
se res  idea l i zados  fo ram já  amados  
profundamente, o que constituiu, afinal, a pré-

história da vinculação com os seus filhos 
desejados.

Porém, à semelhança de todos os outros pais 
durante o período da gravidez, seguramente não 
estiveram presentes apenas representações 
positivas do bebé sorridente, gordinho e feliz. 
Também com eles co-existiram dimensões 
ameaçadoras, destrutivas e geradoras de 
ansiedade, que se manifestaram em sonhos 
assustadores e preocupações que levaram a 
procurar a acalmia no médico, nos familiares ou 
na procura de melhor e mais informação para 
estarem mais preparados para receber e 
perceber o bebé que havia de nascer.

Mas, ironia do destino, as realidades mais duras 
são as que confirmam os nossos piores 
fantasmas e medos… 

E assim foi… eis que uma realidade bem distinta 
da idealizada surgiu inesperadamente e se lhes 
i m p ô s  g r i t a n t e m e n t e ,  p r o v o c a n d o  
inexoravelmente enorme, desilusão.

A desilusão funda o luto. A perda dos objectos 
relacionais idealizados é sempre acompanhada 
de sofrimento emocional, dor mental e exige um 
período de luto, isto é, um tempo durante o qual a 
perda possa ser elaborada. Esta foi a primeira 
provação pela qual todos os Pais do Elo Social já 
passaram, que não implicou a perda do ser 
relacional mas tão só do filho idealizado com o 

O Luto dos nossos filhos...
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qual o processo vinculativo começou a ter lugar. 
E não é fácil, não foi fácil… os Pais sabem-no 
muito bem.

A negação, a não-aceitação da realidade, a 
revolta, a ânsia incontida em recuperar o objecto 
perdido lançaram estes pais em correrias 
desenfreadas e irracionais na busca de uma 
solução para o insolucionável. 

Porém, na história de vida de cada um destes 
pais, lembram-se muito bem, todos tiveram um 
momento em que, desiludidos e exaustos, 
tiveram de parar para recomeçar de novo. Foram 
dias de dor, sofrimento, tristeza e até depressão 
que, ao mesmo tempo serviram para finalizar o 
luto da criança idealizada e fazer nascer de novo 
a criança real. Do mesmo modo que a fantasiada 
anteriormente, também este ser real teve de 
novo ser idealizado, de novo investido no 
pensamento, no desejo e na fantasia.

Felizes dos pais que tiveram a capacidade e a 
fertilidade emocional para, a partir de uma 
criança real, que se impõe pelas suas evidentes 
imperfeições e insuficiências, conceber uma 
nova criança ideal, perfeita, desejada e amada 
incondicionalmente!! Ao invés, não raro 
deparamos com a infelicidade e infertilidade 
emocional de algumas famílias que, incapazes 
de re-idealizar o seu filho e ameaçados os 

vínculos primários idealizados, mergulharam na 
dor crónica e vão, ao longo das suas vidas, 
procurando gerir penosamente o seu sofrimento.

Regressando à razão primeira desta reflexão, é 
o momento de render o tributo devido às 
Famílias dos nossos malogrados Jovens, que 
tiveram capacidade de re-idealizar os seus 
Filhos, amá-los e neles investir, ou seja, 
descobrir neles a sua “beleza” e neles ter 
“ e s p e r a n ç a ” .  E s t a  f o i  a  t a r e f a  d e  
desenvolvimento cumprida com sucesso por 
estes Pais que foram capazes de dizer duas 
coisas fundamentais: o nosso Filho é bonito e 
tem futuro.

Assumida e incorporada esta dupla dimensão, 
foi possível a estes Pais passar a gostar, a 
deixar-se cativar estética e emocionalmente 
pelos seus filhos e, por seu turno, criar uma 
perspectiva temporal para eles, ou seja, delinear 
projectos de futuro e ideais mais longínquos.

De facto, os laços afectivos destes Pais-filhos 
foram, ao longo das suas vidas, desenvolvidos e 
consolidados nos amores e desamores, nas 
d e s c u l p a b i l i z a ç õ e s  i n e v i t á v e i s ,  n a s  
cumplicidades permanentes e secretas, na sua 
defesa férrea e intransigente contra eventuais 
agentes agressores,  nas expressões 
espontâneas de ternura e felicidade que, a 
jorros, soltavam dos seus rostos de “crianças”.

R
E

V
IS

TA
 

C
A

M
IN

H
O

S

REFLEXÃO
Crónicas de Vidas16

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

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

3

REFLEXÃO
Crónicas de Vidas

A esperança, por sua vez, foi constituída no 
investimento efectuado na sua educação e 
r e a l i z a ç ã o ,  n o  a p r o v e i t a m e n t o  d a s  
oportunidades, na co-participação, lado-a-lado, 
em projectos de vida de curto, médio e longo 
prazo, no envolvimento activo e criativo na vida 
do Elo Social, por onde passavam muitas das 
expectativas de desenvolvimento, realização e 
suporte futuro.

Foram estes Filhos renascidos (2 Filhas e 1 
F i l h o )  n o s  q u a i s  t a n t o  i n v e s t i r a m  
emocionalmente, a quem se entregaram quase 
em dedicação exclusiva e com os quais 
construíram projectos de futuro que, súbita e 
inesperadamente, foram roubados ao convívio 
destes Pais.

Triste sina a deles que não bastou passarem 
pelo árduo e doloroso trabalho de um primeiro 
luto e, contra a ordem natural, a vida ainda lhes 
reservou assistir à derradeira perda dos seus 
filhos!

Que bem os compreendo:

quando o seu choro, dor e clamor chamam pelos 
seus filhos perdidos; 

q u a n d o  a s  s u a s  b o c a s ,  q u a s e  
inconscientemente e já exangues, balbuciam 
interminavelmente os seus nomes;

quando os seus membros os impelem em cada 
dia a seguir os trilhos percorridos pelos seus 
filhos;

quando, pressurosos, correm para a sua última 
morada para, no silêncio e intimidade, com eles 
poderem comunicar;

quando, errantes, vagueiam à deriva, na solidão, 
por entre a gente.

Por ora, perdidos nesta torrente incontida de 
emoções e na busca incessante do seu filho 
perdido, nós que, mais seguros, os olhamos 
atentamente desde as margens, mais não 
podemos que estender as nossas mãos e dizer-
lhes religiosamente ao ouvido:

Procurais o vosso Filho? Vinde cá… nós já o 
encontrámos … ele habita agora no nosso 
coração! Vinde senti-lo no calor do nosso 
abraço…  

Outubro de 2010

António Martins
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Numa era 

Onde impera uma sociedade cada vez mais 
desprovida de valores, 

Onde o sensacionalismo dos media é sinónimo 
de audiências,

Onde o elemento competição a qualquer preço 
é alimentado diariamente e
Onde os conselhos já se começam a pagar. 

Pergunto:

Haverá espaço para uma relação profissional e 
mesmo pessoal assente na confiança e 
sinceridade? 

Ou estar na moda é olhar só para o nosso 
umbigo e em que o outro é o meio para atingir 
um fim!?

Um dos elementos que consubstancia a ideia 
de vazio relacional é a dificuldade para elogiar.
 
Estará o elogio em Vias de Extinção?

O elogio é fácil, é barato e dá uma energia 
incalculável...

Falo do elogio sincero, puro, merecido. 

Elogiar faz bem ao ego, elogiar motiva, elogiar 
repõe justiça,...

O elogio é um aditivo energético, é um 
estimulante que vicia...

É tão bom elogiar, é tão bom ser elogiado.
É tão bom manifestar a nossa admiração por 
alguém...

Não falo daquele que se dá por um qualquer 
jogo ou manipulação,
Daquele que se dá sem sentimento ou porque 
convém...

Às vezes uma palavra ou uma frase faz tanta 
diferença!

Não custa nada dizer e é tão importante para 
quem ouve...

Faço um elogio ao elogio!

Ricardo Rodrigues

O Poder do Elogio...
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Quase um ano passou, desde que as primeiras 

reacções e inquietações surgiram em resposta ao 

dec. lei nº 290/2009 que introduziu alterações 

desajustadas e gravosas para a vida dos 11 Centros 

de Emprego Protegido e para os cerca de 300 

trabalhadores com deficiência neles integrados.

Organizados em Comissão, os 11 CEP's 

diligenciaram junto do poder político (Governo e 

Assembleia da República), para que as razões da 

sua discordância e indignação fossem ouvidas e 

atendidas. Se da parte do Governo, autor do referido 

dec. lei, houve pouca receptividade, já a nível dos 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República 

houve total sintonia com as teses por nós defendidas 

e a promessa de que envidariam esforços no sentido 

de proporem a alteração ao normativo legal.

Neste sentido, o Bloco de Esquerda chamou a si a 

liderança deste processo, apresentando o projecto 

de lei nº 279/x1/1ª que integra as alterações 

propostas pela Comissão dos CEP's. Também o 

grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta 

na mesma linha, em Julho de 2010.

A fim de reforçar as iniciativas políticas já conhecidas 

e introduzir o carácter obrigatório no tratamento deste 

assunto, em sede de Assembleia da República, 

lançámos a Petição Pública “Deixem trabalhar as 

Pessoas com Deficiência” que teve o melhor 

acolhimento na opinião pública, tendo conseguido 

recolher cerca de 19.000 Assinaturas. Estas foram 

entregues por uma comissão, composta por 2 

Trabalhadores de Emprego Protegido e 4 Dirigentes, 

ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no 

passado mês de Julho. 

Com todas estas acções e os resultados já 

conseguidos, a Comissão dos CEP's mais não faz 

que procurar dar voz aos que, por si sós, não 

conseguem defender-se.

Para o atestar, deixamos aqui algumas das 

preocupações manifestadas pelos Trabalhadores 

com deficiência do CEP – Elo Social que, reunidos 

e m  G r u p o  d e  A u t o - r e p r e s e n t a n t e s ,  

espontaneamente produziram as seguintes 

declarações.  

 - O CEP é uma forma de integrar as pessoas para 

não estarem desempregadas.

- É um local onde me sinto apoiado, onde sou 

remunerado e ganhei responsabilidade.

- O CEP é um “porto de abrigo”, é uma casa que 

me dá segurança.

- Antes de vir para o CEP procurei várias vezes 

emprego e a resposta que me deram foi que, da 

maneira que está a vida, é difícil.

- É importante não estar parado, em casa.

Uma Causa em que Acreditamos...
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CEP’s... Uma Causa em que Acreditamos

- Nós temos trabalho no CEP. Pagam-nos o salário 

a tempo e a horas. Porque é que nos querem tirar o 

nosso ganha-pão? Vamos fazer o que for preciso 

para manter o nosso emprego.

- Muitos não têm famílias, não têm ninguém. Quem é 

que os vai sustentar, com encargos de casa, família...

- É difícil manter o CEP, quando os melhores 

trabalhadores são integrados nas empresas, pois a 

rapidez do trabalho dos novos trabalhadores é 

menor.

- A minha mãe ganha apenas 150,00€ e, sem a minha 

ajuda, eu queria ver…

Vamo-nos apoiando um ao outro e é muito importante 

o meu emprego.

Com o dinheiro que ganho no CEP dá para ajudar a 

sustentar o meu filho e a minha mãe. A minha mulher 

também não trabalha, só eu é que tenho trabalho.

- Se não tivermos um ordenado e nos mandarem para 

o CAO, como poderia pagar as minhas contas como 

da água, luz, renda da casa e mesmo comida? E, por 

cima, no CAO, ainda temos de pagar.

- Enquanto pudermos trabalhar e ainda tivermos 

força para isso, devemos continuar. Quando 

estivermos velhotes, o CAO pode ser uma hipótese.

- Eu ficaria doente, deprimido, se ficasse em casa. 

Não sabemos o que havemos de fazer, no dia inteiro. 

Aqui, temos obrigações.

- Durante tanto tempo, tanto suor, tanto trabalho e 

tanta luta por este emprego, não acho certo o que nos 

estão a fazer. 

Agora vamos para a rua.

·O patrão lá não fazia contrato, nem pagava, então 

vim-me embora.

- Não querem pessoas limitadas nas empresas e 

eu sinto isso na pele, puseram-me na rua. Não 

tinha a polivalência que exigiam.

- Os patrões lá fora são menos tolerantes para as 

nossas instabilidades. Se fizermos algum disparate é 

para a rua.

- Estive um mês na Fábrica da Dan-Cake. As outras 

trabalhadoras empurravam tudo para mim e não me 

ajudavam. Há uma disputa muito grande pelo 

emprego

- Quanto maior forem as nossas dificuldades, pior. 

Aqui explicam por várias vezes e lá, uma se for. Caso 

a gente não perceba, vamos para a rua. O ritmo de 

trabalho é muito duro e nós temos muitas dificuldades 

em acompanhar.

- Lá fora somos enganados e explorados e é, por isso, 

que digo que não quero sair do CEP.

António Martins

Trabalhadores do CEP
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Projecto BPI - Capacitar

O Banco Português de Investimentos, no âmbito da 

sua Responsabilidade Social, lançou a iniciativa do 

Prémio BPI – Capacitar, com o objectivo de apoiar 

projectos da sociedade civil que promovem a 

qualidade de vida e a integração social das pessoas 

com deficiência ou incapacidade permanente.

O Elo Social, em resposta a esta oportunidade 

concebeu e candidatou o projecto “BPI – Buscar 

Pontes para o Inacessível” que integra um conjunto 

de Actividades, habitualmente pouco acessíveis às 

pessoas com deficiência e que pretendem promover 

a Qualidade de Vida e a Inclusão Social da 

generalidade das 103 pessoas com deficiência que 

frequentam a Instituição.

São ao todo 11 Actividades a realizar em cada um dos 

meses do ano, exceptuando o mês de Agosto.

Com elas pretendemos:

Promover, o Bem-estar Emocional dos participantes, 

através da escolha e experiência de uma Actividade 

do seu interesse.

Fomentar a Auto-determinação dos nossos clientes, 

através da oportunidade de escolha em participar 

pelo menos numa das 11 Actividades do projecto.

Contribuir para o Desenvolvimento Pessoal e Auto-
estima dos participantes, que resultará da vivência 
experimentada na nova Actividade.

Incrementar as Relações Interpessoais dos 

beneficiários, num quadro de relações sociais mais 

alargado.

Afirmar os direitos das pessoas com deficiência a 
uma mais efectiva igualdade de Oportunidades.

Promover a Inclusão Social dos nossos beneficiários 
em Actividades e contextos sociais mais valorizados 
e inclusivos.

Contribuir para a mudança de mentalidades e 
atitudes sociais, através de uma cobertura noticiosa 
de cada evento que projecte na opinião pública uma 
imagem positiva das pessoas com deficiência.

Projecto BPI - Capacitar...
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Actividade Mês  Parceiros 

1. Artes Marciais Outubro/2010 Mais Taekwondo  

2. Um dia na Tropa Novembro/2010 Regimento Serviços e Transportes 

3. Noite na Discoteca Dezembro/2010 Discoteca Plateau  

4. Mudar de Imagem Janeiro/2011 Televisão SIC 

5. Jogos Radicais Fevereiro/2011 Escapada Activa – Alcochete 

6. Rali Todo-o-terreno Março/2011 Amigos Todo-o-Terreno de Alenquer 

7. Jesus Cristo Superstar Abril/2011  Teatro – CML 

8. Jogos da Primavera  Maio/2011 Escolas, Instituições, Empresas, CML 

9. Vela no Tejo   Junho/2011 Associação de Vela 

10. Baptismo de Voo Julho/2011 Força Aérea Portuguesa  

11. Vindima no Bombarral  Setembro/2011 Vinhateiro Manuel Ribeiro 
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Projecto Tetra

Teve lugar no passado mês de Julho, em Lisboa, 
o segundo Encontro Transnacional deste 
projecto que teve a participação de parceiros 
Italianos, Austríacos e Suíços.

Organizados em Comité Cientifico e Comité de 
Gestão, foram cumpridas as Actividades do 
Encontro que permitiram:

- Conhecer “in loco” o parceiro Elo Social, uma 
Instituição de apoio à inserção profissional de 
pessoas com deficiência.

- Formular o diagnóstico de necessidades nos 
diferentes contextos de cada país relativo aos 
públicos-alvo do projecto: pessoas com 
deficiência, emigrantes e outros grupos 
desfavorecidos.   

- Definir a estrutura e os principais conteúdos do 
curso e-learning e a viabilidade da sua execução 
nos diferentes países, com os diferentes 
públicos.

- Aprovar alguns instrumentos de disseminação 
do projecto, como o layout e a estrutura da 
Newsletter, o planeamento do Website e as 
brochuras.

- Discutir e aprovar o sistema de Avaliação 
externa do projecto.

- Efectuar um balanço do nível de execução das 
Actividades do projecto e introduzir alguns 
ajustamentos ao cronograma das Actividades.

- Receber a informação sobre o grau de 
execução orçamental do projecto.

- Fazer o planeamento das Actividades a realizar, 
até ao próximo encontro na Áustria.

O encontro permitiu ainda estreitar as relações 
entre todos os participantes, o que será uma 
mais-valia para a prossecução de um trabalho 
profícuo no próximo encontro de Janeiro, na 
Áustria.   
   

Projecto Tetra...
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Education and Culture DG
Lifelong learning programme

 
 



com substituição quase pupilar, ou seja o 
progenitor tem a faculdade de substituir a quota 
legitima (ver artigo 2300º Código Civil) que 
caberia ao filho (herdeiro) por outra pessoa ou 
Instituição, impondo-lhe simultaneamente as 
obrigações que entender, como prover a 
alimentação, vestuário ao seu filho enquanto 
aquele for vivo. Porém não se poderá esquecer 
que quer a pessoa quer a instituição 
“beneficiária” da legítima poderá sempre 
repudiar a herança deixada.

 O progenitor pode ainda beneficiar a referida 
pessoa ou Instituição, deixando-lhe em 
testamento a quota disponível, bem como 
instituir testamenteiro, pessoa que vigiará o 
cumprimento do seu testamento, vide art. 2320º 
Código Civil.

No caso de ser uma instituição beneficiária 
de deixas testamentárias (com imposição de 
obrigações), deverá sempre, para sua melhor 
salvaguarda e no caso de entender aceitar as 
deixas testamentárias, fazê-lo a benefício de 
inventário, nos termos do disposto no art. 2053º 
do Código Civil.     

A possibilidade de disporem, ainda em vida, 
dos bens que constituem a quota disponível da 

3.1.

3.2. 

4. 
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Testamentos

Templo de Diana

Pedimos à Jurista do Elo Social e aos Serviços 
Jurídicos da Federação Humanitas que nos 
elucidassem sobre a seguinte questão:

“Podem os Pais/Tutores de pessoas com 
deficiência, em nome dos seus filhos/tutelados, 
fazer o testamento dos bens que sobejarem dos 
seus filhos interditos? Ou seja, os pais/tutores 
podem indicar o destino que terão os bens do 
interdito, quando este faleça?

Divulgamos na revista “Caminhos” as 
conclusões dos pareceres emitidos.

 Aos interditos, quanto á sua capacidade 
jurídica, aplica-se o regime vertido no Código 
Civil nos artigos 138º a 151º, sendo que, 
subsidiariamente, aplica-se ainda o regime da 
interdição, com as necessárias adaptações, as 
disposições no Código Civil que regulam a 
incapacidade por menoridade.

 Ora, nos termos do Código Civil não é possível 
aos interditos por anomalia psíquica realizarem 
um testamento. Na verdade, os interditos por 
anomalia psíquica são incapazes de testar.

 Caso o filho deficiente seja interdito, o 
progenitor, nos termos do disposto no artigo 
2298º do Código Civil pode outorgar testamento 

1.

2.

3.

Testamentos...      

3



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

PARECER JURÍDICO
Testamentos

sua própria herança através, por exemplo, de 
uma doação modal condicionada ao encargo do 
beneficiário da doação (a instituição que acolhe o 
filho) cuidar do seu filho enquanto ele for vivo.

Outra das soluções possíveis, que careceria 
sempre de um estudo mais aprofundado, bem 
como de experimentação, poderia passar pela 
realização de um contrato de prestação de 
serviços (cuidados higiene, saúde, alimentação, 
…) vitalício entre a instituição e o interdito, na 
pessoa do seu tutor, obtida a necessária 
autorização judicial, sendo que, o preço a pagar 
pelo interdito consistiria na totalidade dos bens 
deste enquanto pagamento de prestações 
futuras (serviços) que a instituição, através do 
contrato de prestações de serviços, se 
comprometeria a prestar até á data do 
falecimento do interdito.

Teria aqui que se ponderar um valor base 
mensal que a instituição efectivamente cobraria 
enquanto prestadora de determinados serviços 
(alimentação, higiene, …) para fazer face às 
despesas que teria com o interdito bem como a 
esperança média de vida do interdito, para assim 
se encontrar um valor que seria equitativo e justo 
para ambas as partes, tendo em vista a 
necessária autorização judicial que sempre teria 
que se obter.

5. 

5.1. 

5.2.

6.

 No entanto, este contrato teria sempre as 
fragilidades de um contrato de prestação de 
serviços, nomeadamente no que toca á 
possibilidade de vir a ser resolvido por alguma 
das partes bem como o facto de os bens 
transitarem desde logo para a Instituição e não 
apenas à data da morte do interdito, como 
pretendem os pais.    

 Uma versão mais simplista desta solução pode 
consistir num contrato promessa de prestação 
de serviços em que a Instituição se compromete 
a cuidar do interdito até á data do seu 
falecimento, sendo que este teria que pagar um 
determinado preço mensal por esses serviços. 
Assim, os futuros tutores do interdito estariam 
sempre vinculados ao pagamento da quantia 
mensal estipulada nesse contrato em favor da 
Instituição, nem que para tal tivessem que 
alienar bens do interdito no mercado, obtida a 
autorização judicial necessária, invocando o 
superior interesse do interdito. No entanto, esta 
solução não é uma solução cabal ao problema 
aqui em questão, apresenta também ela 
algumas fragilidades, porquanto não é 
suficientemente capaz de salvaguardar os casos 
em que o futuro tutor do interdito tenha mais 
apetência pelo bens do interdito do que pelo seu 
bem-estar.
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8. Na verdade, a melhor solução passaria 
sempre por uma alteração ou inovação 
legislativa que efectivamente tipificasse e 
e s t a b e l e c e s s e  u m a  s o l u ç ã o  l e g a l  
s u f i c i e n t e m e n t e  v i n c u l a t i v a  e  q u e  
salvaguardasse de forma eficaz quer os 
interesses dos interditos quer os interesses das 
associações que deles cuidam.

A solução poderia passar por uma união das 
associações que cuidam das pessoas interditas 
por anomalia psíquica, tendo em vista a 
apresentação junto da Assembleia da República 
de uma sugestão/proposta de lei que tivesse em 
linha de conta toda esta problemática adveniente 
da nova realidade com que se deparam as 
associações, em virtude do exponencial 
aumento da esperança média de vida dos 
interditos.   
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Testamentos

7. Outra solução possível seria a possibilidade de 
a mãe/pai do interdito, enquanto sua tutora, 
vender os eventuais bens imóveis do interdito á 
Instituição, com reserva de propriedade ou 
usufruto em favor do interdito até à data da sua 
morte, sendo que por sua vez a instituição 
pagaria o preço desses bens em serviços, tendo 
aqui que se fazer novamente as ponderações 
dos valores acima referidos. Esta solução teria a 
vantagem para o interdito de, apenas à data da 
sua morte, os bens ficarem completamente livres 
de quaisquer ónus o que vincularia a Instituição a 
ter que cuidar do interdito até à data do seu 
falecimento. No entanto, também não oferece 
esta solução todas as garantias vinculativas e 
legais que pretendem os pais dos interditos.

5
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Todo o Terreno

Naquele mês de Maio de 2009, recém chegados 
das areias quentes do Saara, eles estavam 
eufóricos pelas aventuras vividas no deserto e 
pelo calor aconchegante do repasto servido no 
hotel, na cidade de Tânger, Marrocos. No átrio do 
hotel, alguns dos nossos jovens que nos 
acompanharam à Excursão a Marrocos haviam 
já delirado com a vista das suas máquinas Todo-
o-Terreno, bem conspurcadas, diga-se de 
passagem, em razão das poeiras e agruras do 
deserto.

Eles, quem são Eles? São os Amigos de Todo-o-
Terreno de Alenquer (ATTA) que, comandados 
pelo Amigo Carlos Barbosa, desde logo criaram 
uma empatia com todos nós e em especial com 
os nossos Jovens. Logo lá, em Tânger, 
permitiram à nossa rapaziada que entrassem 
nas suas máquinas, tirassem fotografias para a 
posteridade e ficou a promessa de que este tinha 
sido um aperitivo para outras realizações futuras.
E assim foi… como o prometido é devido, 
estabeleceu-se um canal aberto com os ATTA e 
programou-se um Encontro, em Maio de 2010, 
no Campo de Tiro de Alcochete.

Foi no sábado, dia 15 de Maio, que cerca de 2 
dezenas de pessoas do Elo Social (pais e 
utentes) compareceram ao ponto de encontro, 
na entrada do Campo de Tiro, onde os 
esperavam já os Amigos de Todo-o-Terreno de 
Alenquer com as suas respectivas máquinas…

Cumpridas as formalidades da entrada no 
campo militar e ainda na incerteza do que nos 
esperava, vai de nos distribuirmos por diferentes 
jipes todo-o-terreno e aí vamos nós, entregues a 
estes experientes aventureiros, em fila indiana, 
rumo ao desconhecido.      

A adrenalina começava a subir, quando o 
acidentado do terreno parecia lançar-nos no 
perigo iminente, quando os motores 4x4 
pareciam não ter força para uma subida tão 
íngreme, quando os motores aceleravam e o 
despiste parecia inevitável, num terreno 
movediço e arenoso.

Todo o Terreno...
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a cabeça e aí vão, um após outro, para a voltinha 
das suas vidas …

Os motores aquecem com um ruído arrepiante e 
lá vão eles como umas setas, soltando uma 
nuvem de pó que os oculta ao longe, voando nas 
lombas e com um ruído cada vez mais audível, 
anunciando a sua chegada.

Vitória dizem uns, uff dizem outros, mas todos 
com enorme satisfação por esta experiência 
única. Das sensações vividas podem 
testemunhar o Jorge, o Bruno, o Pedro, o Artur e 
outros bravos e destemidos principiantes.

A hora de almoço ia já adiantada, quando nos 
dirigimos à base, onde os nossos Amigos do 
ATTA preparam um churrasco para partilhar e 

confraternizar com todos nós.
Na certeza de que outras experiências se 
seguirão e que a parceria agora iniciada irá ter 
continuidade, lá nos despedimos com um forte 
agradecimento à solidariedade dos ATTA, do 
SRTeam e da Força Aérea Portuguesa. 

António Martins
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Todo o Terreno

Mas a nossa respiração quase parou, quando os 
mais audazes olharam desafiantes uma represa, 
ao lado do trilho que seguíamos, ameaçando 
descer para ela e atravessá-la.
E não é que a simples menção ameaçadora se 
concretizou?!!

Bom, com a respiração suspensa, a adrenalina a 
puxar pelo coração e os músculos tensos, uns 
após outros, lá desceram a pique para o lamaçal 
da charca, a perícia do condutor lá conseguiu 
desenvencilhar-se da lama e das pedras 
submersas e subir de novo a pique até terreno 
mais firme. Uff!! Desta já nos safámos … diziam 
uns, pensavam outros.

Chegados a um cruzamento de trilhos, na 
imensidão do Campo de Tiro, esperava-nos a 
maior surpresa para os nossos jovens. O piloto 
Eduardo Rodrigues efectuava os seus últimos 
treinos para a competição/rali que se avizinhava 
e eis que se disponibilizou para proporcionar 
uma voltinha na sua máquina.

À pergunta de quem se afoitava a uma tal 
experiência, de imediato, mais de meia dúzia de 
braços destemidos se levantaram.

Ok, vamos a isto, diz o piloto …

Primeiro, foi de artilhar e proteger com capacete 

7
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Passo a explicar… 

Da curta experiência de responsável pelo 
voluntariado (10 meses) tivemos todo o tipo de 
voluntários.

Os voluntários que se inscreveram na nossa 
bolsa e que após contactados por nós não 
voltaram a demonstrar qualquer interesse; os 
voluntários que reflectiram após uma ou duas 
presenças no Elo Social e nos transmitiram não 
ter disponibilidade para manter o voluntariado, 
os voluntários que nos parece terem 
seleccionado o Elo Social como sendo mais uma 
organização e os voluntários que se encaixam 
no verdadeiro e genuíno perfil de voluntariado 
“aquele que pelo seu espírito cívico, dedica parte 
do seu tempo, sem qualquer remuneração, a 
realizar diversas actividades de bem-estar social 
numa relação solidária para com o próximo”.

Importa também evidenciar o papel de quem 
gere este mesmo voluntariado, pois caso não 
estejamos bem organizados neste domínio, 
fazendo um correcto acolhimento e integração, 
identificando áreas de intervenção onde possam 
ser úteis e definindo um cronograma de acção 
semanal, os voluntários podem sentir que são 
Recursos Humanos com um papel menos válido 
e colocar um términus na sua participação.

Sou apenas uma pessoa mas, ainda assim, sou 
alguém. Não posso fazer tudo mas, ainda assim, 
posso fazer alguma coisa. Não vou recusar fazer 
algo que posso fazer.

Esta é a verdadeira alegria da vida - ser usado 
para um propósito reconhecido por nós mesmos 
como digno. Ser uma força da natureza, em vez 
de um amontoado febril e egoísta de 
ressentimentos e frustrações, sempre 
reclamando que o mundo não se devota a torná-
lo feliz.

Caso o modo de estar na vida de cada um de nós 
se alicerce nas duas premissas atrás referidas o 
convite em Titulo “Seja um Elo - Voluntário” 
passará mais rapidamente de uma mera 
intenção a acção. 

Seja um Elo - Voluntário...
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Seja Voluntário 9

Aos pais, irmãos e outros familiares, procurem 
reforçar o vosso comprometimento com a vossa 
Instituição;

Aos profissionais do Elo Social, dizer-lhes que 
existem muitas formas de intervir para além do 
horário de trabalho;

Aos jovens e adultos leitores desta revista, 
apenas vos sugiro que nos venham conhecer, 
pois vale a pena! 

O Coordenador do Voluntariado

Ricardo Rodrigues

Por último mas não menos importante, importa 
referir o último vértice deste triângulo, que são os 
nossos clientes e mais directos beneficiários 
desta actividade.

Para aqueles que não os conhecem, aquilo que 
eu aconselho é que os venham conhecer sem 
medos ou preconceitos, mas mesmo que 
carreguem esses preconceitos, apenas vos digo 
que passem um dia com eles e afianço-vos que 
esses mitos deixam de existir.

A pureza das suas acções, a alegria contagiante 
e a dedicação a tudo o que os rodeia, são alguns 
dos elementos mais presentes no seu dia-a-dia.
 
Não é por eles que temos menos voluntários.

Por tudo isto deixo um apelo. 



Bem unidos de mãos dadas somos o Elo Social 
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