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No dia 10 de Junho, o Elo Social, na pessoa da Senhora 
Presidente da Direção, recebeu a insígnia de Membro da 
Ordem de Mérito, na Cerimónia oficial do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas.

Tal galardão, completamente inesperado e recebido na 
véspera do 30º Aniversário do Elo Social, faz jus:

- à coragem, ao labor, saber e abnegação d'Aqueles que, nos 
anos 80 ousaram sonhar e projetar o Elo Social e cuidadosamente o têm acompanhado 
para que não se desvie da trajetória inicialmente traçada.   

- ao empreendedorismo social d'Aqueles que, ao longo desta já longa caminhada, na 
qualidade de Dirigentes, souberam, com o seu rigor, verticalidade e transparência na 
gestão, transportar até aos dias de hoje uma Instituição sólida e robusta para enfrentar os 
novos desafios que a esperam.

- à competência, criatividade e busca incessante dos Profissionais na melhoria dos 
Serviços prestados, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos utentes/clientes 
e das suas famílias.

- à participação activa das Famílias como parceiro privilegiado e mais diretamente 
interessado na promoção do bem-estar , desenvolvimento e inclusão social dos seus 
filhos/familiares.

- à rede de parcerias solidárias criada em torno da Associação, na qual se inscrevem os 
sócios Voluntários, Organismos Oficiais, o mundo Empresarial e um sem número de 
Pessoas individuais que, no seu todo, constituem a cadeia de elos de suporte ao Elo 
Social.

- ao empenho, esforço, engenho e arte dos Utentes/Clientes da Instituição que, nas áreas 
mais diversificadas – trabalho, teatro, música, desporto, têm obtido o reconhecimento 
social e projetam mais alto o nome do Elo Social.

É com este capital acumulado, selado com tão elevada distinção, que o Elo Social 
prosseguirá na sua rota e se sente seguro a enfrentar os novos desafios que lhe 
sobrevierem no futuro.       
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PRIMEIRO NÓS
Expressões que dão para rir e pensar…

Um colega pergunta: Ainda não tinha 

reparado que és desdentada!

Resposta da colega: Tenho muito gosto 

por não ter dentes. Com esta crise, não 

gasto dinheiro em dentista, escova e 

pasta de dentes!

Um profissional pergunta: Gostavas de 

entrar no teatro?

Resposta da cliente: Penso que seria uma 

boa experiência, mas só posso “pinar” 

(opinar?) quando experimentar. 

Cliente: O surdo está ali sentado.

Profissional: O seu colega tem um nome, 

não é verdade!

Cliente: Pronto, deficiente auditivo, está 

melhor?!

Um colega pergunta: Tens hemorróides?

Outra colega responde: Já tenho que 

chegue!!!! Não sabes que tenho o 

Catálogo das doenças: epilepsia, má 

circulação, sinusite, varizes, castrol…?

A Catarina faz a “retrovisão” (supervisão), 

quando os  co legas  dobram os  

guardanapos.

Profissional: Então Paulo, como correram 

as tuas férias? Onde é que foste?

Cliente: Fui a Fátima!

Profissional: O que é que lá foste fazer?

Cliente: Fui lá almoçar!

Profissional: E o que comeste?

Outro colega antecipa-se e diz: 

(provavelmente percebeu o que visitaste): 

a nossa Senhora de Fátima!

Cliente: Não… foram Batatas fritas, arroz, 

frango e salada. 

Temos um governo desgovernado.

Às vezes as pessoas nem tentam 

perceber que nós também somos de 

carne e osso.

Vou para a “nike” (night), para os copos.

No Elo sentimos amor, paz, igualdade, 

proteção, refúgio e fortaleza.

Viva o Elo Social e todas as “Rosas 

Brancas” que existem e aquelas que já 

partiram, porque todas elas contribuíram 

para a construção do Elo Social… 

Eu ia-me embora de férias para as 

Seychelles ou para as “Malvidas”.

Eunice

Diamantino

Armindo

Paulo

Francisco Daniel

Bruno Carmo



Quase 30 anos passaram após a data da criação 
do Elo Social. Nas nossas memórias individuais, 
cada um carrega vivências únicas das 
experiências vividas e do seu contributo e 
participação na construção do Elo Social. Na 
nossa memória coletiva registamos actos e os 
factos que se tornaram marcos estruturantes da 
realidade social que é hoje a nossa Instituição.

Todos e cada um de nós, reconhecidos, 
homenageiam aqueles que desde a primeira 
hora acreditaram e jamais vacilaram em edificar 
uma Instituição viva e actuante na promoção e 
desenvolvimento e inclusão social da população 
com deficiência.

Tenho a honra, desde a primeira hora me contar 
entre os obreiros desta obra e liderar uma equipa 
de pais e profissionais que, ao longo desta 
caminhada, conseguiram dignificar e afirmar 
socialmente os beneficiários da Instituição e 
erguer a um lugar cimeiro o nome do Elo Social.

Todavia, em momentos de exaltação e de festa 
como o que vamos viver no próximo ano, não 
devemos esquecer as ameaças que pairam 
sobre o sector social e sobre a nossa Associação 
em particular.

Penso que todos estão conscientes que os 
recursos disponíveis e a disponibilizar por um 
Estado Social depauperado são cada vez mais 
escassos, o que nos irá obrigar a reinventar 
novas fontes de f inanciamento e de 
sustentabi l idade económica da nossa 
Instituição. Não é sem apreensão que olho para 
a fragilização progressiva do tecido social que 
compõe o Elo Social, em razão da idade dos 
seus beneficiários, dos seus pais, dos seus 
directores e profissionais, o que impõe a 
renovação sem demoras de alguns dos Actores, 
sob pena de se converter num sistema caduco e 
inviável na sua governação.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Cremilde Zuzarte

Mensagem...

Eu por mim continuo a acreditar que é preciso, 
desde já, arregaçar as mangas, a fim de 
acautelarmos e prepararmos o futuro.      

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

As IPSS's prestam um enorme e prestimoso 
serviço à sociedade em geral, dedicando-se 
concretamente em prol de uma grande maioria 
de pessoas portadoras de deficiência física e 
mental, incapazes de as mais das vezes se 
regerem de per si, com todas as consequências 
daí resultantes.
A Constituição da República Portuguesa – CRP- 
estabelece em diversos artigos e de maneira 
bem vincada e clara que“ todos os cidadãos têm 
a mesma dignidade e direito à identidade 
pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, 
cidadania, bom nome…" art.º 26º nº1”, para mais 
adiante reforçar “o direito a um ambiente de vida 
humano, sadio e ecologicamente equilibrado". 
art.º 66º nº. 1.
Por outro lado, no que toca à família como núcleo 
e matriz fundamentais, acrescenta “direito à 
protecção da sociedade e do Estado…” art.º 67º 
nº 1.
Ainda no que se reporta às pessoas 
incapacitadas pela deficiência a CRP estabelece 
que” "os cidadãos portadores de deficiência 
física e mental, gozam plenamente dos direitos e 
estão sujeitos aos deveres consignados na 
Constituição…." art.º 71. nº 1” e no seu nº 2 “O 
Estado obriga-se a realizar uma politica nacional 
de prevenção, de tratamento, reabilitação e 
integração dos cidadãos portadores de 
deficiência e de apoio…” para no seu nº 3 
reafirmar que o “ Estado apoia as organizações 
de cidadãos portadores de deficiência”, 
reconhecendo de forma clara a dignidade da 
pessoa humana e a protecção dos seus direitos 
fundamentais de cidadania".
No actual contexto de rigor e de austeridade 
económica, transversal à sociedade em geral, 
vão surgir maiores e sérias dificuldades 
financeiras para manter em funcionamento as 

Elo Social - IPSS...

Manuel Rolo e Ramos, Presidente da MAG

IPSS, sendo cada vez mais premente o 
contributo de todos.
Ao Estado deve caber a maior responsabilidade 
pelo funcionamento das Instituições IPSS; no 
entanto, cabe também um especial contributo 
aos pais, tutores, familiares, e amigos dos 
utentes, cativar simultaneamente particulares 
beneméritos, voluntários e muito em particular a 
participação dos trabalhadores que, com 
empenho, dedicação, esforço, carinho e 
amizade, têm contribuído para o regular 
funcionamento das IPSS relativamente às 
pessoas portadoras de deficiência.
No que toca ao ELO SOCIAL como IPSS, todos 
os Órgãos Sociais e nomeadamente a Direcção, 
desde há muito têm adoptado uma gestão 
rigorosa, reconhecida como exemplar e criteriosa 
nas tomadas de decisão, o que na realidade tem 
contribuído, até esta parte, para uma saudável e 
equilibrada gestão financeira.

Um BEMHAJA a todos quantos, desinteressada, 
voluntária e esforçadamente, para tal deram o 
melhor que foi possível.
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes
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Porque “Elo”, envolve cada um de nós, elos de uma 

cadeia que se pretende cada vez mais forte e mais 

extensa

Porque “Social”, exige todo o nosso empenho na 

criação de um total entrosamento – de pais, de 

profissionais, de utentes, de amigos.

Não foi um caminho fácil mas foi um caminho 

fantástico! Não sendo sócia fundadora, estive, no 

entanto, presente quase desde a primeira hora e isso 

é, para mim, um motivo de alegria – o ter podido ser 

parte desta obra, o ter encontrado pessoas 

excepcionais que me ensinaram a disponibilidade, a 

aceitação, o carinho para tantos que nunca o 

conheceram.

E desde o primeiro dia que foram os pais a 

movimentarem-se, a procurar caminhos e meios, a 

dar o seu esforço, o seu trabalho, o seu entusiasmo – 

contagiante! Nesse contacto, fomo-nos conhecendo 

uns aos outros, os problemas - e até soluções – foram 

compartilhados e, se não se tornaram mais fáceis, 

tornaram-se menos difíceis, porque passou a haver 

ligação, passou a haver compreensão.

A partir do momento em que contámos com um corpo 

técnico, foi possível os nossos filhos (as nossas rosas 

brancas) serem estudados, serem individualizados 

No 30º Aniversário...

Manuela Bentes de Jesús

“E amanhã?”

Qual de nós, Pais, ao olhar o nosso filho pequenino, 

não coloca a si mesmo esta pergunta?

E mais presente e mais premente se coloca essa 

questão quando se torna claro – pelo menos para nós 

– que o nosso filho tem problemas que tornarão mais 

complexo o seu caminho na vida.

Desde os primeiros dias que o Jorge Luís me 

preocupou, que vi sinais de anomalias, mas nunca os 

muitos médicos que consultei me deram razão. E 

quem dera que estivessem certos!

Há cinquenta anos, os meios de diagnóstico eram 

bem menos, os problemas do desenvolvimento 

infantil e da deficiência mental estavam muito longe 

de serem considerados como sendo de alguma 

importância, os apoios eram praticamente 

inexistentes. Era um caminho percorrido pelas 

famílias quase sem ajudas médicas ou pedagógicas.

Até mesmo os que eram considerados sumidades no 

campo da saúde mental pouco adiantavam: uma 

dessas sumidades resolveu submeter o Jorge a 

sessões de psicoterapia…com a despesa inerente e 

a total ineficácia dos resultados.

Aos poucos, sobretudo depois do 25 de Abril, 

começaram a surgir, no nosso país, alguns 

estabelecimentos de ensino especial, alguns 

profissionais mais esclarecidos e mais interessados.

E, no nosso caso, fomos dos felizes – alguém, 

empenhado, sonhou e conseguiu que outros 

sonhassem e ousassem.

Iniciou-se então a caminhada do Elo Social, cujo 

trigésimo aniversário vamos comemorar ao longo 

deste ano.

Já o nome foi um sinal positivo de esperança e dos 

fins a alcançar:
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A VOZ DAS FAMÍLIAS
Familiares dos Clientes

os seus problemas e procurada uma solução 

adequada a cada caso. Foi possível passarem a ser 

considerados pessoas de corpo inteiro, presentes 

cada vez mais e aceites cada vez mais nos meios em 

que se foram inserindo.

O  f a c t o  d o s  j o v e n s  c o m  d i f i c u l d a d e s  

desempenharem um “trabalho”, terem os seus 

grupos de discussão - em que se mostram capazes 

de se auto avaliarem e de avaliar os colegas – deu-

lhes uma nova identidade, um conhecimento mais 

rico de si mesmos, uma confiança que nem sempre 

existia.

Mas, para além dos problemas dos nossos filhos, 

também a vivência dos pais passou a ser 

considerada de outro modo e se procuraram para 

eles novos apoios: os grupos de entre ajuda, os 

encontros em que os pais podem expor e discutir 

assuntos entre si e com os técnicos, preconizar 

caminhos, antever futuros; são pequenas-grandes 

ajudas, em que a amizade, mais ou menos forte que 

nos liga, não é factor a menosprezar.

Factor importante, sobretudo para os pais, a criação 

das moradias. Foi um segundo passo, com um peso 

imenso no bem-estar de todos, permitindo aos pais, 

para além de uma esperança de um futuro porto de 

abrigo para os seus filhos, uns intervalos de 

descanso para se retemperarem e retomar o 

caminho.

Os filhos, esses encaram as moradias de modos 

muito diferentes; há, da parte de alguns, uma certa 

relutância na aceitação dos dias em que as ocupam, 

mas é normal que reajam à alteração dos seus 

hábitos, à falta do seu ambiente, das suas “coisas”. E, 

no entanto, tomando o Jorge Luís como exemplo, 

quando regressam a casa, “a semana foi boa” e não 

há queixas, antes satisfação.
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E, como disse logo no início, somos dos felizes – 

iniciámos a nossa caminhada numa época em que 

era menos difícil conseguir apoios, quer de entidades 

oficiais quer de tantos e tantos amigos que nos 

deram a sua ajuda, já financeira, já com a 

disponibilidade para actuar nas iniciativas que foram 

levadas a efeito ao longo dos anos.

Tivemos a felicidade de contar, desde o início, com 

pessoas que se entregaram (e entregam) totalmente 

a esta obra, dando-se por completo, sugerindo e 

concretizando projectos, inovando, rasgando novos 

caminhos.

Uma obra grande nunca está completa, há sempre 

que avançar. Não se pode sequer parar porque esse 

facto representa, só por si, um retrocesso.

E aí temos mais um desafio – a construção de uma 

moradia para os pais, na sua terceira idade, em 

proximidade ao Elo Social, que poderá permitir-lhes, 

um dia mais tarde, não estar isolados dos seus filhos.

Assim, e porque é necessário prosseguir e não 

deixar esmorecer o entusiasmo que sempre nos tem 

acompanhado, há que contar com os pais, irmãos, 

tutores, com os mais novos que vão chegando.

Poderão sempre contar com a experiência, o saber, o 

desejo de continuar a cumprir, de todos os que têm 

sido os obreiros do Elo Social – a afirmação é minha 

mas, do que conheço dos que acompanhei ao longo 

destes anos, acho que posso fazê-la com confiança.

Será deles, dos mais recentes “elos”, que dependerá 

o futuro. Usufruindo de um passado tão rico e 

promissor, deverá ser deles, agora, o maior 

contributo. E terá que ser assim para que, cada um 

de nós, ao partir, não tenha de levar consigo a 

preocupação de perguntar:

  

“E amanhã ”?



A Mensagem que se seguiu
Com Maria Betânia a cantar
Um número de Luz Negra
Simplesmente espectacular.

“Água fria da Ribeira”
Cantaram as Lavadeiras,
De seguida foi o Rancho
Com as suas modas à maneira.

Para o fim da Festa terminar
É claro que não poderia faltar
O nosso Clássico Ritual
O Hino do Elo Social.

Elsa Santos
Margarida Almeida 
Teresa Marcos

Em 2011, na nossa Festa
Houve muita alegria no ar
Tivemos a primeira parte e segunda
E o Hino para finalizar.

A primeira parte foi composta por 4 números
Alguns deles musicais
O espiritual negro com freiras passadas
E os “Oxalá” com o Zé e a Ana Morais.

“Pedro e Inês” também estiveram na Festa e
“É Guerra …é Guerra se gritou no Elo
Mas não se assustem
Pois foi só o Teatrelo.

Portugal em Programa de Emagrecimento
Uma sátira que saiu à rua
O Zé-povinho sem alimento
E os Poderosos Rechonchudos sempre na sua.

De tristezas não reza a história
E para a festa alegrar
Abriram a segunda parte os nossos Panteras
E de seguida dançou-se uma Dança Oriental.

Equilíbrio e Movimento não faltaram
Mas que grande agitação!
A palavra ELO apareceu do nada 
Para grande admiração.
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DESTAQUES DE UM ANO
Aconteceu
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Festa de Natal 2011...
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Actividades de Inclusão Social ...
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Jogos da Primavera...

TRRRRRRRRRIIIIIIIMMMMMMMMM…. toca o 
relógio, toca a levantar, hoje é dia de alegria e 
vamos todos até ao Parque Urbano de Sta. Iria.

Hoje é o dia dos Jogos do Elo lá-la-ri-la-ri-lá-la. 
Em cada ano, um novo jogo, em cada jogo, um 
novo desafio.
 
Ninguém quer perder os jogos, por isso toca a 
levantar pela manhã fresquinha e toca a 
preparar. 1,2,3 e salta, no jogo do salto em 
comprimento.

Os sorrisos pairam no ar em cada jogo. Olha! 
Olha! Está ali o paintball, rá-tá-tá-ta-ta-ta toca a 
disparar no alvo, vamos todos cantar. E as 
balas? É vê-las a passar e no alvo a desenhar 
lindos desenhos abstratos. Mais ao lado, o tiro ao 
alvo, lá vai uma seta, duas, três … que maravilha, 
somos o Robin dos Bosques de hoje, um caçador 
de veados ou um soldado antigo, que 

imaginação!... Lá no alto, o sol brilha também ele 
alegre. Como ele gostaria de aqui estar também 
a brincar, a lançar o dardo, o peso e o disco, que 
força que nós temos, somos bons lançadores, 
olha! Olha! tão alto e tão longe…

Andamos mais um pouco e, mais ali, temos o 
Boccia, que guerra de bolas, eu acerto eu acerto 
e as bolas rodopiam no chão, correm, param, 
umas vezes longe, outras perto, olha, para a 
próxima acerto, que divertido que isto é, todas as 
bolas, as azuis e as vermelhas gosto muito, 
daquela branca …. Tá tudo? Tá tudo? Não, grita 
uma voz lá do fundo … falta o golf.

 

Vamos todos acertar e a bola no buraco fazer 
entrar.

Só falta que todos os participantes abanem o 
capacete com os Panteras Negras e o artista 
convidado, André Cruz dos Ídolos, todos adoram 
e, para além disso, saímos bem mais relaxados e 
alegres, esperando pelos novos jogos que virão.

Bem haja o Elo Social pelo dia proporcionado. 

Maria Teresa
Filipe Barroquinho
Ricardo Rodrigues



Entre os dias 9 e 13 de julho, 23 jovens 
desfrutaram de uma semana em Sines na 
Colónia de Férias “O Búzio”, acompanhados por 
6 técnicos.

Os participantes tiveram as manhãs preenchidas 
com idas à praia de Sines e São Torpes, as 
tardes com jogos, caminhadas e passeios pela 
cidade.

Alguns comentários dos participantes:  

- Gostei de andar a pé na praia até às rochas.

- Gostei de ir à outra praia a pé ver os peixinhos 
no mar.

- Gostei mais da praia quentinha.

-Ajudei na colónia, fui abrir o portão para as 
carrinhas do Elo entrarem, levei os chapéus-de-
sol.

-Gostava de vir outra vez.

- Gostei muito da praia de água quente.

- Gostei muito do comer.
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Colónias de Férias...

- Gostava de vir para o ano.

- Gostei de ajudar as pessoas que têm 
problemas.

- Gostei de ir às duas praias mas gostei mais da 
praia de água quente.

- Adorei ir ao café.

-Gostei dos gelados.

-Gostava de vir outra vez para o ano.

-Adorei fazer as tarefas.

-Adorei a comida.

-Gostei de namorar na praia.

- Gostei das praias de Sines

- Gostei muito da comida e da colónia de férias. 

- Fui á praia, tomei banho na água da praia, 
dormi bem.

Gabriela Curto
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Nos camarins, Actores e Profissionais 
controlavam a ansiedade e ultimavam 
pormenores de caraterização dos personagens, 
para dar início ao teatro.

Pedro, Inês, Afonso, Beatriz e os Conselheiros 
estavam em palco e deram início ao espetáculo. 
Outros personagens se lhe seguiram, dando 
corpo ao enredo da história que havia de 
conduzir à trágica morte de Inês. A vingança de 
Pedro segue num crescendo ao declarar a 
guerra ao pai Afonso, ao tornar-se num temido 
rei justiceiro, até culminar com a morte dos 
assassinos de Inês.

E, para terminar, tal como reza a história, D. 
Pedro coroou Inês, depois de morta, rainha de 
Portugal.

No fim, Atores, Encenadores, Cenógrafos, 
Caraterizadores e todos quantos afincadamente 
trabalharam para mais este êxito artístico, 
receberam os merecidos aplausos de todos os 
espetadores.  

António Martins
    

Na senda do filão descoberto das aptidões e 
apetência de muitos dos nossos clientes para a 
área da representação/dramatização, iniciámos, 
há cerca de 2 anos, um trabalho de pesquisa à 
volta do drama histórico Pedro e Inês.

Nesta procura documental, descobrimos a obra 
“Linda Inês ou o Grande Desvairo” de Armando 
Martins Janeira a qual foi objecto de uma 
criteriosa análise e adaptação às especificidades 
e capacidades de representação dos nossos 
Atores. Seguiu-se um cuidadoso e moroso 
trabalho de produção audio da peça, com a 
gravação das vozes dos diferentes personagens 
e a gravação musical. Finalizado este trabalho 
preparatório, intensificámos os ensaios, 
iniciados já parcialmente há mais de 1 ano, 
preparámos cenários e o guarda-roupa e outros 
adereços, para que pudessemos brindar o Elo 
Social com a representação de mais esta obra, 
no dia do seu 29º Aniversário, dia 24 de Outubro 
de 2012.

E assim aconteceu…

No dia 29 de Outubro, pelas 18.00 horas, o 
pavilhão Luís Cristiano Oliveira (Ginásio do Elo 
Social) estava repleto de pais, sócios e amigos 
da Associação que haviam sido convidados para 
a sessão de ante-estreia da peça.

Teatro Pedro e Inês...
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A DÉCADA HERÓICA
(1983-1993)

Era um punhado de Mulheres e de Homens 
unidos por um denominador comum – a luta por 
um lugar ao Sol para os seus Filhos com 
deficiência. Na sua bagagem, traziam a 
consciência vivida das capacidades e limitações 
dos seus filhos, a perfeita noção das ameaças e 
oportunidades que a sociedade oferecia à sua 
inserção, as linhas programáticas do projeto Elo 
Social, os seus Estatutos e uma vontade 
indómita de tornar realidade o seu projeto.

Sustentados no valor inestimável deste portfólio 
e na força dos direitos secularmente sonegados 
ao grupo de cidadãos em que os seus filhos se 
incluem, na longínqua e memorável manhã de 
24 de Outubro de 1983, avançam, determinados 
em direção ao 23º Cartório Notarial de Lisboa 
para a criação da Associação Elo Social.

A partir desse dia, apesar das incertezas que 
perpassavam pelas mentes dos 11 Sócios 
Fundadores, o processo de concretização do 
projeto Elo Social tornara-se irreversível.

E assim foi… Fundada a Associação, havia que 
lhe dar corpo e vida. Sem demora, apressaram-
se a sensibilizar e contagiar a sociedade civil 
para a sua causa. No final desta primeira 
década, tinham angariado cerca de 2.000 sócios 
contribuintes que, com as suas quotizações, 

ajudaram a erguer o projeto Elo Social. 
Mobilizaram o Mundo Artístico, conseguindo 
trazer para a sua causa Realizadores, Cantores, 
Artistas, Apresentadores que, nas três 
memoráveis Galas da Rosa Branca, ergueram 
bem alto o nome do Elo Social e projetaram-no 
ex te rnamen te  na  op in ião  púb l i ca  e  
cirurgicamente nos decisores políticos.

Foi graças à força desta imagem que iam 
const i tu indo e à ação personal izada 
desenvolvida junto da Câmara Municipal de 
Lisboa que as portas do nosso Município se 
abriram de par em par e foi possível a cedência 
deste maravilhoso terreno para instalação do 
projeto Elo Social.

E, como a sorte protege os audazes, na 
sequência da angar iação deste bem 
imprescindível e inestimável, encontraram um 
pai, um amigo, um Arquiteto que, atento às linhas 
programáticas do projeto, chamou até si a 



Templo de Diana
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todas as estruturas do projeto, à exceção das 
últimas duas Moradias Residenciais e dos 
Arranjos Exteriores.

Paralelamente ao processo de construção e logo 
que o primeiro pavilhão fora construído, deram 
inicio, em 1990, ao funcionamento do CAO para 
os primeiros 25 utentes.

Em 1991, aumentam para 30 o número de 
utentes em CAO e iniciaram o funcionamento do 
Centro de Emprego Protegido (CEP) com 21 
trabalhadores em regime de Emprego Protegido. 
Em 1992, alargaram o atendimento a mais 20 
utentes em CAO e iniciaram o funcionamento da 
resposta Residencial na primeira Moradia com 
capacidade para 10 utentes.   

Em jeito de balanço, no final desta primeira 
década, a que convencionei ajustadamente 
chamar de Heróica, o punhado de Homens e 
Mulheres iniciais aos quais se havia associado 
uma multidão de novos Agentes e Atores sociais, 
conseguiram, a partir do nada, conceber, edificar 
e iniciar experimentalmente um projeto que 
pretendia afirmar-se como um modelo inovador 
na resposta às necessidades da população 
jovem e adulta com deficiência mental.

E que melhor forma de terminar o percurso de 
uma década do que disseminar, partilhar e refletir 
sobre o caminho percorrido? Foi com este intuito 
que promoveram a 1ª Conferencia Internacional 

responsabilidade da elaboração graciosa do 
projeto de Arquitetura.

Uma vez aprovado o projeto, nos finais dos anos 
80, eis que as máquinas da Arma de Engenharia 
do Exército iniciam e executam a terraplanagem 
do terreno, preparando-o para receber as 
edificações projetadas.

Com um primeiro subsídio proveniente da 
Segurança Social e os fundos angariados ao 
longo de 6 anos, foi possível, em 1989, edificar o 
primeiro pavilhão destinado ao Centro de 
Atividades Ocupacionais e, a partir daí, jamais 
interromper o processo de construção do projeto 
até à sua conclusão.

E assim foi… com financiamento provenientes 
da Segurança Social, do IEFP e de outros Atores 
Sociais como a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa e o mundo Empresarial, assistimos, 
nesta primeira década, à edificação paulatina de 



Em 1994, o Elo Social iniciou a sua participação 
em Programas Europeus, tendo em vista a 
partilha de saberes e experiências na área da 
reabilitação e a sua participação efetiva na 
construção de uma Europa socialmente mais 
justa e inclusiva para os cidadãos com 
deficiência. Participámos no programa Hélios, 
executámos dois projetos Horizon e o primeiro 
projeto Equal, na sua dupla componente 
nacional e transnacional.

Com estes projetos transnacionais, foi possível 
desenvolver parcerias com Organizações da 
Espanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, 
Áustria, Suécia, Dinamarca, Grécia e Lituânia. 
    

No decurso desta década, o Elo Social adquiriu o 
estatuto de Entidade Formadora acreditada pelo 
INOFOR, o que permitiu desenvolver ações de 
formação e de aperfeiçoamento profissional 
certificada para os seus profissionais, para 

“Os Caminhos da Integração”, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, na qual participaram, para 
além dos muitos participantes nacionais, 
representantes e conferencistas de Espanha, 
França, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca e Brasil. 

         

Para concluir esta primeira década, dela fica-nos 
o valioso legado material, patrimonial e social 
angariado; mas importa salientar ainda o 
dinamismo, a dedicação, a persistência, a 
tenacidade, o rigor na gestão e na ação, a 
competência dos seus Atores, marcas 
identitárias incorporadas na “Cultura Elo Social” 
que ainda hoje perduram.

O primeiro triénio desta segunda década foi 
ainda orientado predominantemente para a 
conclusão das obras do projeto inicial, a saber, a 
segunda e terceira Moradias Residenciais e para 
a finalização das infra-estruturas e arranjos 
exteriores. Na mesma orientação dos parceiros 
Europeus com quem passámos a partilhar 
experiências, foi adquirida, no exterior, a Vivenda 
da Encarnação, que constituiu o primeiro espaço 
residencial, tendo em vista a promoção da vida 
autónoma e independente dos utentes mais 
autónomos.    

A DÉCADA DO DESENVOLVIMENTO
(1993-2003)
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pessoas com deficiência e lançar uma oferta 
formativa para entidades externas.

A par das atividades regulares, o Elo Social 
passou a realizar anualmente os “Jogos da 
Primavera” – atividade de natureza lúdica e 
recreativa e com caráter inovador pelo seu 
conteúdo, dimensão e caráter inclusivo.

As Festas de Natal afirmaram-se como o espaço 
criativo por excelência dos profissionais do Elo 
Social e da demonstração das capacidades 
artísticas dos utentes, ao mesmo tempo que se 
constituíram num momento de coesão e partilha 
de toda a Família Elo Social.    

Nos finais dos anos 90, iniciámos no Elo Social a 
apropriação e incorporação do modelo técnico 
da Qualidade de Vida, a nível dos documentos 
estruturantes da Instituição e nas práticas de 
intervenção com os utentes.

No encerramento da segunda década de vida do 
Elo Social, promovemos na Fundação Calouste 
Gulbenkian a 2ª Conferência Internacional “Os 
Caminhos da Integração/Inclusão” cujos temas 
se centraram na Qualidade nos Serviços de 
Reabilitação, promotora da Qualidade de Vida e 
no Processo de Envelhecimento nas Pessoas 
com Deficiência, Novos Caminhos, Novos 
Desafios. Para além de preletores e 
Conferencistas nacionais, este evento contou 
com a participação de Conferencistas da 
Bélgica, Suécia, França, Espanha, Itália, 
Inglaterra e Irão.

Como resultado principal desta Conferência, 
importa salientar o profícuo debate e reflexão em 
torno dos modelos de Qualidade mais ajustados 
a este tipo de Organizações, linhas orientadoras 
que haviam de enformar o modelo adotado para 
o Plano de Qualidade Elo Social. 

Ao legado trazido da primeira década, esta 
segunda veio acrescentar, sem dúvida, uma 
melhoria de competências em todos os Agentes 
da Instituição, uma maior visibilidade, 
conhecimento e afirmação do Elo Social no 
plano nacional e transnacional, a constituição de 
uma rede de parcerias nacional e além-fronteiras 
e o crescimento, maturação e desenvolvimento 
diferenciado dos beneficiários da Instituição. 
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Tendo por base os Manuais de Qualidade ISS 
(Instituto de Segurança Social), orientados para 
a qualidade na gestão das IPSS, foram revistos 
processos e procedimentos em vigor na 
Instituição. Acrescentámos a estes Manuais 
outros instrumentos adicionais e imprescindíveis 
para a prossecução da melhoria contínua que 
defendemos para o Elo Social, a saber o Código 
Ético do Elo Social e os Referenciais para a 
Promoção da Qualidade de Vida nas diferentes 
Respostas Sociais.

Desta visão da Qualidade no Elo Social, emergiu 
uma nova centralidade dos Serviços, focalizada 
na Pessoa do beneficiário e o novo conceito 
desta Pessoa como “Cliente” detentor de direitos 
e deveres e principal ator na construção e 
execução do seu projeto de vida.

Em 2005, com a cedência de um espaço no 
bairro PER – Bensaúde contíguo à sede do Elo 
Social, por parte da Câmara Municipal de 
Lisboa, foi possível estender a resposta de 
Centro de Atividades Ocupacionais a mais 14 
clientes, aumentando para 103 as pessoas 
atendidas pela Instituição.

Desde o início do funcionamento do Elo Social 
apostámos na área artística (música, dança e 
expressões) como vias de valorização e 
integração da pessoa com deficiência. Todavia, 
foi nesta última década que mais investimos na 
área da expressão teatral, tendo atingido o seu 

A DÉCADA DA CONSOLIDAÇÃO
(2003-2013)

Esta última década, já em pleno séc. XXI, foi 
focalizada na melhoria da qualidade dos 
serviços, no reforço ainda maior da importância 
de cada um dos beneficiários como principal 
agente de decisão do seu projeto de vida, na 
consolidação e validação do modelo de resposta 
do Elo Social.

Foi nesse sentido que a Associação procedeu à 
revisão e atualização dos seus Estatutos, 
dotando-os de uma linguagem mais atual e de 
uma estrutura orgânica e funcional capaz de 
incorporar os projetos que temos em mãos e 
assegurar uma gestão mais eficiente da 
Instituição.

Em busca da melhoria contínua dos Serviços 
prestados e na senda do modelo de Qualidade 
que pretendemos para a Inst i tu ição, 
participámos no projeto Equal 2 “Rumo à 
Qualidade”, com parceiros nacionais e 
t ransnac iona is ,  o  qua l  pe rm i t i u  um 
aprofundamento das teses que vínhamos 
defendendo e validar um conjunto de Produtos 
que materializaram e tornaram operativas as 
dimensões da Ética e da Qualidade de Vida nas 
organizações sociais.
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momento mais alto na memorável noite do 
Cinema S. Jorge, com a exibição da peça “Jesus 
Cristo Superstar”, no ano de 2011.   

Também foi nesta década que começou a 
germinar o projeto “Laços” – Lar para pessoas 
idosas, que tem por objetivo a criação de um lar 
para pais e familiares dos beneficiários do Elo 
Social, f isicamente próximo dos seus 
filhos/familiares, a fim de garantir, em vida, a 
manutenção dos laços entre eles.

Qual coroação dos Heróis desta longa maratona, 
nas vésperas do ano das Comemorações do seu 
30º Aniversário, no dia 10 de Junho de 2012, o 
Elo Social foi agraciado por Sua Excelência, o 
Senhor Presidente da República com o título de 
“Membro Honorário da Ordem de Mérito”, na 
cerimónia oficial do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas.
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Nesta década, acrescentámos indubitavelmente 
valor à identidade do Elo Social, consolidando-o 
e alicerçando-o em valores e princípios, 
inspiradores da sua Missão e Visão.

Estas breves pinceladas descritivas desta longa 
caminhada de 30 anos não podem ser 
encerradas sem que antes convide todos a que: 

- glorifiquemos os Heróis que, no final da manhã 
do dia 24 de Outubro, de 1983, ousaram dar à luz 
o Elo Social; 

- chamemos à ribalta do reconhecimento todos 
os Atores, profissionais, sócios, familiares, 
beneficiários, entidades oficiais e agentes da 
sociedade civil que, ao longo de três décadas, 
com o seu esforço, empenho e arte construíram 
o atual “Edifício” Elo Social; 

- nos curvemos perante a memória d'Aqueles 
Companheiros e Beneficiários que ao longo 
desta caminhada, deixaram de estar fisicamente 
ao nosso lado…     

António Martins
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Há 30 anos atrás...

Estando a Instituição Elo Social a caminho de 
completar 30 anos de existência impõe-se que 
façamos uma retrospectiva dos momentos mais 
marcantes e que projetemos o futuro desta. E 
quem melhor do que as pessoas que a fizeram 
nascer, ou seja os seus Fundadores, para fazer 
essa análise. Assim, estivemos com 6 Sócios 
Fundadores presentes e ativos na vida da 
Instituição: Cremilde Zuzarte, Luís Batista, 
Florinda Marques, Gastão de Melo, Rosário 
Canelas e António Martins.  

Após este breve enquadramento, não 
poderíamos principiar esta entrevista, de outra 
forma que não fosse questionando as 
razões/motivos subjacentes à criação de uma 
obra social como o Elo Social?

 Para além de todos os 
Fundadores terem partilhado o percurso de vida 
feito pelos seus familiares com deficiência, 
excepto o Dr. Martins que falou naturalmente do 
seu trajeto profissional, houve o consenso geral 
relativamente a algumas premissas subjacentes 
à criação do Elo Social. A primeira estava 
associada à incógnita sobre o futuro das 
pessoas com deficiência, em especial depois 
dos 18 anos. A segunda, que de certo modo 
deriva da primeira, com a clara insuficiência de 
respostas Institucionais existentes. E, 
finalmente, a terceira premissa estava 
relacionada com o fato de o enquadramento 

Animador: 

Sócios Fundadores:

institucional possível não ser o mais ajustado às 
verdadeiras necessidades das pessoas com 
deficiência, tendo a grande maioria assumido a 
importância da Área Residencial na tomada de 
decisão de criar o Elo Social. Ou seja, muitos dos 
seus familiares com deficiência não estavam 
bem enquadrados no sistema educativo e havia 
que lhe dar um outro encaminhamento; os que 
estavam no Centro pré-profissional não tinham 
possibilidade, infelizmente, devido às suas 
características e limitações, de serem inseridos 
no mercado normal de trabalho. 

Com base neste conjunto de constatações, 
criaram assim um núcleo dinâmico, sólido, 
mot ivado,  en tus ias ta ,  competen te  e  
multidisciplinar constituído por onze pessoas, os 
Fundadores da Instituição. Um dos fundadores 
de forma pertinente e nostálgica regressou ao 
dia 24 de Outubro de 1983, relembrando-se da 
manhã memorável em que se dirigiram ao 
Lumiar, 23º Cartório Notarial de Lisboa. Falou-se 
ainda no Projeto programático de criar uma 
Instituição que desse resposta aos diferentes 
níveis de Deficiência Mental e, por outro lado, ter 
uma resposta residencial que assegurasse o 
apoio futuro, sobretudo daqueles que iriam 
ficando sem família ou sem protecção 
adequada. 

Deste modo, o Elo Social foi projetado para ter as 
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respostas de Centro de Atividades Ocupacionais 
(CAO) e área Residencial cuja tutela pertenceria 
à Segurança Social, acrescendo um Centro de 
Emprego Protegido (CEP), tendo em vista 
rentabilizar o potencial de jovens que 
apresentam um défice mental ligeiro e que, não 
vendo viabilidade de inserção no mercado 
normal, tivessem a possibilidade de receber o 
seu salário fruto do seu trabalho. Acrescentando 
o fato de haver bastante verba do IEFP para criar 
esse tipo de resposta, comparativamente com o 
ministério da Educação. Todos eles comungam 
do princípio de que a criação do Elo Social foi dos 
momentos senão o momento mais marcante das 
suas vidas. 

Para além de Vossas Excelências, os 
grandes responsáveis /obre i ros desta 
Instituição, quem consideram ter sido as 
pessoas ou entidades que impulsionaram e 
impulsionam este projeto?

Antes de responderem a 
esta questão muitas foram as histórias e diga-se 
mesmo aventuras vividas que cada fundador, 
enquanto artífice principal deste projecto, teve 
oportunidade de contar. Mas, houve um evento 
em particular que mereceu a atenção dos 
nossos entrevistados, por tudo o que significou e 
pelo simbolismo do mesmo - as Galas da Rosa 
Branca. Estes manifestaram que, para além de 
possibilitar a angariação de fundos, permitiu a 
projeção social da imagem do Elo Social e um 
indiscutível ganho de credibilidade. Estas mais-
valias só foram possíveis graças não só ao 
dinamismo e generosidade dos irmãos Luís, 
António e Vítor Manuel Andrade (realizadores da 
RTP) mas também à adesão maciça de artistas 
como Amália, Carlos Cruz, Carlos Paião, Raul 
Indipwo, Fernando Pereira e tantos outros, em 
que todos, sem excepção expressaram e 
sentiram-se muito gratificados com a causa. 
Para além dos atrás referidos, várias foram as 

Animador: 

Sócios Fundadores: 

empresas, segundo os Fundadores, que 
ofereceram diferentes produtos, em especial na 
área das flores e que contribuíram para o 
sucesso dos eventos. Foi ainda e de forma 
saudosa lembrada a acção que um dos 
Fundadores teve para que se conseguisse 
desbloquear o terreno onde se edificou esta 
obra. O Sr. Leitão, enquanto funcionário da ANA, 
conseguiu sensibilizar esta mesma entidade a 
prescindir do terreno. Na altura, o valor estimado 
do terreno orçava em oitocentos mil contos. A 
cedência oficial do terreno veio da Câmara 
Municipal de Lisboa, de entre um conjunto 
importante de pessoas que a fez possível, os 
Fundadores destacaram, o Ernestro Silva, chefe 
de Gabinete do Presidente, a Ana Sara de Brito 
Vereadora que tinha uma sensibilidade 
especialíssima na área Social e o Krus 
Abecassis, na altura o presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa. Outra pessoa que também 
foi rememorada pelo seu papel na concretização 
desta obra social foi o Arquiteto, Cristiano 
Oliveira, sendo preponderante pela sua grande 
disponibilidade, capacidade de se apropriar das 
ideias programáticas, conceptor desta pequena 
aldeia e que teve no desenhador Sr. Eduardo 
Silva um complemento importante. 

 Na “travessia do deserto,” qualificação dada por 
um dos entrevistados entre os anos 83 e 89, 
tempo que decorreu desde a cedência do 
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terreno até ao início do funcionamento efetivo do 
Elo Social, muitos foram os mecenas altruístas a 
apoiar esta causa, com destaque para Amadeu 
Gaudêncio, que ofereceu a casinha onde 
inicialmente funcionava administrativamente o 
Elo Social (no meio do lamaçal). Foram ainda 
destacados a Arma de Engenharia do Exército 
que fez a terraplanagem, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e o Padre Melícias, de 
quem se obteve um apoio substancial de vinte 
mil contos, contribuição determinante para se 
colmatar o défice de financiamento via PIDDAC.

Ao longo de 30 anos muitas foram as 
dificuldades, obstáculos e ameaças com que se 
depararam, enunciem algumas delas. 

Sócios Fundadores: Houve um período 
temporal, ou seja entre 1983 até 1989, em que 
os nossos entrevistados expressaram ter 
vivenciado e sentido mais dificuldades e 
obstáculos. Um deles disse mesmo “senão 
existisse uma equipa tão sólida e cooperante 
seria impossível chegar a bom porto”. O muito 
tempo para obter o licenciamento e para poder 
funcionar (6 anos), as exigências burocráticas e 
administrativas de toda a ordem, os interesses 
mesquinhos e financeiros declarados, os 
poderes de que se faziam valer só foi possível 
serem superados pela abnegação e persistência 
reveladas. 

Outra das dificuldades identificada pelo nosso 
painel foi a obtenção dos meios financeiros para 
uma obra desta dimensão. A forma de conseguir 
ultrapassar esta dificuldade, disse um dos 
Fundadores, foi graças às diferentes parcerias e 
envolvimento de entidades muito diversificadas.
 
Para além das dificuldades atrás referidas e no 
decurso de 30 anos de vida desta Instituição, 
out ras ameaças e obstáculos foram 
identificados. Na área técnica e sentida ainda no 

Animador: 

presente, temos, segundo o Dr. Martins, o 
exemplo da rigidez na legislação e o respetivo 
desajustamento à realidade. “No âmbito da 
Segurança Social está inscrito normativamente 
que os lares residenciais deverão funcionar vinte 
e quatro horas sobre vinte e quatro horas para os 
mesmos utentes. Quando se fala na promoção 
da Qualidade de Vida, ter como verdade 
absoluta e única este modelo tradicional, 
dificilmente se consegue promover dimensões 
como o bem-estar emocional, a inclusão social 
… e estabelecer uma parceria estreita entre a 
Instituição e a família. Pese embora essas 
diretrizes nós funcionamos num regime de 
rotatividade, respondendo às necessidades de 
90 beneficiários”. Já ao nível do Centro de 
Emprego Protegido foram perfilhadas grandes 
preocupações, em especial relativamente à 
v i a b i l i d a d e  e c o n ó m i c a  d o  m e s m o ,  
nomeadamente em áreas como a Lavandaria e 
Jardinagem. Ainda nesta valência e mais sob o 
ponto de vista legislativo, foi assumido existir um 
conflito entre o modelo de apoio existente no Elo 
Social e aquele que é preconizado pela entidade 
de tutela. “Importa ter em conta a conjuntura 
económica pouco favorável e perceber que, 
pese embora se estar completamente de acordo 
com a integração em mercado normal de 
trabalho dos nossos 27 trabalhadores em regime 
de emprego protegido, as dificuldades em o 
fazer são cada vez maiores. Deste modo, o Elo 
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Social optou por garantir prioritariamente os 27 
contratos de trabalho efetivos e a viabilidade 
económica do CEP”.

Havendo a clara evidência da 
participação ativa de vossas excelências na vida 
da Instituição, muitos foram os momentos 
experienciados por vós que elevaram o nome da 
nossa Instituição. Será que não se importam de 
referir aquele que, sob o vosso ponto de vista, foi 
o expoente máximo nesse desiderato?

Assumidamente não foi fácil 
obter da parte dos nossos entrevistados o 
momento mais marcante. Se para alguns deles 
foi a possibilidade de ter uma resposta às suas 
necessidades com a integração do seu 
filho/familiar, para outros foi a possibilidade de 
integrar o filho na resposta residencial, um dos 
motivos subjacentes à criação do Elo Social. 
Tivemos ainda a possibilidade e de uma forma 
estruturada de obter por parte de um dos 
elementos entrevistados alguns dos momentos 
que mais significado tiveram na vida desta 
Instituição. Assim, a fundação do Elo Social em 
1983, as 3 galas da Rosa Branca, dando 
visibilidade para projetar e credibilizar o Elo 
Social, a cerimónia de entrega do terreno com o 
Presidente Krus Abcassis, vereadora Sara de 
Brito, figuras importantes da Segurança Social e 

Animador: 

Sócios Fundadores: 

IEFP que avalizaram a viabilizaram o projeto, o 
lançamento da primeira pedra com o ministro 
Silva Peneda. Já em funcionamento, houve dois 
momentos que, tecnicamente e em termos 
institucionais, tiveram grande impacto. O 
desenvolvimento por parte do Elo Social de duas 
conferências Internacionais, marcadas pela 
qualidade dos palestrantes e pela mobilização e 
adesão das famílias do Elo Social, de outras 
Instituições congéneres e pessoas em nome 
individual. 

Finalmente, um dos Fundadores sublinha que, 
para ela, "o Elo Social representa mais Pessoas 
do que momentos, havendo duas Pessoas 
marcantes - O Dr. António Martins e a D. 
Cremilde. 

 Hoje, o Elo Social possui um conjunto 
de estruturas que dão resposta a 101 pessoas 
com deficiência mental. Possui as valências de 
CAO, CEP e área Residencial. Consideram que 
o projeto que pensaram concretizar está 
concluído ou acham ter ficado algo por fazer?

Um dos princípios 
partilhado por todos é o Elo Social ser um projeto 
permanentemente inacabado. No entanto, todos 
compartem e assumem que o Elo Social tem 
funcionado sempre muito bem. Um dos 
entrevistados diz que para esse efeito muito 
contribui um corpo técnico devidamente 
escolhido. Uma outra opinião manifesta com 
acuidade que a realidade actual mudou e o Elo 
Social também teve de fazer os seus 
ajustamentos e adaptações, havendo o 
surgimento de novas necessidades e uma maior 
preocupação na melhoria contínua e na 
qualidade dos serviços. Para além disso, através 
dos projetos transnacionais, a partilha de 
experiências e práticas tem possibilitado, com as 
devidas adaptações à realidade do Elo Social, a 

Animador:

Sócios Fundadores: 
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Templo de Diana

3

melhoria das práticas no domínio técnico e 
mesmo benefícios financeiros. Por outro lado, foi 
ainda constatado que o processo de 
envelhecimento da nossa população está cada 
vez mais presente, devendo ajustar os serviços 
prestados, seja na valência CAO seja na 
valência CEP. Nesta última, importa perceber 
que alguns dos trabalhadores estão próximos da 
reforma e importa pensar que resposta lhes dar. 
Também na área Residencial sugerem dever-se 
ajustar os serviços às novas necessidades 
procedentes do processo de envelhecimento, 
em especial necessidades no domínio clínico, 
seja na área de medicina seja na área de 
enfermagem, sendo cada vez maior as 
dificuldades manifestas das famílias em se 
responsabilizarem por esses apoios. 

O processo de envelhecimento dos pais também 
foi uma preocupação manifesta a vários níveis, 
em particular na estrutura orgânica e técnica da 
Instituição, ficando a sugestão de esta ser feita 
com tempo e de forma pensada. A criação de 
uma resposta para os pais, através do projeto 
“Laços,” é reflexo e resposta ao envelhecimento 
das famílias. Por outro lado, criou-se e está 
regulamentado no Regulamento Interno a 
Direcção de Tutelas e o serviço de Apoio Tutelar, 
sendo algo que deverá merecer a atenção de 
todos. Presentemente a Instituição tem à sua 
tutela uma mãe e filho, mas, dentro em breve, 
outros virão e devemos estruturar muito bem 
este Serviço para o futuro.   
  
Relativamente aos projetos europeus, realidade 
que acompanha a vida e as práticas do Elo 
Social há 18 anos e garante o nome da 
Instituição disseminado pela Europa, deverá ter 
continuidade, pois os benefícios são 
indiscutíveis. No que diz respeito à qualidade 
dos serviços prestados, dever-se-ão manter as 
práticas de qualidade que se iniciaram na 

década de 90,  devendo atua l izar  e  
permanentemente acompanhar as orientações 
técnicas nesse sentido. 

Foi ainda proposto que o projeto formativo deva 
ser retomado logo que possível e haja recursos 
suficientes do ponto de vista financeiro. 
Entendeu-se não manter desde o ano transacto 
a acreditação, uma vez a realidade formativa, 
seja nacional seja transnacional, começar a 
escassear, mas logo que novos ventos soprem 
na Europa, dever-se-á procurar a credenciação 
neste domínio. 

Finalmente, nos últimos anos, foi incrementado 
o potencial criativo e artístico dos clientes. Antes 
de 2000, essa função era exclusiva dos Panteras 
Negras (grupo de Rock). A partir desse ano, 
iniciou-se o Teatro, Rancho, Dança … e essa 
aposta deverá continuar, sendo consensual para 
todos o potencial inclusivo destas atividades.

 Com a conjuntura económica 
desfavorável, o envelhecimento das famílias e 
clientes, muitos e difíceis irão ser os desafios de 
futuro. De que forma perspectivam a vossa 
intervenção no Elo Social, tendo em vista 
contribuir para a sustentabilidade futura da 
mesma?

 No que diz respeito ao 

Animador:

Sócios Fundadores:
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Envelhecimento dos pais e famílias, todos 
reconhecem, como ficou patente na resposta 
anterior, a necessidade de renovação através de 
famílias de sucessão que possam vir a substituir 
os pais que já não consigam dar as respostas e 
apoio necessário aos seus filhos. Para esse 
efeito, um dos nossos entrevistados referiu a 
prática presente de a representação ser possível 
fazer-se por 2 pessoas. No entanto, parece que 
os pais não perceberam a importância da 
segunda pessoa ser um substituto de futuro ex: 
irmão, padrinho, primo… e não a mãe ou o pai, 
que têm praticamente a mesma idade. 

Relativamente à sustentabilidade financeira, 
prevendo-se na pior das hipóteses a falência da 
Segurança Social e o Elo Social estar em cerca 
de 70% dependente dos financiamentos da 
mesma, todos consideram importante delinear 
estratégias de resposta. Um dos elementos 
entrevistado acredita que “o Estado irá 
conseguir por diferentes formas canalizar 
recursos para que estas franjas sociais não 
fiquem sem financiamento. No entanto, a 
diminuição de financiamentos poderá ser uma 
realidade”. Pese embora ser unânime e evidente 
para todos os Fundadores a excelente gestão da 
Instituição até ao presente, procuraram em 
conjunto identificar algumas fraquezas/ameaças 
e encontrar oportunidades. Assim, relativamente 

ao CEP, enquanto atividade produtiva e 
geradora de receita, será sustentável 
economicamente enquanto tiver os pilares de 
suporte, em especial os protocolos Camarários 
que representam 50% das receitas. Neste 
momento, o setor crítico do CEP é a Lavandaria. 
No entanto e caso não se vislumbrem soluções, 
existe sempre a alternativa de reconverter os 
trabalhadores desse setor, criando outra área 
que seja viável ex: equipa de Limpeza …. Já no 
CAO e área Residencial, ambas no âmbito da 
Segurança Social, a dependência é muito maior 
dos subsídios do Estado e caso estes falhem, a 
alternativa de receitas sugerida poderá passar 
pelos recursos familiares (aumento das 
mensalidades); a par disso, poder-se-ão 
explorar outras alternativas como festas, 
donativos, procurar o contributo das empresas, 
tornar ativa a responsabilidade social destas e 
incrementar a área do Voluntariado. Também 
com um peso significativo no orçamento 
financeiro da Instituição estão os recursos 
energéticos. Seria importante criar as condições 
para se ser auto-suficiente e a Direcção está a 
trabalhar nessa possibilidade, através da 
colocação de painéis solares. Outra das 
possibilidades aventadas foi rentabilizar o 
património físico, como o aluguer do ginásio. 

Para finalizar, um dos Fundadores reforçou a 
ideia de no futuro disponibilizar a sua casa de 
praia para a Instituição, podendo ser uma 
excelente alternativa para colónias de férias, 
tendo a mesma capacidade para 16 pessoas e 
com todas as acessibilidades necessárias. Essa 
possibilidade foi já escrita em testamento.

 Finalmente, gostaríamos de saber, 
enquanto Conceptores/Fundadores, em que 
medida é que este projeto correspondeu e está a 
corresponder áquilo que expectavam? 

Animador:
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Finalmente, a nível da Residência, respondemos 
a todas as necessidades actuais em 35 lugares 
actualmente existentes. Daqui por uns anos, a 
resposta residencial poderá ser insuficiente, mas 
com a criação de núcleos familiares integrados 
poderemos suprir essa lacuna. O projeto Laços, 
que irá ser uma realidade, não estava concebido 
inicialmente. Os projetos Europeus não estavam 
inscritos e permitiram-nos projetar e acrescentar 
valor, seja internamente nas práticas aprendidas 
seja para o exterior. Em síntese, a qualidade de 
serviços corresponde ao que se pensou 
inicialmente, quantitativamente ultrapassou o 
expectável.”

Para terminar importa, não só 
agradecer a vossa disponibilidade para a 
realização desta entrevista mas também reforçar 
a ideia que é graças ao vosso contributo que 
existe uma Instituição de referência como o Elo 
Social.   

Ricardo Rodrigues

Animador: 

Sócios Fundadores: Algumas das frases dadas 
pelos Fundadores do Elo Social refletem 
claramente o que pensam acerca do Projeto Elo 
Social. Assim temos “superou largamente todas 
as expetativas… nunca teria imaginado que o 
Elo Social se tivesse tornado aquilo que se 
tornou e penso que revelou, desde sempre, 
grande capacidade para superar todos os 
obstáculos”. “Se há poucas coisas na vida que 
me inspiram confiança o Elo Social é uma delas”. 
“Se a minha filha está satisfeita eu estou 
satisfeito”. “O respeito pelos princípios em que 
foi fundado dá-me satisfação.” Sob um ponto de 
vista mais analítico e pormenorizado um dos 
Fundadores opina que “sob o ponto de vista 
qualitativo atualmente corresponde àquilo que 
foi idealizado por nós, isto é, não superou as 
expetativas, porque a qualidade dos serviços a 
prestar a estas pessoas foi sempre colocado 
num patamar muito elevado e temos 
correspondido áquilo que foi a concepção inicial. 
Do ponto de vista quantitativo, o projeto Elo 
Social inicialmente era mais pequeno, ou seja, 
confinávamo-nos a 3 respostas de base: o CAO 
para cinquenta clientes, o CEP para vinte e um 
trabalhadores em regime de emprego protegido 
e a Residência, com 30 lugares respondendo às 
necessidades que surgissem. A nível de CAO, 
crescemos de 50 para 74 e é viável crescer ainda 
mais, basta criar novas unidades no exterior 
semelhante ao CAO 3 e ter o acordo da 
Segurança Social. No CEP, passou-se de 21 
para 27 trabalhadores e já tivemos 29. 
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Voluntariado...

Sempre gostei de desafios, de sentir que me vou 
superando constantemente. Há que procurar 
novas vivências e experiências que nos 
enriqueçam e nos façam crescer tanto a nível 
pessoal como a nível profissional. Foi com esta 
motivação que dei início a um novo capítulo da 
minha vida, o voluntariado. 

É certo que cada vez mais se fala em 
voluntariado, seja este de carácter nacional ou 
internacional mas, afinal, o que significa ser 
voluntário?

Ser voluntário envolve disponibilidade, entrega e 
dedicação. Implica dar, pelo simples prazer de 
contemplar um sorriso. É acreditar e agarrar uma 
causa, abraçar alguém, é entregar ao outro um 
pouco do nosso tempo e atenção da forma mais 
simples e sincera – estendendo a mão. É 
também acolher mil sorrisos e expressões 
venturosas que nos contagiam a alma e nos 
inspiram; é fazer a diferença por eles e por nós, 
que por vezes não é fácil. É preciso ter olhos de 
igualdade, apagar a diferença e soltar o 
preconceito. A área em que se actua não é 
importante, o essencial é intervir com dedicação, 
sensibilidade e responsabilidade.

A minha experiência como voluntária começou 
no Elo Social, em Janeiro de 2012. O Elo Social é 
uma Associação que integra e apoia jovens e 

 

adultos com deficiências e a sua missão centra-
se em “procurar por todos os meios melhorar o 
bem-estar e a qualidade de vida das pessoas 
com deficiência e das suas famílias”. 

Nunca tinha convivido com jovens naquelas 
dificuldades, tão extremas e diferentes do meu 
dia-a-dia. Apesar de estar acompanhada de 
outra voluntária, lembro-me que o primeiro dia foi 
carregado de nervos e incertezas. Eu e a Inês 
focámo-nos essencialmente nos trabalhos 
manuais, no entanto, também existiram dias de 
jogos e passeios. A ideia era passar algum 
tempo de qualidade com eles, realizando 
actividades divertidas, estimulando-os. Ter 
tempo para partilhar histórias, experiências e 
gerar sorrisos e olhares cintilantes que nos dão 
força para continuar. E foi exactamente isso que 
aconteceu, desde do primeiro dia. Aqueles fins 
de tarde de sexta-feira tornaram-se habituais, os 
nomes familiares, o à vontade foi crescendo e os 
receios e a insegurança foram ultrapassados. 
Superadas as dificuldades iniciais inerentes à 
adaptação, encontrei no Elo Social um lugar 
acolhedor. 

Quero agradecer ao Elo Social por me ter 
permitido uma entrega altruísta e uma busca 
constante pelo serviço aos outros, e felicito o seu 
fantástico e incansável contributo que têm 
desenvolvido em prol da comunidade. Deixo 
também uma palavra de apreço à minha 
companheira Inês Ferreira que me acompanhou 
todas as sextas-feiras e me ajudou a ultrapassar 
todas as dificuldades de principiante. Para 
finalizar, quero deixar aqui o meu agradecimento 
ao GASTagus (www.gastagus.org), responsável 
pela concretização desta oportunidade.

Partilhar experiências faz parte do voluntariado e 
por isso deixo aqui o meu testemunho que 
considero importante, principalmente porque 
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vivemos numa sociedade onde a indiferença, o 
preconceito e a pressa para chegar a lado 
nenhum ainda estão muito presentes. É 
necessário alertar, consciencializar e inspirar 
presentes e futuras gerações no sentido de 
colmatar e diminuir as necessidades, sejam elas 
de índole social, educativo, ambiental, etc. 
Enquanto cidadãos, podemos lembrar os 
esquecidos e garantir-lhes um pouco de 
esperança. Devemos al iar as nossas 
competências e aptidões a uma causa, a um bem 
comum que nos mova, nos transforme e eleve o 
melhor que há em nós. Perante as carências 
mundiais, os voluntários são escassos mas 
ainda assim, mesmo que não seja possível 
chegar a todos, é notória a diferença e a 
esperança naqueles que recebem esta 
oportunidade.

“A maior recompensa do nosso trabalho não é o 
que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele 
nos transforma” (John Ruskin)

Catarina Wanzeller Teófilo

(Selecionámos uma poesia que dedicamos a 
todos Aqueles que sonharam e sonham todos os 
dias o “ELO SOCIAL”)

Sonhar
Mais um sonho impossível
Lutar
Quando é fácil ceder
Vencer o inimigo invencível
Negar quando a regra é vender
Sofrer a tortura implacável
Romper a incabível prisão
Voar num limite improvável
Tocar o inacessível chão
É a minha lei, é minha questão
Virar esse mundo
Cravar esse chão
Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas regras terei que vencer
Por um pouco de paz
E amanhã, se esse chão que eu beijei
For meu leito e perdão
Vou saber que valeu delirar
E morrer de paixão
E assim, seja lá como for
Vai ter fim a infinita aflição
E o mundo vai ver uma flor
Brotar do impossível chão.

Chico Buarque

Poema...
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Um olhar da janela ao lado...

Após privar alguns anos e sem qualquer tipo de 
pretensiosismo,
Arrisco expressar em palavras o turbilhão de 
emoções que vos invade o coração. 

Para trás ficam oásis de momentos felizes, na 
expectativa constante de encontrar novos 
oásis...

Ás vezes faltam-vos as forças, o caminho é duro 
e culpando a divindade por tão grande desdita, o 
sentimento de angústia e impotência cresce e 
aperta o vosso peito...

Ás vezes têm miragens, as emoções voltam a 
fervilhar,... 

Em cada miragem nasce uma esperança... é 
agora que esta sofrida viagem vai, enfim, 
terminar.

Mas depois, e às vezes o depois é tão curto que 
nem dá tempo para saborear a ilusão,... Chegam 
à fatal conclusão de que miragens são miragens, 
não passam de puros enganos... e as forças 
poderão vir a faltar novamente...

Por vezes poderão sentir-se sós.

Por vezes poderão sentir-se incompletos….

Por vezes sonham com o dia em que estas 

intermináveis viagens por este deserto de 
sentimentos vão terminar... e vão poder, 
finalmente, assentar arraiais e estabelecer 
residência para sempre...

O caminho pelo deserto da vida é tão duro...

Os dias podem parecer todos iguais e custam 
tanto a passar,
Os sentimentos de solidão estão presentes em 
cada dia,
Apodera-se um estado geral de apatia, nada 
motiva...

Vivem centrados nos sentimentos, nos 
pensamentos obsessivos,

Lutam todos os dias para conseguir manter a 
esperança, para ter pensamentos positivos,
Lutam todos os dias para conseguir manter a 
vossa sanidade mental...

Mas é também nestes momentos que se 
encontram convosco próprios...

Que depois de todo um turbilhão de sentimentos 
encontram o vosso equilíbrio,
Que depois de tantas dúvidas aprofundam a 
vossa identidade,
Que depois de todas as inseguranças e 
incertezas ganham forças para a fase seguinte...

Que sugiro que passe por… 

Aproximem-se mais da vossa família.

Aprofundem as verdadeiras amizades...

E apoiem incondicionalmente a nossa casa – O 
Elo Social…  

Ricardo Rodrigues
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30 ANOS A ABRAÇAR O FUTURO
Programa das Comemorações do 30º Aniversário 9

1983 - 2003...

Evento Breve Descrição 
Mês de 

Execução 
Lançamento das 
Comemorações 

Cerimónia a realizar no ELO SOCIAL. Janeiro 

Desfile de Carnaval 
Atividade a realizar no ELO SOCIAL em 

parceria com outras Organizações. 
Fevereiro 

Peça Musical “Jesus Cristo 
Superstar” 

2 Espetáculos a levar a cena no Cinema 
S. Jorge. 

Março 

Moda(r) Mentalidade 
Desfile de Moda, a realizar em parceria 
com outras Organizações numa sala de 

Lisboa 
Abril 

Jogos da Primavera 
Atividade a levar a cabo no ELO SOCIAL 
em parceria com muitas Organizações. 

Maio 

Rali Todo-o Terreno 
Atividade a desenvolver em parceria com 

ao Amigos de todo-o-terreno de 
Alenquer (ATTA). 

Maio 

Arraial Social 
Atividade a realizar no ELO SOCIAL, 

com a exibição de Marchas Populares e 
outras Animações. 

Junho 

Lançamento do Livro sobre 
os 30 anos do ELO SOCIAL 

Livro com uma retrospetiva fotográfica 
dos 30 anos da Associação. 

Setembro 

O ELO em Festa – Dia do 
Aniversário 

Animação sócio-cultural, durante todo o 
dia, no ELO SOCIAL. 

Outubro 

Gala dos 30 anos do ELO 
SOCIAL 

Espetáculo Musical com a participação 
de Artistas convidados a realizar numa 

Sala de Espetáculos de Lisboa 
Outubro 

Presépio dos 30 anos 
Exibição pública do Presépio construído 

com materiais recicláveis. 
Dezembro 

Festa de Natal 
Festa para toda a Família ELO SOCIAL 

e Amigos da Instituição. 
Dezembro 

Ceia de Natal e 
Encerramento das 

Comemorações 

Jantar da Instituição para assinalar o 
Natal e o fecho das Comemorações do 

30º Aniversário. 
Dezembro 

 

Inspirados na História, vivemos o presente para projetarmos o futuro … 



Bem unidos de mãos dadas somos o Elo Social 
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