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ESTAMOS ON!

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Empreendedorismo e Inovação Social

A ação “PARTE DE SI, passar uma tarde produtiva com os
utentes da ARCIL – Lousã“, consistiu na pintura dos muros

exteriores das instalações da ARCIL Cerâmica/Centro de
Serviços e Manipulados, sendo desenvolvida pela equipa de
profissionais do Balcão do BPI da Lousã, a quem prestamos
o nosso agradecimento pelo seu gesto solidário e por todo
o empenho, que em muito contribuiu para o sucesso da
ação proposta.
A esta fantástica equipa juntámos um grupo de utentes da
resposta CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a
Inclusão)
que,
com
a
sua
alegria
contagiante,
proporcionaram uma tarde de saudável convívio e de
trabalho bem-sucedido!

SAIBA MAIS

Este foi o mote para muitas outras ações de Voluntariado
Empresarial/ Corporativo, que pretendemos vir a
desenvolver na Instituição.
Damos cada vez mais importância a este tipo de
voluntariado, pela possibilidade de concretização de
necessidades da Instituição, e pelo contributo que dá ao
fortalecimento da imagem institucional.
Entendemos que é um Voluntariado a que as empresas
aderem também cada vez mais, pelas suas características,
pelo envolvimento, interação e impacto positivo que
proporciona entre colaboradores de uma mesma empresa.
Veja AQUI os registos de uma tarde super animada!

AOS VOLUNTÁRIOS DA
ARCIL, O NOSSO MUITO
OBRIGADA!

voluntariado@arcil.org
arcil.org.pt/cooperar/voluntariado
Na ARCIL, o voluntariado é uma área a que damos cada
vez mais importância. Acreditamos que o voluntariado
pode, definitivamente, acrescentar valor ao trabalho da
nossa organização e permitir uma ação mais eficaz,
tendo em vista a nossa Missão e Visão!

É fundamental agradecer aos voluntários que dedicam o seu tempo, competências e até o seu amor em prol do outro.
O nosso profundo respeito e admiração por todos os que, diariamente, pela sua dedicação, nos ajudam no
cumprimento da nossa Missão.
Aos nossos Voluntários de longínqua duração, Eugénia Seco, Carlos Dias e Fernando Queiroga, o nosso grande bem
haja por toda a colaboração voluntária em diferentes áreas da ARCIL.
Aos voluntários, de cáracter pontual, que colaboraram com a ARCIL no período do verão, Ema Pinheiro (DAF e Gestão)
e Valentim Rosa (CATL), o nosso agradecimento e fica a expetativa de podermos voltar a contar convosco em futuras
oportunidades.
Aos mais recentes Voluntários, Yan Droppers (ARCIL Agro), Dulce Santos (EIS e Gestão), Alfredo Santos (projetos), Tiago
Simões (Manutenção), Thiago Santos (LA) e Rui Tomás (CRI/LA), e à nossa voluntária internacional Jennifer Schmidt
(CACI), o nosso obrigada pelo entusiasmo e motivação que, no seu tempo dedicado à ARCIL, demonstram em cada
uma das áreas onde atuam.
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COLÓNIAS DE
FÉRIAS 2021

ESTAMOS ON!

Entre os meses de junho e setembro a
ARCIL realizou dez colónias de férias, nas
Praias de Mira, Ovar e Tocha. Nas
diversas colónias participaram 99 utentes
de vários programas da ARCIL.
O projeto Colónias de Férias, permite dar
resposta
a
diversas
necessidades
identificadas, tais como: o descanso das
famílias e/ou cuidadores; o reforço das
relações sociais, pessoais e interpessoais
dos
utentes,
pela
participação
em
atividades em contextos diferentes dos

ARCIL É MARCA
REGISTADA NO EUIPO!
O Ideas Powered For Business SME Fund é uma
iniciativa da Comissão Europeia implementada
pelo Instituto de Propriedade Intelectual da
União
Europeia
(EUIPO),
para
apoiar
financeiramente PME's europeias com vouchers,
para a proteção propriedade intelectual —
nomeadamente marcas.
No início do ano, a ARCIL candidatou-se, com
sucesso, a esta iniciativa, por forma a receber
uma subvenção
que permitiu um reembolso
parcial dos custos para o registo.
Desta forma, no passado mês de setembro, a
ARCIL conseguiu o seu registo e é oficialmente
uma
marca
registada
no
Instituto
da
Propriedade Intelectual da União Europeia!

habituais; a promoção do bem-estar do
seu bem-estar, bem como o acesso a
novas experiências e a diminuição dos
problemas causados pelas rotinas de
confinamento, provocadas pela pandemia
COVID-19 a que estiveram sujeitos.
Desta forma, o projeto contribui de forma
bastante significativa para a melhoria da
qualidade de vida e a felicidade dos
nossos utentes.
Este é um projeto cofinanciado pelo
Instituto Nacional para a Reabilitação,
I.P., tendo ainda o apoio da Câmara
Municipal da Lousã.

O Inside - Isocial INcluSion of people with
Intellectual DisabilitiEs through sport, é um
projeto Erasmus+ cujas atividades decorrem
entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, com
a finalidade de promover o desporto enquanto
ferramenta de empoderamento para pessoas
com deficiência e dificuldades intelectuais.
Clique aqui e acompanhe todos os detalhes
sobre o projeto!

ARCIL marca presença
no Congresso Internacional
da Sociedade Portuguesa
de Terapia da Fala
Em finais de setembro, a equipa de Terapia da
Fala do IMPACTO+ esteve representado no II
Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa
de Terapia da Fala.
Um evento cientificamente relevante e inovador
no qual se moderou um workshop com a perita
australiana Sheridan Forster e apresentou uma
proposta de trabalho na área da comunicação e
necessidades de apoio neste domínio.
Partilhando e aprendendo; uma excelente forma
de iniciar o ano letivo!
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WORKSHOP SOBRE O
PROGRAMA

No passado mês de setembro, teve lugar o primeiro
workshop

sobre

o

programa

ToP:

Tempo

Partilhado,

numa atividade em parceria com a CERCIAG.

TOP

Depois de editar do e-book, em maio do corrente ano,
o

próximo

passo

é

a

disseminação

do

programa

através de cursos de formação sobre o mesmo.
Esta

foi

a

programa

primeira

ToP,

com

ação
a

de

formação

finalidade

de

sobre

avaliar

a

o

sua

eficácia e reportar o impacto resultante.
O

programa

ToP:

Tempo

Partilhado

é

a

versão

traduzida e adaptará do HOP: Hanging Out Program.
A

sua

finalidade

frequentemente

é

reduzir

o

experienciado

isolamento
por

pessoas

social
com

multideficiência ou dificuldades similares.
Gostaria de saber mais ou de receber formação sobre
o tema? Contacte-nos!

"UMA ESCOLA PARA TODOS/AS"
da
1ª
Edição,
a
ARCIL
ª Edição do Curso de Formação
“ Uma Escola para Todos/as", decorreu entre 6
Depois

do

sucesso

apresenta a 2

e 10 de setembro, em parceria com a APPDA de
Lisboa.

Por iniciativa da APPDA de Lisboa, um conjunto
de

27

docentes

ativamente

em

3

e

técnicos

sessões

de

participaram

formação

para

aprender um novo modelo para criar ambientes
educacionais
partilhar

cada

práticas

vez
e

mais

reflexões,

inclusivos
assim

e

como

questões e dificuldades.

2ª Edição
do Curso de Formação

Se gosta do tema da Educação Inclusiva e quer
explorar um novo modelo, entre em contacto!

No passado dia 20 de outubro teve lugar o curso de
formação
Práticas”,

online

"Autismo

organizado

pela

e

Bem-Estar:

ARCIL

em

Estratégias

parceria

com

a

Autism in Context.
A

sessão

Psicologia

foi
e

ministrada

Ciências

da

pelo

Mestre

Educação,

e

Peter

Doutor

em

Vermeulen,

palestrante internacionalmente reconhecido e autor de

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS

mais de 15 livros e vários artigos cujo tema se centra no
autismo.
Na formação "Autismo e Bem-Estar: Estratégias Práticas"
cuidadores/as,
convidados/as

docentes
a

redefinir

e
os

técnicos/as

resultados

foram

desejados

no

autismo, reforçando o foco no bem-estar e na felicidade,
através

da

partilha

de

ferramentas,

estratégias

e

experiências para tornarmos as suas vidas mais felizes,
através de experiências mais prazerosas e significativas.
Um evento inédito, recheado de boas energias, partilhas,
reflexões e conhecimentos!
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ESTAMOS ON!

ARCIL sai vencedora no Programa
Bairro Feliz, do Pingo Doce!
A proposta “O Bairro dos Animais
Felizes” que a A.R.C.I.L. submeteu ao
Programa Bairro Feliz do Pingo Doce

Acreditamos que a concretização desta
ação, também trará um grande impacto
ao nível da comunidade local e regional,

foi a vencedora na loja Pingo Doce de
Condeixa-a-Nova!
A Quinta do Caimão da A.R.C.I.L., vai
melhorar
as
condições
de

tornando assim a nossa Quinta do
Caimão num espaço melhorado,
aprazível e bem cuidado para os
animais, que permitirá, com melhores

habitabilidade dos animais existentes,

condições, uma maior proximidade

criando um parque animal – “O Bairro
dos Animais Felizes” – que, permitirá a
todos os visitantes da quinta a
realização de diversas atividades com
os nossos animais, possibilitando uma

entre os visitantes e os animais
residentes, bem como a realização de
algumas atividades neste parque
animal – como o tratamento dos
animais, a alimentação dos mesmos e o

maior proximidade e interação com os
mesmos, de forma a poderem usufruir
de momentos de bem-estar e lazer, na
natureza.
A construção do Bairro dos Animais

contar de histórias sobre o seu
importante papel neste contexto.
Estamos certos que futuramente, a
nossa pónei Mia vai gostar muito da
visita de todos!

Felizes vai ter um enorme impacto –
além dos animais que vão ter o seu
espaço melhorado – na Quinta do
Caimão.
Consideramos
que
a
concretização deste projeto, terá uma
grande influência na utilização do
espaço feita pelos nossos utentes, que

Esta foi uma importante iniciativa
social da marca Pingo Doce!
Um enorme bem hajam a todos os que
deixaram a sua ‘moedinha verde’ na
nossa proposta! Muito obrigada!

SOCIO-EMOTIONAL CAPACITY BUILDING
IN PRIMARY EDUCATION

O No âmbito do projeto ERASMUS+ PSsmile a
equipa do CATL da ARCIL iniciou o curso de
formação sobre promoção de competências para
a aprendizagem socioemocional em contextos
educacionais. Ao longo de seis sessões, as/os
participantes vão refletir sobre teorias e
implementar
práticas
para
potenciar
o
desenvolvimento socioemocional das crianças
acompanhadas, a par do próprio desenvolvimento
individual neste tão importante domínio.
Além de conteúdos académicos, a Escola pode e
deve ser um espaço que promove o
desenvolvimento integral de cada aluno/a. Com
este projeto, em parceria com o Agrupamento de
Escolas da Lousã e a ACTIVAR, avançamos um
pouco mais nesse sentido!
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Empreendedorismo e Inovação Social

poderão ter um contacto mais próximo
e em melhores condições junto dos
animais. O que para muitos se traduz
numa importante terapia, para o seu
bem-estar e melhoria de qualidade de
vida.

O projeto SMARTS,
começou há 1 ano!

QUALIDADE

ABORDAGEM CENTRADA
NA PESSOA
REFLEXÃO DE PRÁTICAS

Depois dos Direitos, chegou a vez de falarmos da Abordagem Centrada
na Pessoa. Os colaboradores e clientes da ARCIL tiveram a
oportunidade de refletir sobre as suas práticas, abordando desta vez a
Abordagem Centrada na Pessoa.
Para o efeito, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do Sistema da
Qualidade da ARCIL, que planeou e desenvolveu um conjunto de 4
vídeos, que traduzem a realidade deste princípio na ARCIL. Desta
iniciativa emergiram diferentes resultados, que poderão ser visualizados

Já conhece este projeto? SMARTS (Supporting
Me About Rights to Sexuality) é um projeto da
ARCIL financiado pelo programa ERASMUS+
em que se reforça processo de tomada de
decisão apoiada por pessoas com deficiência
e reflete sobre o seu direito – e o de todos/as
– à intimidade e sexualidade.
Terminado um ano de projeto, a equipa da
ARCIL já:
recebeu formação sobre o tema,
organizou um manual para profissionais,
responsáveis por serviços e cuidadores/as
informais e
implementou 2 cursos de preparação para
o teste-piloto da metodologia SMARTS.
A equipa está expetante com as próximas
etapas! Veja mais na segunda newsletter do
projeto AQUI!

clicando nas figuras!

1

2

3

4
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UNIDADES, PROGRAMAS &
SERVIÇOS

ARCIL,

RECEBE

VISITAS

ESPECIAIS

Num regresso às suas origens, Pedro Mexia
aproveitou a sua visita à Vila da Lousã, para
conhecer a nossa Instituição e algumas das
nossas
Unidades
de
Negócio
Social,
nomeadamente: o RECINCLUSA - Reciclagem
para a Inclusão , o Centro de Serviços e
Manipulados e a ARCIL Madeiras. No decorrer
da visita, teve a oportunidade de visitar o
Centro de Atividades e Capacitação para a
Inclusão e de almoçar no Restaurante
Pedagógico, dinamizado semanalmente pelo
Programa de Formação Profissional.
Outra visita bastante especial, foi a de Catarina
Raminhos e Ana Arranz – madrinhas do Lar de
Apoio, Casa das Cores –, que também tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco da ARCIL,
mas acima de tudo, partilhar com as nossas
crianças e jovens, momentos únicos de
convívio.
Foi um dia inesquecível e os nossos residentes
adoraram!
Aguardamos ansiosamente pelas próximas
visitas!

MegaVoz
grupo de Autodeterminação do CACI

No passado mês de novembro, o Grupo
MegaVoz, grupo de Autodeterminação
do CACI, realizou o tradicional almoço
convívio. Este ano, o grupo decidiu
estender o convite a mais pessoas com
o intuito de dar a conhecer um pouco
do trabalho desenvolvido, dos valores e
da missão. O almoço foi servido pela
Formação Profissional, com o habitual
requinte e não faltou partilha, convívio
e boa disposição! Estamos ansiosos
pelo encontro do próximo ano!
Clique na imagem e veja o resumo de
um almoço super animado!

Magazine nós!
novas edições disponíveis
Já está disponível a 2ª edição da
magazine Nós! De periodicidade
trimestral, a magazine Nós foi
desenvolvida com o objetivo de dar
a
conhecer
as
atividades
dinamizadas pelos formandos do
programa da Formação Profissional
da ARCIL, contando com a
participação de todos os grupos, em
colaboração com os formadores de
base e de tecnológica.
Clique AQUI e veja a nova edição da
nós!
Mas os nossos formandos não ficaram por aqui, e decidiram preparar uma edição
especial de Natal! Clique na imagem e fique a conhecer esta edição natalícia!

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão
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UNIDADES, PROGRAMAS &
SERVIÇOS

Projeto SABER VIVER
Dinamizado pelo SAD ARCIL
No âmbito do PROJETO SABER VIVER – cofinanciado
pelo INR,IP, o Serviço de Apoio Domiciliário, no fim-desemana prolongado de 30 de outubro a 1 de novembro,
realizou a atividade ENCONTRAR LISBOA. A maior parte
do grupo, constituído por 17 pessoas, não conhecia a
capital e foi possível compensá-los com um programa
cultural personalizado e adaptado aos seus interesses.
Também através do PROJETO SABER VIVER, foi
dinamizado um ciclo de 4 workshops de Cozinha Fácil e
Barata, com o objetivo de ensinar a cozinhar de forma
saudável e simplificada, com recurso a bens essenciais
de baixo custo.
Veja AQUI o resumo das atividades por Lisboa, bem
como o livro de Receitas Fáceis e Baratas, resultante dos
workshops!
Serviço de Apoio Domiciliário

Foram mais de 70 participantes de várias instituições que, na
manhã do dia 26 de novembro, marcaram presença no XXXI
Corta-Mato da ARCIAL, prova mais antiga do calendário da
ANDDI. Desta feita, este cross foi integrado no Corta-Mato
Escolar do AE de Oliveira do Hospital, proporcionando
excelentes momentos de convívio e inclusão desportiva.
A ARCIL esteve representada com 7 Atletas nos escalões de
seniores e masters, que tiveram uma excelente prestação neste
evento!

Projeto Pedagógico CATL
ano letivo 2021-2022
O tema deste ano letivo é
"Vamos Salvar a Terra!"
O projeto pedagógico do
Centro de Atividades e
Tempos Livres para o presente
ano letivo, tem como tema
geral "Vamos Salvar a Terra",
subdividindo-se em diversas
temáticas mensais.
Cada tema é explorado em
diversos *Ateliers diários, que
possibilitam a multiplicidade de
atividades sociais,
pedagógicas, lúdicas,
recreativas, culturais e
desportivas.

Trabalhos realizados pelas
crianças e jovens do CATL, em
conjunto com as monitoras.

Ateliers:

Faladores e Ouvintes – Ética /Cidadania;
Em movimento – expressão físico-motora;
Artistas sustentáveis – abordagem a diferentes formas de arte
(Corporal, Musical, Plástica);
Cons-ciência – ciência, sensorial;
Cinebrinca – Brincadeiras Livres.
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dezembro
Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência

Teatro de
Sombras!

Lar Residencial

COMO É VIVER
NO LAR RESIDENCIAL?

Centro de Atividades e Tempos Livres

O testemunho dos utentes

No

âmbito

das

comemorações

do

Dia

Internacional da Pessoa com Deficiência,

O objetivo principal do Lar Residencial da ARCIL é

as

providenciar alojamento residencial, promovendo um

brindaram-nos com um criativo Teatro de

ambiente o mais próximo possível do ambiente familiar,

Sombras!

disponibilizando

Este,

condições

que

contribuam

para

a

melhoria da qualidade de vida dos utentes, pela plena

crianças

foi

dos

adaptado

CATL

com

da

base

ARCIL

na

história

original do álbum ilustrado intitulado Por
Cuatro

Esquinitas

de

Nada

(2014),

da

integração social, potenciando o respeito dos seus

autoria de Jerome Ruillier.

direitos enquanto cidadãos de pleno direito.

Na

Nas palavras dos nossos utentes a resposta é simples:

Tempos Livres são inclusivos, trabalhando

“Um Lar, uma Família!”

diariamente

clique na imagem, e veja os testemunhos dos nossos

sentido

residentes.

ARCIL,

de

consciência

os

Centros

com

de

crianças

sensibilizar
da

Atividades

e
e

jovens,
reforçar

comunidade

para

e

no
a
a

inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou
Incapacidade. Clique na imagem e veja o
resultado final!

Dias da Inclusão:
Deficiência e Bem-Estar
o este
“Eu quer s os
o
dia tod
dias!”

ividades
"Estas at
fixes!”
são muito

á a ser o
“Este est a nossa
d
ia
d
r
o
lh
me
vida!”

“Vou querer morar
sempre aqui.”

No âmbito do projeto ERASMUS+ SMILE, numa parceria entre
o Agrupamento de Escolas da Lousã e a ARCIL, realizou-se
no passado dia 3 de dezembro – Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência – a atividade “Dias da Inclusão:
Deficiência e Bem-Estar” na EB2 da Lousã.
Contando com a ARCIL, enquanto coordenadora em
Portugal do projeto, e outros parceiros, entre eles, a equipa
de Cinoterapia da GNR e o serviço de hipoterapia da Quinta
da Muralha, os alunos participaram em diversas atividades
onde puderam interagir com cães e cavalos, beneficiar de
um espaço de Snoezelen, realizar atividades motoras na
Sala das Brincadeiras e brincar com bolas de sabão
gigantes.
Um dia recheado de atividades lúdico-terapêuticas, com
interações maravilhosas que permitem afirmar que foi dado
mais um passo no caminho da construção de um ambiente
escolar mais
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dezembro
Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência

Vídeo de Natal ARCIL
Em plena época natalícia demos asas à imaginação! No
vídeo de Natal deste ano, contamos com o habitual espírito
de equipa que tão bem nos caracteriza, e assinalámos o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência da melhor
maneira! Mantendo o nosso compromisso de trabalhar com
pessoas com deficiência para construir um futuro
sustentável, inclusivo e transformador, no qual todos
possam atingir o seu potencial.

No dia passado dia 16 de novembro, a ARCIL publicou o
Teaser do seu vídeo de Natal (poderá vê-lo aqui) inspirado
na

série

Casa

de

Papel,

que

teve

mais

de

4,5

mil

visualizações no Facebook!
No dia 3 de dezembro – Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência

–

por

divulgámos o
12

mil

forma

a

assinalar

esta

data

especial,

resultado final, que já conta com cerca de

visualizações

e

mais

de

2,4

mil

reações,

comentários e partilhas!
Os colegas Ângela Ferreira e Ricardo Simões, conceberam
e dirigiram o vídeo, sendo o mesmo filmado e editado pelo
colega – Responsável pelos Transportes da ARCIL – Pedro
Sequeira,

enquanto

que

toda

a

gravação

áudio

foi

produzida e editada pelo Professor de Música do CACI,
Sérgio Fernandes.
Nas

gravações

utentes

da

filmagens,
excertos

participaram

Instituição.
foi

do

diferente

vídeo

apenas

Contudo,

foram

do

no

ano

filmados

colaboradores

que

diz

passado,
em

respeito
pois

locais

e
às

alguns

externos

à

ARCIL (Palácio da Lousã Boutique Hotel e Mundial MAX).
Esta é uma casa cheia de talentos! Clique aqui e veja, ou
reveja, o animado vídeo de Natal!

Créditos:
o

Concebido

e

dirigido

por:

Ângela

Ferreira

/

Ricardo

Simões
o

Letra: Ricardo Simões

o

Filmagem e Edição: Pedro Sequeira

o

Gravação áudio: Sérgio Fernandes

o

Participantes: Colaboradores, clientes/utentes ARCIL

o

Música original: Tones and I / Dance Monkey

A inclusão acontece quando..
"se aprende com as diferenças e não com as igualdades"

Paulo Freire

Esta data, tem como principal objetivo a motivação para uma
maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência,
promover uma mobilização para a defesa da dignidade, dos
direitos e do bem-estar, para que se crie um mundo mais
inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela
física ou mental.
O vídeo realizado para este dia - da autoria de Sérgio Fernandes,
Professor de Música no CACI -, tem como fim de consciencializar
a população da importância da integração das pessoas com
deficiência na sociedade.
Ainda não viu? Clique na imagem!
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UNIDADES, PROGRAMAS &
SERVIÇOS

ARCIL beneficia das campanhas de Natal
da escola profissional STATUS e banco BPI

Num

ano

muito

repleto

gratos

de

pelo

desafios,

apoio

também

do

grupo

Numa altura em se apela a um maior distanciamento, há épocas especiais que

Fidelidade Comunidade.

não podemos deixar de celebrar e o Natal, é uma delas.

Não

A ARCIL teve o privilégio de ter sido escolhida pelo Balcão do Banco BPI da

palavras, mas as imagens dizem tudo!

Lousã e pela STATUS - Escola Profissional Lousã, como entidade a beneficiar

O

conseguimos

nosso

descrever

bem-haja

ao

a

estamos

Programa

gratidão

grupo

em

Fidelidade

das suas campanhas de Natal.

Comunidade que, através dos cabazes oferecidos,

O propósito destas campanhas foi permitir que este Natal trouxesse o conforto

proporcionou

e alegria às pessoas pelas quais somos responsáveis.

aconchegante!

um

Natal

bem

mais

feliz

e

A ARCIL agradece às entidades e doadores particulares envolvidos, este
amável e solidário gesto, que nos incentiva e estimula a prosseguir com a nossa
missão, dignificando aqueles que nos apoiam, garantindo a continuidade dos
nossos serviços e a promoção da inclusão social.
Obrigada à STATUS e ao BPI, por tornarem esta época mais feliz para as
crianças que apoiamos.
Queremos demonstrar a nossa gratidão e desejar festas cheias de alegria.

Natal na ARCIL
O Lar Residencial – Casa do Pátio, com
a
fantástica
colaboração
do
colaborador Ramiro Simões – que
produziu e compôs a letra desta
música –, mostrou que os seus
residentes
além
de
talentosos,
passaram esta quadra de forma super
animada!

Também no CACI, o Professor
de Música, Sérgio Fernandes,
não deixou passar esta
quadra em branco!
E em conjunto com os nossos
utentes, fomos presenteados
com esta magnífica canção!

Em pelo esspírito natalício, a ARCIL entregou um
pequeno
Modelo

e
da

doce

miminho

Lousã,

no

à

Loja

âmbito

de

Continente
um

desafio

proposto para participarmos no concurso de Natal
promovido

pela

Wearephenix.

A

equipa

da

Formação Profissional decorou uma Christmas Box
e

"Que coisa mais linda,

confecionou

rabanadas,

é o Natal na Lousã!"

que

o

tradicional
foram

doce

de

acompanhadas

Natal
por

–

uns

deliciosos biscoitos do projeto Coisas da Quinta.
A este nosso importante doador o nosso bem-haja
pelo

Ainda no âmbito do projeto SABER
VIVER financiado pelo INR, IP,
desenvolveram-se atividades de
turismo rural com utentes de SAD
E
CACI
e
de
degustação
gastronómica
local,
já
enquadradas na época natalícia!

seu

regular

contributo

para

a

nossa

Instituição.

Empreendedorismo e Inovação Social
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A PERSPETIVA DOS FORMANDOS

À conversa com...

“a vida é um ensaio”

PROFESSOR
CASIMIRO DE ALMEIDA JACINTO
Com a celebração do 45º Aniversário da ARCIL,
convidámos o Professor Casimiro de Almeida Jacinto
para, numa conversa informal, prestar o seu testemunho
sobre o seu vínculo à nossa casa.
Bem-haja Professor Casimiro, por ter aceite este convite
e por fazer parte, com todo o empenho e dedicação, da
história da ARCIL. Clique na foto e leia o artigo
completo.

No final dos anos 80, a ARCIL
incrementou o Programa de
Formação Profissional. No ano
em que celebramos 45 anos,
relevamos – neste artigo
elaborado
pela
Assistente
Social do programa, Maria
Emília Santos –, a opinião de
formandos que já concluíram o
seu processo formativo e que se
encontram a trabalhar.
Clique na montagem, e leia o
artigo na íntegra.

À conversa com...
PROFESSOR JOSÉ ERNESTO
CARVALHINHO DE PAIVA

UI
Clique AQ
artigo na
e leia o
a.
gr
ínte

Não se pode desligar um testemunho, da
pessoa que o dá. Nesta conversa, José Ernesto
faz uma viagem ao passado, mergulha
naquela que também é um pouco a sua
própria história, revisitando recordações
traduzidas em imagens e reflexões, entre
outras lembranças – muitas delas explanadas
no livro “Pessoas, Ideias e Afetos | ARCIL – Um
projeto de Causas”, lançado em 2015 e escrito
pelo próprio, com a coautoria de João Carlos
Santos Pinho.

Em algumas horas de conversa – que no final
pareceram breves minutos –, somos presenteados
com um testemunho genuíno e repleto de
memórias, que nos fazem voltar atrás no tempo e
vivenciar
cada
acontecimento
como
se
estivéssemos diante dele.
Bem-haja Professor Carvalhinho, não só por ter
aceite este convite, mas também, por fazer parte
integrante da história da ARCIL pelo seu trabalho,
dedicação e resiliência inesgotáveis.

Antes & Depois
P A G
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VISÕES DA ECONOMIA
SOCIAL

O testemunho de...

A Sector 3 – Social Brokers convidou o Dritetor Técnico de Reabilitação, João Canossa Dias, a
prestar o seu testemunho na cerimónia de lançamento do livro “Visões da Economia Social”. Um
livro único, que reúne as visões de 51 líderes e fundadores de importantes instituições sociais de
Portugal.
Não perca, compre aqui a Edição Solidária! 50% da receita deste livro reverte para as Instituições
Sociais que os autores dos artigos fazem parte, nomeadamente a ARCIL.

João Canossa Dias

“Às vezes, quando acordo, o mundo é como o sonhei” ...
... Diz-nos Filipe Faria no seu livro Um dia Normal.
O que será um dia normal? Não serão todos os dias normais?
Para mim, um dia normal, é um daqueles dias em que ...
... visito a creche da minha filha e vejo salas onde terá oportunidade de brincar com crianças com diferentes perfis de neurodesenvolvimento;
... passo pelo parque de uma grande superfície e reparo que ninguém estacionou indevidamente nos lugares destinados a pessoas com mobilidade
condicionada;
... tomo café, antes de entrar ao serviço, e sou atendido por uma funcionária com dificuldades intelectuais;
... tenho uma reunião na CMLousã e entro pela entrada traseira ... que acabou por se tornar a principal por ser tão acessível, mesmo respeitando a
arquitetura de um imóvel histórico;
... dou formação a docentes e apercebo-me do real esforço para encontrar as melhores formas para responder à diversidade dentro e fora da sala de
aula;
... lido com o mau humor de um colega em particular que talvez tenha ou não uma condição de saúde mental;
... almoço no refeitório da ARCIL, lado a lado com colaboradores/as e utilizadores/as dos serviços com uma variedade de deficiências ou condições
potencialmente incapacitantes;
... e, em muitas destas ocasiões, acredito que serei eu aquele que se sente menos “normal”!
Para mim, seria um dia anormal, se assim não fosse!
Tenho consciência de que, para muitas pessoas, o dia que acabo de descrever, não será o seu dia normal.
Afinal, talvez não haja assim tantos dias normais.
Possivelmente por isso, o mundo nem sempre é como eu, e a ARCIL, o sonhámos.
Interessa, porém, continuar a ser sonhador ...
Interessa sonhar, para mim e para a ARCIL, a Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, entidade que aqui hoje represento.
Com a Missão de:
“Construir projetos de vida, com as pessoas, acreditando no potencial inclusivo da comunidade”
A ARCIL sempre foi pioneira nas ideias e nas ações no que à inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade diz respeito.
Pioneira, ou Timoneira, essa palavra herdada do latim para referir aquele que “comanda o leme, navega o barco (...) tem a valentia de dar o primeiro
passo, desbravar o caminho e inspirar outras pessoas”. Assim o define Madalena Moniz, na sua obra de literatura para a infância: João Timoneiro.
A ARCIL foi pioneira quando ...
... No início da década de 80 empreende e cria um CEP para gerar emprego para pessoas com deficiência, iniciando negócios sociais em áreas tão
diversas como a serração de madeira, produção de calçado ou uma oficina cerâmica ...
... Nos anos 90, arrisca com práticas de inclusão escolar, envolvendo alunos/as com deficiência nas atividades pedagógicas das escolas “regulares” da
Lousã ...
... No início da era 2000 avança com um Festival Nacional e Internacional da Canção para pessoas com deficiência, estabelecendo um evento único e que
tanto valor tem para a comunidade da Lousã, gente com e sem deficiência ...
... No ano 2006 decide iniciar a tradição da descida da Serra da Lousã ... em cadeira de rodas; sim, isso mesmo: serra abaixo, em cadeira de rodas.
... Em pleno 2021 assume que qualquer pessoa tem o direito a controlar a sua própria vida, nas mais diversas áreas, avançando com um projeto
transnacional sobre Tomada de Decisão Apoiada na área da Sexualidade!
E porque em 2021 ainda é preciso lembrar outros e outras de que a pessoa com deficiência tem o direito de decidir sobre a sua vida, mesmo numa área
tão íntima como a sexualidade, importa que a ARCIL continue a ser timoneira, nesta área da Diversidade e da Inclusão.
Na obra de Madalena Moniz, o João Timoneiro é acompanhado por um amigo, o Tim, que o desafia e inspira. A ARCIL tem sido, para mim, esse amigo.
O amigo – ou a amiga, pois as questões de género também são importantes – que me incitou a preparar o Manifesto pela diversidade, com o apoio de
outros amigos e amigas.
Organizar o Manifesto pela Diversidade ... Refletir sobre o manifesto propriamente dito, constituiu-se como um desafio.
O desafio de olhar para um mundo em conflito com a diversidade – e não me alongarei, aqui, em exemplos desse conflito – e tentar perceber por que não
é o mundo como o sonhámos.
Mas também o desafio de olhar para dentro ... e ponderar sobre a medida em que cada um e cada uma de nós abraça a diversidade e os desafios e
provocações que esta coloca à nossa própria identidade e existência.
Sonhar o mundo é importante, mas igualmente importante é sonhar o próprio. Em Sonho-me como sou, texto de uma colega da ARCIL, Maria Emília
Santos, ensina-nos que a nossa vida pode ser uma “montanha grande, mas também o vale mais cavado”, um “deserto com a esperança de alcançar o oásis”
ou um “enorme oceano de inclusão”. Nas suas palavras, “sonho-me como sou e sou compassivo comigo porque já o fui antes com outro. (...) E sempre
sinto que sou eu”.
Talvez por isso o texto da ARCIL seja algo divergente e com uma identidade tão peculiar no contexto desta nossa obra: Visões da Economia Social.
Porque apesar de peculiar, o sentimos como sendo nós: ARCIL.
Termino com uma citação do pensador Afonso Cruz, a propósito dos dias cinzentos de novembro.
No seu (O) livro do Ano, Afonso conta que:
“Por baixo do guarda-chuva é um bocadinho menos Novembro”
Pois que se concretize desta forma a Missão da ARCIL; que à sombra da sua ação se continue a “desbravar o caminho e inspirar outras pessoas” para viver
um mundo cada vez mais diverso, próspero e livre; um pouco mais como o sonhamos!
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A sua opinião é importante para nós. Participe e colabore ativamente!
Queremos ouvir sua opinião, as suas ideias e propostas. Só assim podemos continuar a crescer.
Contamos consigo!
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