
PROGRAMA 
28 SETEMBRO 

18H00 
 

 

ARBÓREO um vídeo-dança da 

Plural_Companhia de Dança 

(2020) 
 

 

 

'ARBÓREO' leva-nos a viajar até à copa das 

árvores e às raízes do corpo. Dois corpos-

árvore dançam ao sabor do vento numa 

floresta de sombras, espelhos e dualidades.  

Abraçamos o movimento das árvores 

celebrando a sua sábia diversidade.  
 

Direcção artística, vídeo e edição: Rafael 

Alvarez  

Co-criação e interpretação: Cristina Tavares 

e Frederico Augusto  

Produção: Plural_Companhia de Dança/ Casa 

das Artes / Fundação LIGA 

21H00 
 

 

Histórias que nos LIGAM 
 

 

A Fundação LIGA é também um palco de 

memórias de quem faz dela casa há mais de 

64 anos. Em roda virtual de amigos, há 

espaço para a partilha de histórias que 

eternizam os valores que representam a 

organização: humor, afetos, cuidado, paixão. 

O Zoom vai criar um espaço em que os 

convidados se vão conectar entre si pelas 

histórias que os LIGAM. 

A "LIGA Open Week" abre as portas da 

Fundação LIGA, de 28 de setembro a 2 de 

outubro, para uma visita aos nossos 

programas e respostas sociais. 

 

Os seguidores da nossa página de Facebook 

estão convidados a visitar a casa das 600 

pessoas que nos procuram diariamente, 

através de tertúlias online. 

 

Informação, reflexão, histórias e emoção dão 

o mote para a comemoração do "Dia 

Europeu das Fundações e Doadores“ (1 de 

Outubro), através da partilha da vida de 

quantos fizeram da "Fundação LIGA" casa. 

 
Sejam bem-vindos à nossa casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem | Bráulio Moreira | LIGARTE 



PROGRAMA 

29 SETEMBRO 

18H00 
 

 

Serviço de Apoio Domiciliário: 

Cuidar, Estar, Amar 
 

 

Um espaço de partilha entre cuidadores formais, 

informais e clientes sobre o Serviço de Apoio 

Domiciliário que dos cuidados diários dá lugar ao 

afeto. 

21H00 
 

 

OED - Existe Lugar para a Diferença 
 

 

OED, 30 anos de dedicação a apoiar a integração 

profissional de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. 

Partilhamos relatos que fazem a diferença. Inspire-

se nos testemunhos e mude a sua vida connosco. 

 

30 SETEMBRO 

21H00 
 

 

Voluntariado: A Arte de se Entregar 
 

 

A partilha de quem faz do tempo oportunidade de 

entrega aos clientes da Fundação LIGA através de 

voluntariado.  

 

1 OUTUBRO 

17H00 
 

 

Homenagem aos Colaboradores 

(Regime Presencial) 
 

 

Sessão de entrega de um quadro 

comemorativo pelos anos de serviço na 

Fundação LIGA, com registo fotográfico para 

publicar nas Redes Sociais, respeitando as 

normas de distanciamento da Direção-Geral 

de Saúde e do Plano de Contingência. 

18H00 
 

 

Centro de Atividades 

Ocupacionais: A Pessoa na sua 

Singularidade e Diversidade 
 

 

Tertúlia online com a apresentação da 

intervenção do CAO, as suas mutações em 

contexto de pandemia Covid-19 e a 

superação de novos desafios.  

21H00 
 

 

Escola de Produção e Formação 

Profissional: Formar para a 

Competência 
 

 

Tertúlia online onde se apresenta a oferta 

formativa da Escola de Produção e Formação 

Profissional da Fundação LIGA, para 

novembro 20 e fevereiro 21. 

 

2 OUTUBRO 

21H00 
 

 

Reabilitar e Prevenir - Os novos 

desafios da Intervenção Precoce 

na Infância 
 

 

Um espaço de reflexão sobre o passado da 

Intervenção Precoce na Infância, os novos 

desafios e a adaptação da intervenção a uma 

nova realidade em contexto de pandemia.  

https://www.facebook.com/FundacaoLIGA.paginaoficial/ 


