
Luso Support Centre Toronto 
2295 St. Clair Ave W.
Toronto, ON M6N 1K9
416-761-9761

A providenciar serviços de apoio e 
programas diários a indivíduos 
portadores de deficiências físicas 
ou de desenvolvimento desde 2003

Sociedade de 
Beneficência 
Luso-Canadiana

Contacte qualquer um dos 
nossos 3 Centros:

Apoie-nos
A Sociedade de Beneficiência Luso-Canadiana 
providencia programas com a ajuda de contribuições 
financeiras de doadores, patrocinadores, empresas, 
Governo, particulares e da Comunidade. Ao apoiar a 
Luso vai ajudar a providenciar serviços valiosos e de 
suporte para pessoas portadoras de deficiências e as 
suas famílias.

Luso Support Centre Peel
6245 Mississauga Rd.
Mississauga, ON L5N 1A4
905-858-8197

Luso Support Centre Hamilton
760 Barton St. E.
Hamilton, ON L8L 3B1
905-522-4612

Visite-nos no site www.lusoccs.org 
ou através do email: info@lusoccs.org

As nossas 
famílias Luso…

“Alannah adora o Luso porque….ela 
pertence!” 
– A Família Wade

“Luso é uma parte importante das 
nossas vidas…” 
– John Paterson

“O meu marido e eu sentimo-nos 
abençoados ao fazer parte da 
família Luso. Nós saímos todos os 
dias para o trabalho sabendo que o 
nosso filho irá ser amado, tal como 
nós o amamos, e que estará feliz e 
seguro. A nossa vida não seria a 
mesma sem a Luso!” 
– A Família Stewart 

Número de beneficência: 860258649 RR0001

A Sociedade de Bene�cência
Luso-Canadiana reconhece
com agrado o apoio do
Governo de Portugal
por disponibilizar esta
publicação. A tradução
para português foi
generosamente �nanciada
pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros.



Missão
A Sociedade de Beneficiência Luso-Canadiana é 
uma organização baseada na comunidade que 
apoia famílias e adultos portadores de 
deficiências físicas ou de desenvolvimento para 
assim atingirem o seu maior potencial. 
Trabalhamos em parceria com a nossa 
comunidade em geral para providenciar o acesso 
há informação, recursos e programas que 
proporcionam independência, crescimento 
e integração.

Visão 
Nós vamos ser um líder a providenciar 
acessibilidade, coordenação e serviços 
sustentáveis para indivíduos portadores de 
deficiências físicas e/ou de desenvolvimento. Nós 
visualizámos uma comunidade onde as 
diferenças são aplaudidas e os membros da 
comunidade são consciencializados para 
trabalhar em conjunto e melhorar a qualidade de 
vida para todos.

Valores
Na Luso nós acreditamos que:
• Cada pessoa tem o direito a ser tratada com 

respeito e dignidade.
• Os participantes têm o direito a receber a 

melhor qualidade em cuidados especiais, da 
parte dos nossos funcionários qualificados, 
num ambiente acolhedor.

Programa Diário – Adulto 
Os programas diurnos da Luso oferecem a oportunidade 
para prosseguir uma aprendizagem contínua, com um 
crescente desenvolvimento e estimulação na 
participação em actividades interactivas.

Programas que promovem a saúde física, mental e mais 
alguns aspectos importantes na inclusão social, levando 
os participantes a atingir o seu potencial máximo. As 
actividades são estruturadas para promover a 
participação e compromisso. Os programas da Luso são 
dinâmicos, ricos em experiências e oportunidades de 
enriquecimento na aprendizagem para a vida.

Estes diversos programas educacionais vão desde a 
matemática, linguagem, ciência e aprendizagem 
informática, vocações, actividades motoras delicadas 
ou mais intensivas, actividades físicas diárias e outras 
actividades sensoriais cativantes.

As sessões na Quarto Snoezelen e outros programas 
sociais, tais como na área das Artes, Artesanato, Drama, 
Música e Dança que são alguns dos favoritos dos nossos 
participantes. Ser capaz de nos envolver e alcançar aos 
nossos participantes, que possuem vários níveis de 
habilidades, dá apoio à nossa missão de proporcionar a 
cada indivíduo a sua própria valorização e inclusão.

Segunda-feira à sexta-feira, das 8h30 às 15h00. 

Quarto Snoezelen
As sessões na Quarto Snoezelen providenciam um 
ambiente multi-sensorial que estimula, relaxa ou 
desperta várias sensações através de sons, luzes e 
painéis tacteis e interactivos. 

Em casa, longe de casa – 
Serviço de Descanso 24 horas
O nosso programa de Descanso, na Luso de 
Toronto, providencia às familias e cuidadores 
pessoais com a opção de deixar os seus 
participantes e familiares para estadias 
temporárias noturnas com os cuidados e 
amabilidade das nossas atenciosas funcionárias.

Este descanso é proporcionado nas nossas 
instalações modernas que apoiam indivíduos 
com vários níveis de aptidões.

Entitulado como o “Hotel Luso”, por um dos 
nossos clientes “regulares”, em que a decoração 
e ambiente fazem transportar o sentimento de 
estar em casa, longe de casa.

Convidamo-lo a juntar-se a nós para uma visita 
guiada das nossas lindas instalações e verificar 
em primeira-mão a experiência no “Hotel Luso”.


