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É hoje publicado pela primeira vez o boletim informativo do Centro Social Arco-
Íris. Este é um projeto que surge num contexto especial, nomeadamente, no pre-
sente ano civil a instituição assinala o seu 18º aniversário, e, como tal, entendeu 
desenvolver uma série de atividades enquadradas na efeméride, direcionadas, quer 
aos utentes, quer à comunidade envolvente, as quais se inserem na ideia denomi-
nada “18 ANOS – 18 ATIVIDADES”. 

Este boletim informativo, que para já terá uma periodicidade mensal, será tam-
bém uma forma de dar a conhecer ao exterior um pouco mais do Centro Social Ar-
co-Íris, sua história, pessoas com ele relacionadas, e atividades desenvolvidas pela 
instituição. 

Como é sabido, o Centro Social Arco-Íris é uma instituição particular de solidarie-
dade social sediada em Paradela, que presta atualmente os serviços de Centro de 
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário a cerca de quarenta idosos. Mais, o Centro Soci-
al Arco-Íris não é só Paradela, nem se resume só à assistência que presta aos ido-
sos. Na verdade, esta instituição tem sabido, ao longo da sua (ainda curta) existên-
cia, interagir com as comunidades que o envolvem, nomeadamente as populações 
residentes nos lugares da antiga freguesia de Espinhel (Piedade, Espinhel, Oronhe, 
Casaínho de Baixo e Casal d’Álvaro). E essa interação e interajuda surge, não só 
porque essas comunidades necessitam deste tipo de apoio social, mas também por-
que o Arco-Íris existe para servir estas populações. Ainda bem recentemente a ins-
tituição colocou em prática um projeto de atividade ocupacional denominado 
“Cantinho Arco-Íris”, direcionado para essas populações, totalmente gratuito, co-
mo forma de lhes trazer mais qualidade de vida e de essas populações perceberem 
que é possível ter um envelhecimento diferente, ativo e dinâmico, sem se resumir 
ao trabalho, nomeadamente na agricultura. 

Noutro aspeto, o Centro Social Arco-Íris é uma instituição que tem vindo a fazer 
um caminho lento, mas progressivo, tendo em vista alcançar as tão almejadas me-
tas da sustentabilidade e da qualidade dos serviços prestados. Quanto à sustentabi-
lidade, é sempre de ter em conta que a instituição quando abriu portas, a 6 de 
Maio de 2013, tinha somente oito utentes, sendo que, na atualidade, volvidos que 
estão quase quatro anos, esse número aumentou para as quatro dezenas, facto que 
permite à instituição olhar o futuro com boas expectativas. E este crescimento 
tem que ver, e em muito, com a forma como têm sido prestados os serviços à po-
pulação. Felizmente a instituição é servida por funcionários com grande profissio-
nalismo, que prezam o seu trabalho pelo empenho, humanismo, respeito pela dig-
nidade da pessoa humana, permitindo a quem usufrui dos serviços sentir-se bem, 
sentir-se acolhido, sentir-se acarinhado. E, de facto, só assim é que esta “casa” 
pode continuar a crescer, só assim é que pode cumprir com a função que tem de 
desempenhar na sociedade. Na verdade, é para isto, que o Centro Social Arco-Íris 
existe. 

Esperemos, pois, que este boletim atinja os seus propósitos de dar uma imagem 
colorida deste Arco-Íris. 

Desde já agradeço a todos aqueles que se empenham na execução dos projetos da 
instituição – entre eles, este boletim – nomeadamente, órgãos sociais, utentes, 
direção técnica e colaboradoras. 

 

João Coelho, Presidente da Direção do CSAI 
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Cantar dos reis intergeracional 

O cantar das janeiras 

Durante todo o mês de 
Janeiro, e até mesmo 
em alguns dias da pri-
meira semana de Feve-
reiro, um grupo de vo-
luntários levou por dian-
te a iniciativa do Cantar 
das Janeiras, percorren-
do várias casas em Pa-
radela, Piedade, Espi-
nhel, Oronhe, Casaínho 
de Baixo, Casal d’Álva-
ro, Fujacos, Recardães, 
Aguada de Cima e Fer-
mentelos, cujo objetivo 
era, à semelhança de 
anos anteriores, angari-
ar fundos para o Centro 
Social Arco-Íris. 

Apesar do muito frio e 
humidade que caracteri-
zaram o mês de Janeiro 
passado, isso não impe-
diu aquele grupo de vo-
luntários de sair à rua, 
abandonando o quenti-
nho de suas casas e, 
mais uma vez, levar es-
ta tradição à casa das 
pessoas, ao mesmo 
tempo que garantiram 
mais um importante en-
caixe financeiro para as 
difíceis contas da insti-
tuição. Assim sendo, 
com esta iniciativa foi 
obtido o montante de 
5.125,00 euros, o qual 

será canalizado para a realiza-
ção de alguns investimentos im-
portantes na instituição, tendo 
em vista o incremento da quali-
dade nos serviços prestados. 

O Centro Social Arco-Íris mani-
festou o seu reconhecimento e 
gratidão a este grupo de voluntá-
rios pelo modo como, em mais 
uma ocasião, mostraram estar 
ao lado da instituição e do seu 
projeto de apoio social. 

Um agradecimento especial tam-
bém para todas as pessoas que, 
gentilmente, contribuíram para a 
obtenção daquela importante 
receita.  

No passado dia 6 de Janeiro os idosos do Centro Social Arco-Íris e da ARCOR 
(Óis da Ribeira) foram cantar os Reis às crianças da Bela Vista, em Águeda. Tra-
tou-se de um fantástica experiência intergeracional que deixou bastante felizes os 
nossos idosos. 
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Dia dos namorados, no atelier de culinária 
O Dias dos Namorados também foi assinalado no Centro Social Arco-Íris. 
Nesse dia, o Atelier de 
Culinária foi dedicado à 
data que se assinalava, 
com os nossos utentes a 
confecionarem bolinhos 
dedicados ao amor e à 
amizade. 
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Um abraço a todo o auditório, no Dia da Rádio! 

No âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Rádio, que se assinalou no 
passado dia 13 de Fevereiro, os nossos 
utentes tiveram oportunidade de visitar 
à Rádio Soberania. Para além de fica-
rem a conhecer o espaço, bem como os 
profissionais que diariamente dão voz 
àquela estação de rádio, os nossos ido-
sos ficaram saber como verdadeiramen-
te funciona uma rádio. Para além disso 
ainda tiveram oportunidade de estar em 
direto para o auditório da Rádio Sobera-
nia, durante o programa da manhã, e 
estar à conversa com Alcides Barros e 
Ricardo Abrantes, dando a conhecer o 
seu dia-a-dia na instituição e contando 
também algumas histórias da sua vida. 

Máscaras há muitas! 
O Centro Social Arco-Íris participou no passado dia 19 de Fevereiro, 
no Carnaval organizado pela Junta de Freguesia de Recardães e Es-
pinhel, o qual decorreu em Recardães, percorrendo as ruas situadas 
nas imediações do edifício da Junta de Freguesia e do Centro Social 
e Paroquial de Recardães.  

Com cerca de 20 pessoas, entre idosos e colaboradoras, duas viatu-
ras alegóricas, e com a temática dos Anos 70, o corso do Centro So-
cial Arco-Íris trouxe uma alegria e um colorido especial a este Carna-
val. No final, era bem patente no rosto dos idosos a satisfação por 
terem participado nesta festa. 

O dia 8 de Março é comemorado em todo o mundo 
como o Dia Internacional da Mulher. De modo a assi-
nalar esta data importante no calendário, que pretende 
homenagear o género feminino, o Centro Social Arco-
Íris presenteou as suas utentes com uma sessão de 
beleza, a cargo da cabeleireira Andreia Miranda, que 
gentilmente se disponibilizou para cuidar do cabelo 
das utentes e fazê-las sentirem-se bonitas e arranja-
das. O resultado final foi do agrado de todas as senho-
ras, as quais se mostraram bastante satisfeitas. 

No final houve ainda lugar a um lanche especial. 

Uma sessão de beleza para ELAS! 
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Cantinho Arco-Íris em ação! 

Iniciado em Novembro de 
2016, o Cantinho Arco-Íris 
tem vindo a trazer uma 
dinâmica especial à insti-
tuição. O Cantinho Arco-
Íris é um projeto direciona-
do para pessoas com ida-
de igual ou superior a 55 
anos, preferencialmente 
residentes na área da an-
tiga freguesia de Espinhel 
(Paradela, Espinhel, Pie-
dade, Oronhe, Casaínho 
de Baixo e Casal d’Álva-
ro), e que se prende com 
a realização de atividades 
de carácter ocupacional, a 
quais têm tido lugar, não 
só na sede da instituição, 
mas também nos vários 

lugares da antiga freguesia 
de Espinhel, sendo total-
mente gratuitas. 

Desde que iniciou o pro-
jeto, foram desenvolvidas 
atividades de ginástica e 
de música, uma vez por 
semana.  

As aulas de ginásticas de-
correram já no Centro So-
cial Arco-Íris, no Salão da 
Igreja de S. Pedro, em Pa-
radela, no salão da Junta 
de Freguesia, em Espinhel, 
na sede da ARMEP 
(Piedade) e na sede da 
Banda Alvarense (Casal 
d’Álvaro). Já as atividades 
de música têm sido bas-

tante diversificadas, com des-
taque para as sessões de mu-
sicoterapia que foram realiza-
das na ARCEL, pelo Prof. Luís 
Soares, para as visitas ao Mu-
seu Etnográfico da Região do 
Vouga e ao Museu de Etnomú-
sica da Bairrada, e ainda pela 
visita do Grupo de Danças e 
Cantares Tradicionais da Uni-
versidade Sénior de Águeda. 

As atividades do Cantinho Arco
-Íris vão continuar a ser desen-
volvidas nos próximos meses, 
podendo ser frequentadas por 
qualquer pessoa com mais de 
55 anos, bastando para tal fa-
zer a sua inscrição – que é 
totalmente gratuita – junto da 
instituição. 

7     L I N H A S  

O que vai acontecendo.. 



P Á G I N A  5  B O L E T I M  

Em entrevista, à Dra. Margarete Canas (Dir. Técnica)! 

7 linhas - Como é que chegou ao Arco Íris? 
MC - Tomei conhecimento de que estavam a precisar de uma direto-
ra técnica e enviei currículo vitae. Vim a entrevista e passado cerca 
de um mês e meio estava a trabalhar na Instituição para organizar 
tudo para abrirmos as portas. Recordo-me da ansiedade que estava 
para o 1º dia e qual a primeira utente que entrou no Centro. 
 
 
7 linhas - Como avalia a experiência? 
MC - Tem sido uma experiência muito gratificante, gosto muito do 
que faço e às vezes gostava de fazer mais mas o tempo não chega 
para tudo. 
 
7 linhas - O que mais a surpreendeu? 
MC - O que mais me surpreendeu foi a mobilidade das pessoas que fazem e fizeram parte da Direção, 
bem como das pessoas do lugar de Paradela. Pessoas muito dispostas a ajudar e em participar em tu-
do o que seja Arco Iris. 
 
7 linhas - Quais os aspetos positivos e negativos daquilo que tem sido o trabalho na Instituição? 
MC - Aspetos positivos são o prestar um bom serviço aos nossos utentes e suas famílias, o contacto 
com eles e tentar o melhor para sua qualidade de vida. Os negativos são, lidar com alguma negligência 
que muitas vezes afetam os nossos idosos. 
 
 
7 linhas - Quais as expectativas que tem em relação à instituição no curto e médio prazo? 
MC - As expectativas que tenho a curto prazo seria criamos uma nova resposta social na Instituição. A 
médio prazo seria termos estabilidade financeira e podermos prestar serviços inovadores aos nossos 
utentes, bem como à comunidade. 
 
 
Aproveito a oportunidade de agradecer a todos elementos da Direção pela oportunidade que me deram 
e pela dedicação que têm tido. Quero ainda agradecer às colaboradoras do Arco Íris por toda a dedica-
ção e carinho com os nossos utentes.  

Centro Social Arco-Íris apoia a Valormed! 

A Farmácia Simões Roque, de Barrô, em parceria com algumas instituições do nosso concelho, entre elas 
o Centro Social Arco-Íris, está a participar numa campanha de recolha de medicamentos fora de prazo e de 
embalagens vazias que os cidadãos tenham nas suas casas. 

A entrega dessas embalagens vazias e medicamentos fora de uso, a favor da MISSÃO AMBIENTE – VA-
LORMED, deverá ser feita até ao dia 31 de Março de 2017. Para o efeito, o Centro Social Arco-Íris tem dis-
ponível na instituição um contentor de recolha, devendo as pessoas aí dirigir-se para entregar as embala-
gens e os medicamentos. 

De referir que esta é uma campanha que está a decorrer em todo o país e que quem recolher maior quanti-
dade desses resíduos usufruirá de um prémio conferido pela VALORMED, prémio esse que se consubstan-
cia na possibilidade aquisição de equipamento de apoio para as respostas sociais de Centro de Dia e Servi-
ço de Apoio Domiciliário, e do qual o Centro Social Arco-Íris poderá vir a beneficiar. 

Colabore nesta iniciativa. 
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Ao preencher o IRS pode ajudar-nos 

Preenchimento do IRS 

Durante todo o mês de Abril funcionará no Centro Social Arco-Íris um gabinete destina-
do a dar apoio a todas as pessoas que necessitem de ajuda no preenchimento da sua 
declaração de IRS. Esse gabinete estará aberto todas as terças e quintas-feiras, entre 
as 18.30 horas e as 20 horas, sendo totalmente gratuito para quem pretenda usufruir da 
ajuda prestada pelo mesmo. 

que, no modelo 3 da Declaração 
Anual de IRS, folha de rosto, Qua-
dro 11 – campo 1101,  assinale 
com a letra X o quadrado de Insti-
tuição Particular de Solidariedade 
Social e preencha o número de 
contribuinte do Centro Social Arco
-Íris – 504 422 251.  

Este valor é depois deduzido ao 
Estado, que permite que 0,5% do 

À semelhança do que tem su-
cedido em anos anteriores, o 
Centro Social Arco-Íris volta a 
poder beneficiar da consigna-
ção de 0,5% do IRS. Esta é 
uma forma de qualquer pessoa 
poder contribuir, de forma com-
pletamente gratuita, para o pro-
jeto social desta instituição.  

Para que tal aconteça basta 

valor liquidado seja destinado, 
neste caso a uma IPSS, sem 
qualquer despesa pessoal 
para o contribuinte. 

De referir que, com referência 
ao IRS do ano de 2015, o 
Centro Social Arco-Íris obteve 
um benefício num montante 
que ultrapassou os 3.000,00 
euros. 
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Convocatória 

Assembleia Geral Ordinária 
Nos termos dos Estatutos, O Presidente da Assembleia Geral, Dr. Amo-
rim Figueiredo, convoca os Srs. associados do Centro Social Arco-Íris a 
reunir em Assembleia-Geral Ordinária, no dia 26 de Março de 2017, às 
9.30 horas, no Salão da Igreja de S. Pedro, em Paradela, com a se-
guinte ordem de trabalhos: 1. Informações relativas à atividade da institui-
ção; 2. Apresentação, discussão e votação dos Relatórios de Contas e de 
Atividades e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao Exercício de 
2016; 3. Outros assuntos de interesse. 

Informa-se que se à hora marcada não estiver presente a maioria dos as-
sociados, a Assembleia funcionará meia hora depois (10 horas) com 
qualquer número de associados. 

O Centro Social Arco-Íris vai estar presente em mais uma edição da Feira de Sabe-
res e Sabores, que terá lugar no próximo dia 22 de Abril, no IVV (Instituto da Vinha 
e do Vinho). Este certame, organizado pela Bela Vista, conta com a participação 
de várias instituições/associações do concelho de Águeda, tem início pelas 11 ho-
ras e prolonga-se até cerca das 19 horas. 

Como tem sido habitual nos últimos anos, o Centro Social Arco-Íris também irá par-
ticipar no evento com uma barraquinha de comes e bebes (sabores) e com um es-
paço de artesanato (saberes). 

  

  Apareça e visite o nosso espaço na Feira de Saberes e Sabores! 

Arco-Íris na Feira dos Saberes e Sabores 



18 anos, 18 atividades 
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O Centro Social Arco-Íris assinala no corrente ano o seu 18º aniversário. Foi a 17 de Setembro de 2009 que o 
grupo de associados fundadores outorgou a escritura pública de constituição da associação, num ato que mar-
cou o início formal do Centro Social Arco-Íris e deu arranque a um projeto de apoio social que, dezoito anos de-
pois, dá resposta a mais de quarenta utentes, emprega uma dúzia de pessoas e constitui um importante fator de 
desenvolvimento e dinâmica na comunidade envolvente, não só no lugar de Paradela, mas também na restante 
freguesia. 

Na verdade, temos assistido, ao longo dos últimos anos, a um crescimento sustentado desta instituição, ancora-
do por um lado no trabalho das profissionais que diariamente prestam os serviços relacionados com as duas res-
postas sociais atualmente em funcionamento – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, por outro na entre-
ga e dedicação dos órgãos sociais que, de uma forma completamente voluntária, prestam uma colaboração im-
prescindível à instituição, e por outro lado nas ajudas dos mecenas e amigos do Centro Social Arco-Íris – e feliz-
mente têm sido muitos – que, de uma forma desprendida têm ajudado financeiramente a instituição. 

Como forma de marcar estes dezoito anos – altura em que se atinge a “maioridade” – o Centro Social Arco-Íris 
vai desenvolver um projeto denominado “18 ANOS – 18 ATIVIDADES”. Nesse projeto, direcionado para os uten-
tes e seus familiares, bem como para a comunidade local, foram incluídas dezoito atividades, nas quais a institui-
ção pretende deixar uma marca especial, como forma de assinalar este momento também ele especial. 

 

As atividades são as seguintes: 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE DATA 

Lançamento do 7 Linhas 19.03.2017 

Dia Mundial da Saúde 07.04.2017 

Apresentação do livro do projeto “Hoje sou Idoso” 30.04.2017 

Lançamento do site da instituição Abril de 2017 

Sabores das Sopas 14.05.2017 

Dia Mundial da Família 15.05.2017 

Atividade de voluntariado/responsabilidade social 20.05.2017 

Cicloturismo 11.06.2017 

Sessão fotográfica Junho de 2017 

Dia Aberto 29.07.2017 

Aniversário CSAI 17.09.2017 

Concurso “Papas de Abóbora” Outubro de 2017 

Dia Internacional do Idoso e da Música 02.10.2017 

“Do viveiro à eira - Conhecimento do Arroz” 08.10.2017 

Jornadas Científicas “Cuidar na Terceira Idade” 28.10.2017 

Noite de Fados 11.11.2017 

Natal CSAI 09.12.2017 

Natal com a comunidade 16.12.2017 

À medida que se aproximarem as datas de cada uma dessas atividades, a instituição dará conta do 
conteúdo das mesmas, desde já se apelando a participação de todas as pessoas. 



SERVIÇO DE APOIO 
DOMICILIÁRIO 

Tem como objetivos, contribuir 
para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e famílias; re-
tardar ou evitar a institucionaliza-
ção; assegurar aos indivíduos e 
famílias a satisfação das neces-
sidades básicas, bem como cola-
borar no acesso aos cuidados de 
saúde. 

 

O CSAI tem por objetivo contribuir para 
a promoção do lugar de Paradela e dos 
restantes lugares da freguesia de Espi-
nhel, dando expressão ao dever de 
solidariedade e justiça social entre os 
indivíduos, com a finalidade de facultar 
serviços ou prestações da segurança 
social, propondo-se criar e manter as-
sistência à infância, apoio e assistência 
a idosos e centro de convívio. 

 

CENTRO DE DIA 

Tem como objetivos, contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida das pes-
soas e famílias; prevenir situações de 
dependência e promover autonomia. 
Visa ainda, apoiar o utente e famílias 
na satisfação das necessidades bási-
cas e nas atividades de vida diária, 
bem como colaborar no acesso aos 
cuidados de saúde. 

 

 

Serviços disponíveis: 

- Confeção e distribuição de 
refeições 

- Transporte 

- Tratamento de Roupa 

- Cuidados de Higiene e 
Conforto Pessoal 

- Higiene Habitacional 

-Acompanhamento a con-
sultas e exames médicos 

- Atividades de animação e 
motricidade 

- Recados/ compras 

- Administração de medica-
ção prescrita 

- Acompanhamento psicos-
social 

CENTRO SOCIAL ARCO-ÍRIS 

Rua do Viso, n.º 260 

Paradela 

3750-405 Espinhel 

TLF: 234 691 577 

TLM: 964 495 673 

 
E-mail: csai@iol.pt 
centrosocialarcoiris@blogspot.com 

www.facebook.com/home.php#!/

profile.php?id=100001569735259 

Utentes aniversariantes: 

 

José Silva: 04/03  

 

António Figueiredo:16/03 

 

Fernando Simões: 29/03 

 

António Silva: 01/04 

 

Helena Campos: 20/04 

O que temos para oferecer? 

Fachada principal do CSAI 

 

O Centro Social Arco-Íris recorda com saudade, neste espaço, os seus utentes e associados 
falecidos desde o passado dia 01.01.2017. Que eles estejam em eterno descanso. 

 - Mabília Dias Baptista: 22.01.2017. 

 - Maria Soares de Pinho: 07.02.2017. 

 - António Simões Baptista: 02.03.2017. 

 - Salomão Fontes: 06.03.2017. 
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