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Somos muito unidos 

Gostamos de cá estar 

Deus queira que para o ano  

Possamos colaborar. 

 

Vinde, Vinde meus senhores 

Não pensem que vêm mal 

Todos metidos cá dentro 

Fazem alegrar o jornal. 

 

Todos juntos cá dentro  

Somos boa companhia 

Gostamos uns dos outros 

E vivemos o dia-a-dia. 

 

Maria Fernanda Arede, Utente de Centro de Dia 

17 de Setembro de 2018 
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7 cores em GRANDE ATIVIDADE 

O 7 Cores – Grupo Teatral 

do Centro Social Arco-Íris, 

grupo criado em 2016 e 

que veio trazer um cunho 

cultural à instituição, pros-

seguiu com a sua ativida-

de durante o ano de 2018. 

Ainda com a peça teatral 

“E se ela não aparece? Ai 

a minha vida!”, o 7 Cores 

foi até Vagos no passado 

dia 7 de Abril, atuando no 

palco CER (Centro de 

Educação e Recreio), em 

mais uma brilhante noite 

de teatro, sendo que a 

receita da bilheteira re-

verteu a favor do Agru-

pamento de Escuteiros 

de Vagos. Mais recente-

mente, no dia 8 de Ju-

nho, o 7 Cores levou à 

cena a mesma peça de 

teatro, no Clube Maci-

nhatense, em Macinhata 

do Vouga, no âmbito do 

Macinhata Fest. Mais 

recentemente, a 04 de 

Agosto, o grupo atuou 

no Dia Aberto do Centro 

Social Arco-Íris, apresentando a 

peça “Afinal é muito mais que um 

Baile de Verão!”. 

O que aconteceu... 

Durante todo o mês Janeiro, e também em alguns dias dos meses de Fevereiro e 

Março deste ano, o habitual grupo de voluntários percorreu vários lugares das fre-

guesias de Recardães e Espinhel, Barrô e Aguada de Cima, com o objetivo de an-

gariar fundos para o Centro Social Arco-Íris, tendo conseguido obter uma receita 

total de 5205€, a qual foi entregue à Direção da instituição. Após esse valoroso 

trabalho, os vários elementos que fazem parte deste grupo de voluntários foram 

recebidos no Centro Social Arco-Íris, a fim de participarem num jantar de reconhe-

cimento e gratificação pelo valoroso trabalho realizado em prol da instituição. De 

referir que o grupo é composto por várias crianças, nas quais vai já sendo incutida 

a importância de contribuir para a coisa pública. 

Cantar das Janeiras para o Arco-Íris 



Arco-Íris celebrou 5º aniversário de abertura 
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O Centro Social Arco-Íris assinalou no passado dia 7 de Maio o quinto 

aniversário da abertura das respostas sociais, num almoço que reuniu 

órgãos sociais, colaboradoras e utentes, e que contou com a presença 

da Dra. Elsa Corga, Vereadora da Câmara Municipal de Águeda, de 

Manuel José Campos, Presidente da Junta de Freguesia de Recardães 

e Espinhel e de Carlos Lemos, Presidente da UCIPSS's - Águeda. 

Na ocasião João Coelho, Presidente da Direção do Centro Social Arco-

Íris, recordou os tempos difíceis pelos quais a instituição atravessou no 

momento da implementação das respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliá-

rio, com uma reduzida frequência de utentes (somente 8). No entanto, referiu aquele responsável, 

fruto de um trabalho conjunto de órgãos sociais, direção técnica e colaboradoras, e com o apoio da 

comunidade e das entidades públicas, nomeadamente CM Águeda e JF Recardães e Espinhel, a 

instituição conseguiu crescer, apresentando atualmente uma frequência de 50 utentes, a quem dá 

apoio e às respetivas famílias. 

Manuel José Campos, em representação da JF Recardães e 

Espinhel, e Elsa Corga, em representação da CM Águeda, fo-

ram unânimes em destacar o bom trabalho e o esforço que a 

instituição tem desenvolvido ao longo destes cinco anos para 

alcançar estes resultados positivos.  A terminar as interven-

ções, Amorim Figueiredo, Presidente da Assembleia-Geral da 

instituição, destacou a importância de casas como estas e do 

valoroso serviço que elas prestam, nomeadamente aos idosos 

e às suas famílias, referindo-se ainda à necessidade de investir 

cada vez mais na qualidade desses mesmos serviços. 

Realizou-se no dia 04 de Agosto mais uma edição do Dia Aberto do Centro Social Arco-Íris, em que a 

instituição desenvolveu uma série de atividades abertas à comunidade. Assim, da parte da manhã decor-

reu um rastreio ao peso e à glicémia, inteiramente gratuito, realizado pela Farmácia Simões Roque. À 

tarde, esteve patente ao público uma exposição de trabalhos realizados pelos utentes da instituição, ao 

mesmo tempo que decorreu a campanha “Um livro, um amigo”, através da qual as pessoas podiam visi-

tar a no espaço de biblioteca da instituição e ajudar a preencher a mesma através da oferta de livros. 

Ao final da tarde teve lugar a missa campal, presidida pelo Padre Júlio Grangeia, a qual antecedeu a ha-

bitual sardinhada e, a terminar o Dia Aberto, foi apresentada pelo 7 Cores – Grupo Teatral do Centro So-

cial Arco-Íris a peça de teatro “Afinal é muito mais que um Baile de Verão”. 

Dia Aberto do Centro Social Arco-Íris 
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Concerto Solidário 
No passado dia 13 de 

Janeiro o Centro de Ar-

tes de Águeda recebeu 

um inesquecível espetá-

culo musical com a fa-

dista Cuca Roseta e a 

Banda Alvarense, que 

deliciou o numeroso pú-

blico que lotou aquela 

sala. Muitos parabéns e 

muito obrigado aos artis-

tas que contribuíram 

para um fim solidários, 

pois a receita deste es-

petáculo reverteu para o 

Centro Social Arco-Íris e 

para o Centro Social e 

Paroquial de Recardães. 

Um agradecimento es-

pecial a todos os funcio-

nários do Centro de Ar-

tes de Águeda, pelo seu 

profissionalismo, à Câ-

mara Municipal de 

Águeda e à Junta de 

Freguesia de Recardães e Espinhel que, 

desde o primeiro momento apoiaram a 

iniciativa, e ao Sítio do Passal, pois sem 

ele nada disto teria sido possível. 

O que aconteceu... 

Realizou-se no dia 21 de Abril, o concerto de Primavera organi-

zado pela ABARCA (Barrô) e pelo Centro Social Arco-Íris 

(Paradela). Este evento, que decorreu na Igreja de S. Pedro, em 

Paradela, teve a participação do Orfeão de Barrô, do Orfeão de 

Loureiro (Oliveira de Azeméis), Orfeão da Covilhã e do Coral 

Stella Maris, de Peniche. Paradela e as seus gentes engalana-

ram-se para receber este evento, e as quase 200 pessoas que o 

proporcionaram. Foi com uma nave repleta que os coros partici-

pantes puderam apresentar as suas peças, que deliciaram o pú-

blico presente. Pelo meio houve ainda tempo para o Orfeão de 

Barrô homenagear os seus coralistas (atuais e antigos) que são 

oriundos de Paradela.  

A terminar a atuação dos grupos teve lugar a habitual troca de lembranças entre os grupos par-

ticipantes, tendo ainda sido entregues aos coros que viajaram de fora de concelho receberem 

as lembranças da CM Águeda, JF Barrô e Aguada de Baixo e JF Recardães e Espinhel, a qual 

se fez representar neste evento pelo seu Presidente Manuel Campos, o qual deu os parabéns à 

organização pelo fantástico espetáculo. A ocasião foi 

ainda aproveitada por Amorim Figueiredo, presidente 

da assembleia-geral do Centro Social Arco-Íris para 

enaltecer a riqueza cultural que este tipo de eventos 

traz às populações. No final do espetáculo decorreu 

um lanche para todos os grupos, em que o convívio e 

a boa disposição foram as notas dominantes. 

Concerto de Primavera foi um sucesso 
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O dia 8 de Março é assinalado em todo o mundo como o Dia 

Internacional da Mulher. De modo a assinalar esta data impor-

tante no calendário, que pretende homenagear o sexo feminino, 

o Centro Social Arco-Íris realizou no dia 7 de Março, com a co-

laboração da Farmácia Simões Roque, de Barrô, uma ação de 

sensibilização sobre cuidados a ter com a pele, e no dia 8 pre-

senteou as suas utentes com uma sessão de beleza, a cargo da cabeleireira Andreia, que gentilmente se disponi-

bilizou para cuidar do cabelo das utentes e fazê-las sentirem-se bonitas e arranjadas. O resultado final foi do agra-

do de todas as senhoras, as quais se mostraram bastante satisfeitas. 

Dia da Mulher Festejado no CSAI 

O Dia Mundial dos Avós foi assinalado no Centro Social Arco-Íris com várias atividades e brincadeiras entre os 

idosos e as crianças do ATL de Verão, e ainda com uma tarde musical animada pelo Prof. André Silva, da Escola 

de Música do Sport Clube de Paradela. 

Dia Mundial dos Avós 

Os idosos do Centro Social Arco-Íris estiveram mais uma vez presentes no 

Carnaval de Recardães, organizado pela Junta de Freguesia de Recardães e 

Espinhel, tendo animado o corso carnavalesco, sendo que o tema deste ano 

foi o México. 

Arco-Íris no Carnaval de Recardães 

O CSAI esteve presente em mais uma edição da Feira de Saberes e Sabores, organizada pela Bela vista, a qual 

decorreu no dia 28 de Abril, no Instituto da Vinha e do Vinho, em Águeda. A instituição agradece a todas as pessoas 

que contribuíram para esta participação, bem como a todos aqueles que passaram pela sua barraquinha. 

CSAI na Feira dos Saberes e Sabores 

O Centro Social Arco-Íris realizou no passado dia 17 de Junho mais uma edição do seu habitual passeio cicloturísti-

co, o qual contou com a participação de mais de 150 pessoas. À hora marcada os cicloturistas lá partiram para rea-

lizar um percurso de 24 quilómetros, que iniciou e terminou junto ao edifício da instituição. No final do passeio teve 

então lugar o almoço convívio junto ao edifício da instituição, o qual se prolongou pela tarde fora, marcada pela boa 

disposição que os convivas trouxeram para o evento, não tendo faltado a entrega de uma lembrança a cada uma 

das empresas patrocinadoras do evento. A tarde foi igualmente aproveitada para a apresentação do projeto 

“Guarda-Rios”, numa iniciativa conjunta da Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel e da Quercus. 

Passeio Cicloturístico do Centro Social Arco-Íris 
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O Cantinho Arco-Íris é um O 

Cantinho Arco-Íris é um pro-

jeto de atividade ocupacio-

nal para pessoas com 55 ou 

mais anos, o qual se reinici-

ou no mês de Setembro 

após o habitual interregno 

do mês de Agosto. Este pro-

jeto, que arrancou em No-

vembro de 

2016, tem 

assentado 

fundamental-

mente na rea-

lização da 

atividades de 

ginástica, 

estando pre-

vista, para esta nova 

“temporada” do Cantinho 

Arco-Íris, a diversificação 

do tipo de atividades ocu-

pacionais. De referir que o 

projeto conta atualmente 

com a participação de 15 

pessoas, com as ativida-

des a terem lugar na insti-

tuição, mas também fora dela, 

sendo que os interessados em 

inscrever-se em tais atividades, 

as quais são inteiramente gratui-

tas, poderão fazê-lo junto do 

Centro Social Arco-Íris ou atra-

vés dos seguintes contactos: 

234 691 577 e 964 495 673. Para 

poder integrar o projeto do Canti-

nho Arco-Íris tem somente de 

preencher duas condições, no-

meadamente, ter 55 ou mais 

anos e residir num dos lugares 

da extinta freguesia de Espinhel 

(Paradela, Piedade, Espinhel, 

Casal d’Álvaro, Oronhe e Ca-

saínho de Baixo).  

Cantinho Arco-Íris 

Saudades dos que partiram... 
O Centro Social Arco-Íris recorda com saudade, neste espaço, os seus utentes e associa-

dos falecidos desde o passado dia 01.04.2017. Que eles estejam em eterno descanso. 

 - António Rosa Baptista: 22.12.2017. 

 - Arménio Almeida da Conceição: 16.03.2018. 

 - Clarinda do Carmo Alves: 06.04.2018. 

 - Álvaro Domingues Baptista: 16.04.2018. 

 - Comendador António Soares de Almeida Roque: 19.05.2018. 

 - Rosa da Conceição: 05.06.2018. 

 - António Simões de Figueiredo: 22.06.2018. 

 - Fernanda da Conceição dos Santos: 30.06.2018. 
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Em entrevista, à Cátia 

(Administrativa)! 

 1. Como é que chegou ao Arco-Íris?  

O Centro de Emprego informou-me da vaga para administrativa na insti-
tuição, marquei a entrevista e fui selecionada. 
 

 

 

2. Como avalia a experiência?  

Está a ser uma experiência boa, no sentido em que estou em contacto com uma realidade que 
não conhecia que é a terceira idade, eu não tenho avós, faleceram muito cedo e eu não sabia o 
que era ser idoso nem as dificuldades que a idade traz e nesse sentido tem sido para mim mui-
to enriquecedor. 
 

3. O que mais a surpreendeu?  

Surpreendeu-me a fragilidade e vulnerabilidade dos nossos idosos, quando digo nossos, não é 
necessariamente os que estão na instituição mas sim de forma geral a população idosa, estão 
muito desprotegidos e precisam de muito apoio. 
 

4. Quais os aspetos positivos e negativos daquilo que tem sido o trabalho na instituição?  

O aspeto mais positivo é poder contribuir de forma positiva na vida dos nossos utentes dando-
lhes o conforto e a companhia que necessitam e acho que o Arco-Íris tem trabalhado muito 
bem neste sentido, no entanto, nem sempre conseguimos que o nosso trabalho tenha o efeito 
que desejamos, muitas vezes por condicionantes que não dependem diretamente de nós. 
1 

5. Quais as expetativas que tem em relação à instituição no curto médio prazo?  

Penso que seja expectável que a Instituição continue a crescer de forma sustentada. Gostava 
de poder ver o Arco-Íris a trabalhar em mais valências sociais, há tanto para fazer na área social 
no nosso país que de certo poderíamos fazer e apoiar mais. 
 

Gostaria de deixar ainda uma mensagem. É sabido que o que mantém uma casa é a sua estru-
tura e eu acredito realmente que o Arco-Íris tem uma estrutura sólida de colaboradoras que 
todos os dias trabalham e se esforçam para manter a "casa" erguida e forte. Desejo as maiores 
felicidades ao Arco-Íris por mais um aniversário, certa de que irá festejar muitos mais. 

Visita às Praias 

Neste Verão os nossos seniores percorreram as praias da nos-

sa região, aproveitando o bom tempo e a sempre refrescante 

brisa do mar.  

. 



Farmácia  
Simões Roque 

Decorreu durante o mês de Julho mais um ATL de Verão, direcionado para 

crianças dos 6 aos 12 anos. Este ano em moldes diferentes do que sucedeu 

em edições anteriores –somente em dois dias por semana –, nem por isso 

deixou de ter um leque bastante diversificado de atividades ao dispor dos 

participantes. Desde a praia, passando pela piscina e pelos jogos aquáticos, 

não faltaram os ateliers de culinária, as sessões 

de cinema, as atividades intergeracionais e até 

uma visita ao jornal “Região de Águeda”. O Centro Social Arco-Íris agradece o fantásti-

co trabalho da monitora Isabel Rodrigues, bem como a confiança que os pais deposita-

ram na instituição para receber os seus filhos neste ATL de Verão. 

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 

ATL de VERÃO 

Decorreu entre os dias 7 e 29 de Julho mais uma edição do Agitágueda, evento que trouxe novamente a Águeda 

milhares de pessoas, que encheram as ruas da cidade. Pelo quarto ano consecutivo o Centro Social Arco-Íris este-

ve presente no evento com uma barraquinha onde, para além de se servirem refeições, a instituição aproveitou 

para se dar a conhecer um pouco mais.  Durante uma semana foram muitas as pessoas que contribuíram para 

que esta participação fosse bem-sucedida, como veio a acontecer, pelo que a instituição desde já agradece a to-

dos aqueles que passaram pela nossa barraquinha, bem como a todas as pessoas que ajudaram na confeção de 

refeições, sobremesas, bem como àquelas que, durante várias noites trabalharam dentro e fora da barraquinha a 

empratar e a servir as refeições, e que caracterizaram o seu trabalho por uma boa disposição que contagiou todos 

quantos tiveram oportunidade de nos visitar. Em termos de balanço final, a instituição conseguiu com esta ativida-

de obter uma receita líquida de que ultrapassou os 11.000,00 euros.  

CSAI no AGITÁGUEDA 

mailto:csai@iol.pt
mailto:centrosocialarcoiris@blogspot.com
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