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A Direção do Centro Social Arco-Íris deseja-lhe um Santo e Feliz Natal, e um 

Próspero Ano de 2018, repleto daqueles que são os nossos valores! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM OS MELHORES CUMPRIMENTOS 

A Direção do Centro Social Arco-Íris 
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7 cores de SUCESSO 

Foi com sala cheia que o 

7 Cores - Grupo Teatral 

do Centro Social Arco-Íris 

foi recebido nas duas ac-

tuações que realizou no 

passado mês de Novem-

bro, em duas fantásticas 

noites de teatro com a 

peça "E se ela não apare-

ce... Ai a minha vida", que 

proporcionou momentos 

de enormes gargalhadas 

ao numeroso público pre-

sente. No dia 11 de No-

vembro, no âmbito do Ma-

gusto organizado pelo 

GFER (Grupo Folclórico e 

Etnográfico de Recar-

dães), o 7 Cores exibiu a 

sua peça no Salão da 

Junta de Freguesia em 

Recardães. 

Duas semanas depois, 

no dia 25 de Novembro, 

foi a vez de Espinhel 

receber este espectácu-

lo de teatro, que culmi-

nou um ciclo de várias 

actividades organizadas 

pela ARCEL 

(Associação Recreativa 

e Cultural de Espinhel) 

durante o mês de No-

vembro, contou com a 

presença da Dra. Elsa 

Corga, Vereadora da 

Câmara Municipal de 

Águeda e de Manuel José Cam-

pos, Presidente da Junta de Fre-

guesia de Recardães e Espinhel. 

No final foram trocadas lembran-

ças entre a ARCEL e o Centro So-

cial Arco-Íris, tendo a Dra. Elsa 

Corga elogiado o excelente traba-

lho desenvolvido pelo 7 Cores em 

prol da cultura do concelho, refe-

rindo-se igualmente à excelente 

dinâmica que tem sido empreendi-

da pela ARCEL, com destaque 

para a intensa actividade deste 

mês de Novembro. 

7     L I N H A S  

O que aconteceu... 

O Centro Social Arco-Íris realizou no passado dia 16 de Outubro, a habitual peregrinação ao 

Santuário de Fátima com os utentes de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Para 

que esta actividade fosse possível de realizar, a instituição contou com a ajuda da AFA 

(Associação Fermentelense de Assistência), que disponibilizou o autocarro que transportou 

os utentes, bem como com o apoio de alguns voluntários, sempre disponíveis a colaborar 

com o Centro Social Arco-Íris. Após a chegada a Fátima, os utentes almoçaram num alber-

gue situado nas imediações do Santuário, ao que se seguiu, ao início da tarde, a participa-

ção da recitação do terço que decorreu na Capelinha das Aparições. Após este momento de 

oração, que muito emocionou os utentes que participaram na peregrinação, seguiu-se o 

regresso a casa, sendo notória a alegria e satisfação no rosto dos participantes. 

Peregrinação ao Santuário de Fátima 



Arco-Íris comemorou 18.º aniversário 
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O Centro Social Arco-Íris assinalou o seu 18º aniversário, reunindo cerca de três centenas de pes-

soas num almoço comemorativo da data. As celebrações do aniversário tiveram início no sábado, 

dia 23 de Setembro, com a realização de uma romagem ao cemitério de Paradela, seguida da cele-

bração da Eucaristia na Igreja de S. Pedro, durante a qual foram lembrados associados, dirigente e 

utentes do Centro Social Arco-Íris que já faleceram. No domingo teve lugar o ponto alto desta come-

moração com a realização de um almoço junto ao edifício da instituição, o qual contou com a pre-

sença de Manuel Ruivo, Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, Jorge Almeida, 

Vice-Presidente da CM Águeda, Pedro Gomes, Presidente da JF Recardães e Espinhel, e Carlos 

Lemos, Presidente da UCIPSS’s – Águeda, bem como de representantes de várias instituições do 

concelho. No decurso do almoço, o atual presidente da direção do Centro Social Arco-Íris, João Co-

elho, congratulou-se pela resposta positiva dada por todos aqueles que gostam da instituição e que 

não quiseram faltar a este momento sempre importante da vida da mesma, que é o seu aniversário. 

Aquele dirigente agradeceu ainda o enorme trabalho desenvolvido pelos órgãos sociais da institui-

ção, bem como pela direção técnica e colaboradoras, que, em conjunto tem contribuído para que o 

Centro Social Arco-Íris continue a ultrapassar as adversidades e alcançar os seus propósitos. Du-

rante a sua intervenção João Coelho aproveitou para, em nome da instituição homenagear a família 

Baptista Gomes pela sua dedicação à causa do Centro Social Arco-Íris, mas também pelo modo 

como, desde sempre, têm colaborado com as grandes obras que a comunidade tem realizado em 

Paradela. Manuel Ruivo destacou o elevado índice de cobertura que o concelho de Águeda apre-

senta atualmente, e todas as áreas, nomeadamente, infância, terceira idade e deficiência, enalte-

cendo o trabalho que as mesmas desenvolvem diariamente em prol das comunidades locais, mani-

festando total disponibilidade do CDSS Aveiro para, dentro do quadro legal existente, continuar a 

apoiar esse trabalho. Carlos Lemos destacou igualmente o papel que as instituições do sector soci-

al solidário do concelho têm desempenhado no apoio às famílias e aos mais carenciados. Já Jorge 

Almeida e Pedro Gomes manifestaram orgulho pelo trabalho desenvolvido pela várias IPSS’s do 

concelho, com natural enfoque para o Centro Social Arco-Íris, mostrando ambos total disponibilida-

de e abertura das entidades que representavam para continuar a colaborar com o projeto social 

desta instituição. 
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Arco-Íris comemora Natal com a comunidade Sénior 

O Centro Social Arco-Íris 

comemorou este sába-

do, dia 16 de Dezembro, 

a época natalícia com a 

comunidade local, atra-

vés da realização do 

almoço de Natal Sénior. 

Esta comemoração na-

talícia decorreu no Sa-

lão da Igreja de S. Pe-

dro, em Paradela, e teve 

a participação de seis 

dezenas de pessoas 

com sessenta e cinco ou 

mais anos. Esta iniciati-

va, que o Centro Social Arco-Íris organiza 

pelo terceira ano consecutivo, tem como 

principal objectivo reunir as pessoas da-

quela faixa etária, proporcionando-lhe um 

convívio salutar nesta época especial que 

se está a viver. O almoço prolongou-se 

pela tarde fora, tendo contado com a parti-

cipação do Grupo de Cantares de Bustelo, 

que animou a festa, dando-lhe igualmente 

um colorido especial. 

7     

O que aconteceu... 

Decorreu no passado dia 19 de Outubro de 2017, o XI Con-

curso de Papas de Abóbora, o qual teve lugar no Salão Cul-

tural da ARCOR, em Óis da Ribeira. Esta actividade, que foi 

co-organizada pela ARCOR, Centro Social Arco-Íris, Centro 

Social e Paroquial da Borralha e Jardim Social de Travassô, 

contou com a participação de doze IPSS do concelho de 

Águeda, e de mais de uma centena de idosos dessas institui-

ções.  Esta prova de papas de abóbora teve ainda a anima-

ção do grupo “As Sachadeiras da Borralha”. 

XI Concurso de Papas de Abóbora 

O Centro Social Arco-Íris realizou no passado dia 9 de 

Dezembro, a sua habitual festa de Natal, juntando os 

utentes das duas respostas sociais (centro de dia e 

serviço de apoio domiciliário), respectivos familiares, 

colaboradoras, membros dos órgãos sociais e alguns 

amigos da instituição, num total de 90 pessoas. Esta 

reunião familiar, que contou ainda com a presença de Manuel José Campos, Presidente da 

Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, decorreu no Salão da Igreja de S. Pedro em 

Paradela, e iniciou com um almoço, ao qual se seguiu 

um tarde bem animada, abrilhantada com a actuação 

do 7 Cores – Grupo Teatral do Centro Social Arco-Íris. 

Pelo meio houve ainda tempo para homenagear as 

colaboradoras pelo excelente trabalho que têm vindo a 

desenvolver e que tem permitindo o crescimento do 

número de utentes nas duas respostas sociais, e também para receber a visita do Pai Natal 

que entregou uma pequena lembrança a cada um dos utentes. 

Natal no Arco-Íris 



Idosos foram ao circo! 
No âmbito das Tardes Seniores da Câmara Municipal de 

Águeda, os idosos do Centro Social Arco-Íris foram assistir a 

uma sessão do circo que por estes dias se encontra instalado 

em Águeda. No espetáculo não faltaram os palhaços, alguns 

animais, entre outras exibições. 
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Os associados do Centro Social Arco-Íris aprovaram no passado domingo, dia 26 de Novembro, por unanimida-

de, o programa de acção e o orçamento para o exercício de 2018. Estes dois documentos, que representam o 

plano de trabalho da instituição para o ano que se avizinha, seguem o rumo mantido até ao momento e são mar-

cados pela preocupação da direcção no garante da sustentabilidade da instituição, sem esquecer a aposta na 

qualidade dos serviços prestados aos utentes e à comunidade. Para 2018 está previsto um orçamento que ronda 

o meio milhão de euros, e do qual constam alguns investimentos relevantes, com realce para o parque automó-

vel. Apesar de realizada num domingo de manhã, esta reunião magna teve uma boa afluência de associados, 

facto realçado no decurso da mesma pelo presidente da direcção e pelo presidente da assembleia-geral. 

CSAI aprovou orçamento para 2018 

O Centro Social Arco-Íris juntou-se ao Centro Social de Agadão e ao Jardim Social de Travassô na realização de 

um magusto interinstitucional, o qual teve lugar em Travassô, na tarde do dia 21 de Novembro. A actividade foi 

animada pelo Grupo de Cantares da Universidade Sénior de Águeda, e terminou com um lanche partilhado. 

Magusto interinstitucional em Travassô 

O Centro Social Arco-Íris realizou no passado dia 18 de Novembro, na Fundação Dionísio Pinheiro, um colóquio 

subordinado ao tema “Cuidar na Terceira Idade”. Tratou-se de uma actividade na qual foram abordados vários 

problemas relacionados com a população idosa e a melhor forma para os poder solucionar. Este colóquio abriu 

com a conferência intitulada “O idoso e a sociedade de hoje”, com o Dr. Alexandre Cruz, seguindo-se depois uma 

mesa redonda na qual foram discutidos vários temas, nomeadamente “Ganhos e perdas no curso de vida”, com a 

Dra. Fátima Oliveira, “Cuidados de Higiene e Conforto”, com a Enf.ª Rita Pinto, e “Cuidados Alimentares”, com o 

Dr. João Lima. Após o almoço, o colóquio prosseguiu com o tema “Envelhecimento Ativo”, abordado pelo Dr. 

Amorim Figueiredo, ao qual se seguiu a intervenção do Prof. Doutor Henrique Vilaça Ramos, com a conferência 

“O que fazer em fim de vida”, a qual encerrou esta jornada. Pese embora a participação nesta actividade não te-

nha ficado um pouco aquém das expectativas da organização, no final foi feito um balanço extremamente positivo 

desta jornada pela riqueza dos temas abordados e dos respectivos oradores. 

Colóquio: “Cuidar na 3ª Idade” 
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Cantinho Arco-Íris  

em ação! 

O Cantinho Arco-Íris é um 

projecto de actividade ocu-

pacional para pessoas com 

55 ou mais anos, o qual teve 

início em Novembro de 2016 

e que conta actualmente 

com a participação de 15 

pessoas. Actualmente este 

projecto tem em funciona-

mento a actividade de ginás-

tica, estando previsto para o 

início do ano a integração 

de novas actividades. Os 

interessados em inscrever-

se em tais actividades, as 

quais são inteiramente gra-

tuitas, poderão fazê-lo jun-

to do Centro Social Arco-

Íris ou através dos seguin-

tes contactos: 234 691 577 

e 964 495 673. Para poder 

integrar o projecto do Can-

tinho Arco-Íris tem somen-

te de preencher duas con-

dições, nomeadamente, ter 

55 ou mais anos e residir 

num dos lugares da extinta 

freguesia de Espinhel (Paradela, 

Piedade, Espinhel, Casal d’Álva-

ro, Oronhe e Casaínho de Bai-

xo). De referir que, à semelhança 

do que sucedeu no primeiro ano 

deste projeto, está previsto que 

as actividades possam ter lugar 

nos vários lugares que faziam 

parte da freguesia de Espinhel. 

7     L I N H A S  

O que vai acontecendo.. 

O que vai acontecer? 

Como habitualmente, no final do mês de Dezembro terá início o Cantar das Janeiras a 

favor do Centro Social Arco-Íris, levado a cabo por um grupo de voluntários ligados à 

instituição. Um enorme bem-haja a este grupo, bem como a todas as pessoas que 

têm colaborado com esta iniciativa.  

Missa de Natal no CSAI 

Realiza-se no dia 27 de Dezembro, pelas 11 horas, no Centro Social Arco-Íris a missa 

de Natal dos idosos, presidida pelo Padre Júlio Grangeia. Esta Eucaristia é aberta à co-

munidade. 

Cantar das Janeiras 
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Em entrevista, à Lúcia (Cozinheira)! 

7 linhas - Como é que chegou ao Arco Íris? 

A empresa onde eu estava fechou. Entretanto estava para ir trabalhar pa-

ra outra empresa e o Dr. João contactou-me para vir trabalhar para o Arco -

Íris.  

 

7 linhas - Como avalia a experiência? 

Tem sido uma experiência boa podendo sentir-me útil para a instituição e 

trabalhando na área profissional que eu gosto, a cozinha.  

 

7 linhas - O que mais a surpreendeu? 

O que mais me surpreendeu foi a realidade que eu desconhecia. Cada vez 

mais os centros de dia são depósitos de pessoas que já foram muito úteis para a sociedade e para as suas próprias 

famílias. Sabendo que a vida de “nós filhos” não permite por vezes alternativas para cuidar dos nossos pais a 100%. 

 

7 linhas - Quais os aspetos positivos e negativos daquilo que tem sido o trabalho na Instituição? 

O que mais me surpreendeu foi a realidade que eu desconhecia. Cada vez mais os centros de dia são depósitos de 

pessoas que já foram muito úteis para a sociedade e para as suas próprias famílias. Sabendo que a vida de “nós fi-

lhos” não permite por vezes alternativas para cuidar dos nossos pais a 100%. 

 

7 linhas - Quais as expectativas que tem em relação à instituição no curto e médio prazo? 

As expectativas que tenho a curto prazo para a instituição será continuar a aumentar o número de utentes, tanto no 

Centro de Dia como no Apoio Domiciliário, e apostar cada vez mais na Qualidade dos serviços prestados. A médio 

prazo gostava de ver o Centro Social Arco-Íris a continuar como um centro dia e não como um lar, pois acredito que 

os centros de dia são uma boa forma de manter a relação entre os utentes e os familiares.  

 

Deixo uma palavra de felicitação a toda a Direcção do Centro Social Arco-Íris, em especial ao presidente, por todo o 

trabalho desenvolvido e dedicação prestada a instituição.  

Concerto Solidário 

Realiza-se no próximo dia 13 de Janeiro, no Centro de Artes 

de Águeda, um concerto solidário com a fadista Cuca Roseta e 

a Banda Alvarense, cuja receita reverte para o Centro Social 

Arco-Íris e para o Centro Social e Paroquial de Recardães. 

Os bilhetes, com o preço de 15€ cada um, já se encontram à 

venda e poderão ser adquiridos na secretaria do Centro Social 

Arco-Íris, no Centro de Artes de Águeda ou através da internet. 



Utentes aniversariantes: 
 
Dezembro: 
 
Mª Madalena Almeida: 04/12 
 
Zulmira Oliveira: 25/12 
 
Fernanda Santos: 30/12 
 
Janeiro: 
 
Emília Ribeiro: 21/01 
 
Silvestre Oliveira: 30/01 
 

 

Farmácia  
Simões Roque 

Março: 
 
Virgílio Nicolau: 03/03 
 
José Silva: 04/03 
 
Adelino Silva: 10/03 
 
António Rosa  Figueiredo: 16/03 
 
Maria Laranjeira: 28/03 
 
Fernando Simões: 29/03 
 
Abril: 
 
António Silva: 01/04 

 

Fevereiro: 

 

Arménio Conceição: 02/02 

 

Adão Lima: 09/02 

 

Mª Amélia Nunes: 09/02 

 

Mª Nazaré Gonçalves: 11/02 

 

Manuel Henriques: 17/02 

 

Joaquim Gonçalves: 17/02 

 

Levi Santos: 27/02 

 

Mário Roque: 11/02 

 

Realizou-se no passado dia 15 de Outubro o evento “Sabores das Sopas”, o qual teve a particularidade de ser organiza-

do por todas as associações do lugar de Paradela (Centro Social Arco-Íris, SC Paradela, Grupo de Jovens, Departamento 

de Catequese e Irmandade de S. Pedro). A actividade teve início da parte da manhã, com a realização de uma caminhada 

que passou por vários locais emblemáticos de Paradela, onde depois foram contadas algumas histórias referentes aos 

mesmos. A caminhada terminou perto da hora de almoço, junto ao Parque de Lazer do SC Paradela, local onde decorreu 

depois o almoço convívio, que reuniu perto de duas centenas de pessoas, que tinham ao seu dispor uma ementa composta 

por cinco sopas e porco no espeto. A actividade terminou já noite dentro tendo sido plenamente atingidos os objectivos 

com que a mesma foi organizada, ou seja, reunir a comunidade local e as suas associações num dia de pleno convívio. 

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 
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