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Mudam-se os tempos, mantêm-se as vontades. É com este espírito de reforço 
das ideias e dos propósitos que existiam no espírito dos dezoito associados que, a 
17.09.1999, outorgaram a escritura pública de constituição do Centro Social Arco-Íris, 
que a instituição assinala o seu 18º aniversário. Quase duas décadas passadas desde o 
nascimento da instituição, a persistência, a tenacidade, o voluntarismo e a vontade de 
fazer mais e melhor pelo seu próximo continuam a ser as principais características da-
queles que, atualmente, têm a responsabilidade de dirigir os destinos da instituição. Mu-
daram alguns dos protagonistas, com a inevitável e necessária introdução de “sangue 
novo”, com novas e inovadoras ideias, mas os princípios basilares continuam a estar 
bem presentes. 

 Os desafios que hoje se colocam à instituição impõem aos seus responsáveis e 
aos seus colaboradores a máxima exigência e criatividade, tendo em vista encontrar 
respostas eficazes e sustentáveis para os seus problemas. Mas esta exigência é tam-
bém extensível aos associados da instituição à comunidade envolvente. Na verdade, o 
Centro Social Arco-Íris será aquilo que os seus associados e a comunidade que a insti-
tuição abrange quiserem. Por muito boa vontade, voluntarismo e capacidade de trabalho 
que os dirigentes e colaboradores da instituição possam apresentar, sem o apoio e cola-
boração de todos os restantes agentes que interagem com o Centro Social Arco-Íris, não 
será fácil alavancar a instituição, nomeadamente para o desenvolvimento de projetos 
inovadores ao nível do apoio social a idosos, crianças, jovens e deficientes. 

 É certo que a instituição tem apresentado, desde a sua abertura em 2013, agra-
dáveis índices de crescimento ao nível das respostas sociais implementadas (centro de 
dia e serviço de apoio domiciliário), e que permitiram criar algum desafogo financeiro. No 
entanto, é chegada a hora de pensar em novos projetos, ancorados nas ideias de inova-
ção social e de apoio aos mais desfavorecidos, sem nunca esquecer, claro está, a ques-
tão da sustentabilidade da instituição. 

  Façamos, pois, votos de que nos próximos anos o Centro Social Arco-Íris conti-
nue a seguir esta linha de crescimento sustentável e possa continuar a ser uma institui-
ção na qual os seus associados e comunidade envolvente se revejam e da qual se orgu-
lhem. 

 Muitos parabéns ao nosso Centro Social Arco-Íris. 

 

João Coelho, Presidente da Direção do CSAI 
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O Arco-Íris na Feira dos Saberes e Sabores 

Missa Pascal no Arco-Íris 

Como vem sendo habitual 
desde que o Centro Social 

Arco-Íris im-
plementou 
as suas res-
postas soci-
ais (centro 
de dia e ser-
viço de apoio 
domiciliário), 
na semana 
seguinte à 
Páscoa o 

pároco local, Padre Júlio 
Grangeia, deslocou-se à 

instituição para celebrar a eucaristia 
pascal. A celebração contou com a 
presença, não só de utentes e cola-
boradoras, mas também da comuni-
dade local, tendo sido animada por 
vários elementos do grupo coral da 
Igreja de S. Pedro. 

No final da eucaristia houve ainda 
lugar ao “beijar da cruz”, fazendo 
assim os idosos reviver os momen-
tos do compasso da cruz que costu-
ma percorrer os lugares da paróquia 
no domingo de Páscoa. 

Como forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde, o Centro Social Arco-Íris organizou nos 
dias 6, 7 e 10 de Abril a Semana da Saúde, a qual ficou marcada pela realização de várias 
atividades ligadas a esta área, direcionadas não só para os utentes da instituição, mas tam-
bém para a comunidade em geral. Assim, no dia 6, com o apoio do Centro de Marcha e Cor-
rida de Águeda, realizou-se uma caminhada noturna, seguindo-se depois no dia 7 uma pa-
lestra sobre a doença de Parkinson, a qual esteve a cargo da Enf.ª Lurdes. A terminar esta 
semana da saúde, realizou-se uma sessão de risoterapia, com Fernando Baptista, a qual foi 
bastante animada e enriquecedora. 

7     L I N H A S  

O que aconteceu... 

O Centro Social Arco-Íris esteve presente em mais uma edição da Feira de Saberes e Sabo-
res, organizada pela Bela vista, a qual decorreu no dia 22 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. 

 

Semana da Saúde 

Decorreu no dia 12 de Junho, um rastreio auditivo no Centro Social Arco-Íris. Esta ativi-
dade, organizada pela instituição e com a colaboração da Escola Superior de Tecnolo-
gia da Saúde de Coimbra, nomeadamente da Licenciatura em Audiologia, teve início 
com a realização de uma sessão informativa sobre os cuidados a ter com a audição, à 
qual se seguiu o rastreio propriamente dito, que contou com a participação de mais de 
meia centena de pessoas, entre utentes da instituição, pessoas da comunidade local e 
alguns utentes da CERCIAG e da Casa de Repouso de Barrô. O Centro Social Arco-Íris 
agradece de forma especial à Dra. Margarida Serrano e às alunas Ana Rosado e Rita 
Coelho, pela sua disponibilidade para colaborarem com a instituição nesta atividade. 

Rastreio Auditivo no CSAI 

Utentes na sessão de Risoterapia CSAI na Feira dos Saberes e Sabores 



Arco-Íris nas Olimpíadas Séniores 
O Centro Social Arco-Íris participou na 5ª edição das Olimpíadas 
Seniores, que decorreram no passado dia 4 de Maio, em Telhadela, 
organizadas pela CEDIARA, instituição de Ribeira de Fráguas, con-
celho de Albergaria-a-Velha. A instituição esteve representada por 
14 idosos de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, num 
evento que foi abrilhantado com a presença da antiga campeã olím-
pica, Rosa Mota, para além de ter sido acompanhado pelo progra-
ma da RTP1, “A Praça”, que realizou vários diretos durante a ma-
nhã. 

Na foto, à esquerda, os utentes e colaboradores do CSAI com o 
apresentador da RTP Hélder Reis. 

P Á G I N A  3  B O L E T I M  

Arco-Íris apresentou Livro! 

Decorreu no dia 30 de Abril, a sessão pública de apresentação do livro intitulado 
“Memórias de uma Vida Cheia”. Trata-se de um livro que relata histórias de vida de vá-
rios utentes do Centro Social Arco-Íris, as quais foram trabalhadas e reduzidas a escrito 
por David Oliveira, psicólogo que realizou um estágio de 9 meses na instituição, daí re-
sultando despois o livro agora apresentado. 

A sessão teve lugar no Salão da Igreja de S. Pedro e contou com a presença, entre ou-
tros, do Presidente da JF Recardães e Espinhel, Pedro Gomes, do Vice-Presidente da 
CM Águeda, Jorge Almeida, do Presidente da UCIPSS’s – Águeda, Carlos Lemos, bem 
como do principal obreiro do livro, David Oliveira. 

Durante a apresentação do livro, Pedro Gomes e Jorge Almeida elogiaram o excelente trabalho que o 
Centro Social Arco-Íris tem desenvolvido junto dos idosos e das suas famílias, bem como no desenvolvi-
mento de projetos diferenciadores, como é o caso deste livro. Por sua vez Amorim Figueiredo, Presiden-
te da Assembleia-Geral do CS Arco-Íris enalteceu a necessidade de desenvolver nos mais velhos iniciati-
vas e mecanismos tendo em vista permitir-lhes um envelhecimento ativo, que evite uma rápida degrada-
ção das suas capacidades físicas e mentais. Já João Coelho, Presidente da Direção da instituição, enal-
teceu o enorme trabalho desenvolvido por David Oliveira durante o 
período de tempo em que esteve ao serviço do CS Arco-Íris e que 
permitiu tornar real o projeto de construção deste livro, agradecen-
do ainda aos utentes e suas famílias toda a colaboração e disponi-
bilidade manifestada. Quanto a David Oliveira, que encerrou a ses-
são de apresentação, agradeceu a oportunidade que lhe foi dada 
pela instituição, mostrando-se bastante feliz com a forma calorosa 
com que sempre foi recebido pelas gentes de Paradela. David Oli-
veira relatou depois um pouco da sua experiência com os idosos 
da instituição e de como foram elaboradas as histórias dos mes-
mos. 

O livro encontra-se agora à venda na instituição, podendo ser ad-
quirido por qualquer interessado, revertendo a receita a favor do 
Centro Social Arco-Íris. 

Dia Mundial dos Avós 

O Centro Social Arco-Íris comemorou no passado dia 26 de 
Julho, o Dia Mundial dos Avós. Assim, da parte da manhã os 
idosos de Centro de Dia e as crianças que estão a frequentar 
o ATL de Verão foram ao Parque da Pateira de Espinhel, ten-
do aí realizado várias atividades intergeracionais. À tarde, 
crianças e idosos deslocaram-se até Macinhata do Vouga 
para visitar o Museu Ferroviário, terminando depois o dia na 
instituição com a realização de um lanche. 
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ATL de Verão 

Arco-Íris no Agitágueda 2017 

Decorreu entre os dias 1 e 
13 de Julho mais uma edi-
ção do Agitágueda, evento 
que trouxe novamente a 
Águeda milhares de pes-
soas, que encheram as 
ruas da cidade. Pelo ter-
ceiro ano consecutivo o 
Centro Social Arco-Íris 
esteve presente no evento 
com uma barraquinha on-
de, para além de se servi-
rem refeições, a instituição 
aproveitou para se dar a 

conhecer um pouco 
mais.  Durante uma se-
mana foram muitas as 
pessoas que contribuí-
ram para que esta parti-
cipação fosse bem-
sucedida, como veio a 
acontecer, pelo que a 
instituição desde já 
agradece a todos aque-
les que passaram pela 
nossa barraquinha, bem 
como a todas as pesso-
as que ajudaram na 

confeção de refeições, sobreme-
sas, bem como àquelas que, du-
rante 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 con-
tagiou todos quantos tiveram opor-
tunidade de nos visitar. 

Em termos de balanço final, a ins-
tituição conseguiu com esta ativi-
dade obter uma receita líquida de 
8.648,90 euros.  

Realizou-se na última semana de Julho, em parceria com 
a ARCEL, mais um ATL de Verão para crianças dos 6 
aos 12 anos. Pese embora o número mais reduzido de 
crianças face a anos anteriores, ainda assim foi uma se-
mana muito bem passada, com inúmeras atividades para 
os mais novos. Um agradecimento especial aos monito-
res Bárbara Caleiro e Luís Soares, pois sem eles não 
teria sido possível realizar esta atividade. 

7     L I N H A S  

O que aconteceu... 

Decorreu no passado dia 11 de Julho uma sessão fotográfica com os utentes que 
frequentam a resposta de centro de dia no Centro Social Arco-Íris. A atividade foi 
dinamizada pela fotógrafa Elisabete Alfândega que, com a sua boa disposição, 
proporcionou momentos de grande animação junto dos idosos, os quais no final 
mostraram bastante satisfação. 

Para além das fotos individuais, no final houve lugar a uma foto de grupo, para 
mais tarde recordar mais um belo dia passado no Centro Social Arco-Íris, que 
abre este boletim. 

Sessão fotográfica no CSAI 
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O Centro Social Arco-Íris realizou no dia 28 de Maio mais uma edição do seu habitual passeio cicloturístico, o 
qual contou com a participação de mais de 170 pessoas. Apesar da meteorologia não ter “ajudado à festa”, os 
cicloturistas lá partiram à hora marcada para realizar um percurso de 27 quilómetros, que iniciou e terminou junto 
ao edifício da instituição. 

Em face da instabilidade da meteorologia, a organização viu-se obrigada a alterar o local de realização do almoço 
convívio para o Salão da Igreja de S. Pedro, em Paradela. Apesar desta alteração, a tarde foi marcada pela boa 
disposição que os convivas trouxeram para o evento, não tendo faltado a entrega de uma lembrança ao partici-
pante mais novo e ao participante mais velho. 

A tarde foi igualmente aproveitada para o 7 Cores – Grupo Teatral do Centro Social Arco-Íris, apresentar ao públi-
co alguns excertos da sua nova peça de teatro, intitulada “E se ela não aparece? Ai a minha vida …”, que veio a 
estrear no dia 29 de Julho. 

Passeio ciclo turístico com mais de 170 pessoas 

Decorreu no dia 29 de Julho, mais uma edição do Dia Aberto do Centro Social Arco-Íris, um evento composto por 
uma série de atividades direcionadas à comunidade e que se desenrolaram na instituição durante todo o dia de 
sábado. 

De acordo com a organização do evento, durante o dia passaram pela instituição mais de 200 pessoas que parti-
ciparam e assistiram às várias atividades. Logo pela manhã, e com o apoio da Ótica Clínica de Oiã, decorreu um 
rastreio oftalmológico. Após o almoço teve lugar uma palestra subordinada à temática dos cuidados a ter com o 
Sol, dinamizada pela Farmácia Simões Roque, de Barrô. 

Seguiu-se depois uma aula de ginástica, orientada por Marcelo Rodrigues, a qual antecedeu a missa campal, que 
teve lugar junto ao edifício da instituição. Após a eucaristia, abriu-se espaço para a sardinhada, que antecedeu a 
estreia da nova peça de teatro do 7 Cores – Grupo Teatral do Arco-Íris, intitulada “E se ela não aparece? … Ai a 
minha vida!”. A peça foi apresentada ao ar livre perante quase duas centenas de pessoas que não arredaram pé 
do local durante cerca de duas horas. No final da peça foram muitos os elogios a todos quantos contribuíram para 
que a apresentação da mesma fosse possível, desde os atores, atrizes, preparação de cenários, som e luzes.  

João Coelho, presidente da instituição, fez um balanço extremamente positivo do evento, agradecendo a presen-
ça das pessoas que participaram nas várias atividades, destacando também o enorme trabalho de todos aqueles 
que contribuíram para a organização das mesmas, bem como o apoio das várias entidades, nomeadamente a 
Ótica Clínica de Oiã, Farmácia Simões Roque, Sonorizações Resende, União de Freguesias de Recardães e Es-
pinhel, ARCEL, Extra-Móveis e Sítio do Passal. 

Dia Aberto foi um sucesso 
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Cantinho Arco-Íris em ação! 

Realizou-se no passado dia 
25 de Julho a última atividade 
do Cantinho Arco-Íris antes 
do período de férias. A ativi-
dade realizou-se na institui-
ção e terminou com um lan-
che entre as participantes 
neste projeto e a professora 
de ginástica, Vanessa Costa.  

O Cantinho Arco-Íris é um 
projeto de atividade ocupacio-
nal para pessoas com 55 ou 
mais anos, o qual teve início 
em Novembro de 2016 e que, 
ao longo de 9 meses de dura-
ção, teve a participação de 15 

pessoas. Este projeto terá 
continuidade a partir do mês 
de Setembro, estando pre-
vista a realização de ativida-
des de ginástica, música e 
artes plásticas, as quais de-
correrão na instituição e 
noutros locais a definir, sen-
do que, os interessados em 
inscrever-se em tais ativida-
des, as quais são inteira-
mente gratuitas, poderão 
fazê-lo junto do Centro Soci-
al Arco-Íris ou através dos 
seguintes contactos: 
234 691 577 e 964 495 673.  

Para poder integrar o projeto do 
Cantinho Arco-Íris tem somente de 
preencher duas condições, nomea-
damente, ter 55 ou mais anos e 
residir num dos lugares da extinta 
freguesia de Espinhel (Paradela, 
Piedade, Espinhel, Casal d’Álvaro, 
Oronhe e Casaínho de Baixo).  

De referir que, à semelhança do 
que sucedeu no primeiro ano deste 
projeto, está previsto que as ativi-
dades possam ter lugar nos vários 
lugares que faziam parte da fre-
guesia de Espinhel. 

7     L I N H A S  

O que vai acontecendo.. 

O que vai acontecer? 

Realiza-se no próximo dia 15 de Outubro uma atividade denominada “Sabores das 
Sopas”. A atividade decorrerá durante todo o dia, estando prevista a realização de 
uma caminhada da parte da manhã, com início pelas 9 horas, caminhada essa que 
terminará no Parque de Lazer da Costa das Pedras, que é propriedade do Sport Clu-
be de Paradela, sendo nesse local que se realizará depois um almoço convívio, cuja 
ementa será composta por várias sopas e febras grelhadas. A participação do evento 
encontra-se sujeita a inscrição prévia e ao pagamento da quantia de 5€, a qual permi-
te aos participantes provar as várias sopas e comer as febras grelhadas, sendo as 
bebidas pagas à parte.  

Esta atividade será organizada e dinamizada pelas várias associações do lugar de 
Paradela, nomeadamente o Centro Social Arco-Íris, Sport Clube de Paradela, Irman-
dade de S. Pedro, Grupo de Jovens e Departamento de Catequese, sendo que a mes-
ma não tem como finalidade a angariação de fundos mas tão-somente reunir toda a 
comunidade num são e salutar convívio. Brevemente serão abertas as inscrições para 
esta atividade, desde já se convidando todas as pessoas a participar na mesma. 

Sabores das Sopas 



P Á G I N A  7  B O L E T I M  

Em entrevista, à Sofia Costa (Animadora Sociocultural)! 

7 linhas - Como é que chegou ao Arco Íris? 

SC - O Centro de Emprego informou-me da necessidade de uma Animado-

ra Sociocultural para estágio profissional. Fui selecionada para a entrevista 

e passado uma semana estava a trabalhar na instituição, na altura com 

cinco utentes. 

 

7 linhas - Como avalia a experiência? 

SC - Tem sido uma experiência enriquecedora. Tenho uma paixão enorme 

pelo que faço, sendo que o mais compensador é olhar para os nossos 

utentes e conseguir visualizar a alegria que eles sentem estando na nossa 

companhia, verificando de dia para dia o número de utentes a crescer.  

 

7 linhas - O que mais a surpreendeu? 

SC - O que mais me surpreendeu foi a entrega que os populares têm nas iniciativas promovidas pelo CSAI. 

 

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

SC - 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? 

SC - As expetativas que tenho a curto prazo é manter o nível de crescimento que estamos a ter, conse-

guindo preservar e motivar uma equipa de profissionais à altura das nossas dificuldades, e, a longo prazo, 

especializarmo-nos no apoio a uma doença da terceira idade.  

 

Agradeço a oportunidade que o Arco-Íris me deu para entrar nesta “Família”. Deixo ainda uma palavra de 

apreço a todas as colaboradoras que estiveram e estão presentes na equipa, pois com o esforço e a dedi-

cação de todos obtêm-se ótimos resultados.     

Colóquio: “Cuidar na terceira idade” 
O Centro Social Arco-Íris vai realizar no próximo dia 18 de Novembro um colóquio subordinado ao tema “Cuidar 
na Terceira Idade”. Esta atividade, que irá ter lugar na Fundação Dionísio Pinheiro, em Águeda, tem como finali-
dade abordar vários problemas relacionados com a população idosa e a melhor forma para os poder solucionar 
e, ainda que direcionado fundamentalmente para as pessoas que trabalham com esta faixa etária da população, 
encontra-se aberto a todos os interessados, até porque “o saber não ocupa lugar” e nunca é demais podermos 
adquirir ferramentas importantes para lidar com as dificuldades que os nossos idosos cada vez mais sentem. 

O colóquio tem início pelas 9 horas, com a sessão de abertura, seguindo-se pelas 9.45 horas a conferência inti-
tulada “O idoso e a sociedade de hoje”, com o Dr. Alexandre Cruz. Ainda da parte da manhã, pelas 11 horas te-
remos uma mesa redonda, na qual serão 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 Liliana, e “Cuidados Alimenta-
res”, com o Dr. João Lima. Após o almoço, o colóquio prossegue, pelas 14.30 horas, com o tema 
“Envelhecimento Ativo”, que será abordado pelo Dr. Amorim Figueiredo, seguindo-se às 16 horas a conferência 
“O que fazer em fim de vida”, com a intervenção do Prof. Doutor Henrique Vilaça Ramos, terminando o colóquio 
às 17 horas com a sessão de encerramento. 

A participação nesta atividade encontra-se sujeita a inscrição prévia, bem como ao pagamento da quantia de 5€, 
podendo ser a mesma efetivada junto dos serviços administrativos do Centro Social Arco-Íris. 



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: 

 
Arlindo Baptista: 15/09 

Jaime Ascensão: 24/09 

Maria Guilhermina: 30/09 

Rosa Conceição: 12/10 

Laurentina Marques: 01/11 

António R. Baptista: 28/11 

Maria Madalena Almeida: 04/12 

Fernanda Santos: 30/12 

Zulmira Oliveira: 25/12 

O Centro Social Arco-Íris recorda com saudade, neste espaço, os seus utentes e associados 

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

 - Ana do Carmo Coelho: 26.08.2017. 

Farmácia Simões Roque—Barrô 
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