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B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  D O  C E N T R O  S O C I A L  A R C O - Í R I S  

O Centro Social Arco-Íris assinalou no passado dia 6 de maio o nono aniversário da abertura das 

respostas sociais (Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário), num almoço que reuniu        

colaboradoras e utentes, e que contou com a presença dos membros da direção do Arco-Íris. 

Um dia diferente, cheio de animação em que foi celebrado o trabalho, empenho e carinho das 

colaboradoras da casa e, através de uma atividade foram relembrados antigos utentes e          

atividades anteriormente realizadas.  

9 anos de abertura 
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Peregrinação ao Santuário de Fátima 

Dia Mundial da Saúde 

No dia 25 de maio, os idosos da valência Centro de Dia e          

colaboradoras do Centro Social Arco-Íris rumaram em               

Peregrinação ao Santuário de Fátima para realizarem a sua tão 

aguardada visita. Esta peregrinação contribuiu para que os      

idosos, colaboradores e voluntários tivessem o seu momento de 

oração, reflexão e devoção. Na Capelinha das Aparições foi     

possível assistir e rezar a do Terço. A peregrinação terminou com 

um delicioso almoço cheio de animação e convívio. A instituição 

agradece à AFA (Associação Fermentelense de Assistência), que mais uma vez cedeu o seu autocarro para 

a deslocação até Fátima. 

O que aconteceu... 

 

 

É preocupação do Centro Social Arco-Íris promover ações e atividades com   

temas relevantes para a Comunidade.  

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, foi dinamizada uma ação de 

sensibilização focada no tema: Saúde Oral, que teve como oradora a Drª Tatiana 

Pinheiro.  A saúde oral é vista, socialmente,  como um “luxo”. No entanto, a 

promoção de uma boa saúde oral e bons hábitos de higiene oral ajudam a    

prevenir problemas de saúde graves.  

Voluntariado Internacional 

O voluntariado é uma forma de promover responsabilidade, gratificação 

pessoal e ao mesmo tempo, permite ter um papel ativo em diferentes    

comunidades e na vida de mais pessoas.  

O Centro Social Arco-Íris acolhe, desde o dia 4 de maio, os voluntários    

internacionais do Centro de Juventude de Águeda para dinamizarem e   

cooperarem nas atividades com os nossos idosos potencializando as       

relações intergeracionais e culturais.  
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Este verão foi preenchido por muitos passeios, muita cantoria, almoços em parques e pateiras e, 

a cima de tudo, foi um verão com muita animação.  

Verão no Centro Social Arco-Íris 

O que aconteceu... 

A manutenção da saúde auditiva é primordial para a       

qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. Neste      

contexto, o Centro Social Arco-Íris participou num estudo 

de investigação, em que o objetivo é validar aplicativos de 

rastreio audiológico. Estes rastreios foram realizados no dia 

13 de setembro de 2022 por uma equipa da Escola Superior 

de Tecnologia da Saúde de Coimbra.  

Rastreio Audiológico 
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De regresso ao AgitÁgueda 

E ainda participou... 

Na semana de 17 a 24 de julho, o Centro Social Arco-Íris esteve           

representado no Agitágueda com uma box de comidas e bebidas.       

Durante a semana, os visitantes foram brindados com um vasto e       

delicioso leque gastronómico, acompanhado pela boa disposição e    

acolhimento no serviço prestado. Foram muitas as pessoas que          

contribuíram para que esta participação alcançasse o merecido sucesso, 

pelo que o Centro Social Arco-Íris agradece a todos aqueles que           

passaram pela referida barraquinha e a todas as pessoas que, de algum modo, contribuíram para o sucesso 

desta participação.  

O que aconteceu... 

Feira de Saberes e Sabores 

O Centro Social Arco-Íris esteve presente em mais uma edição da Feira de      

Saberes e Sabores, com o tema: A Liberdade, organizada pela Bela Vista e      

decorreu no dia 7 de maio no Instituto da Vinha e do Vinho, em Águeda. 

A instituição agradece a todas as pessoas que de algum modo              

contribuíram para esta participação, bem como a todos aqueles que   

passaram pela barraquinha.  

Concurso de guarda-chuvas JSA 

No dia 10 de julho, o Centro Social Arco-Íris participou no concurso de guarda-chuvas promovido pela 

Juntos Somos Arte- Associação. Os idosos do Centro de Dia, com os seus conhecimentos pela arte da 

costura e renda, brindaram-nos com um maravilhoso guarda-chuva que representou muito bem a nossa 

instituição neste concurso.  
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No Centro de Dia, todas as semanas, os nossos idosos são          

brindados com uma aula de ginástica. Com exercícios que           

trabalham a marcha, o equilíbrio, a coordenação motora, a        

flexibilidade e a força, a professora Vanessa é a responsável pela 

manutenção do bem-estar físico e mental dos nossos idosos. A 

aula tem lugar todas as segundas-feiras no horário das 13h45 às 

14h30m. 

Ginástica no Centro de Dia 

O que aconteceu... 

O “Cantinho Arco-Íris” já iniciou atividade. Trata-se de um projeto    

direcionado para pessoas com idade igual ou superior a 55 anos,    

preferencialmente residentes na nossa freguesia, e que se prende 

com a realização de atividades de carácter ocupacional (ginástica). As    

atividades têm lugar no salão da Igreja e decorrem à terça e           

quinta-feira das 13h45m às 14h30m. 

As inscrições continuam abertas e podem ser realizadas no Centro 

Social Arco-Íris, de segunda a sexta-feira entre as 9:00 horas e as 

18:00 horas, local onde poderão igualmente ser obtidas mais informações acerca desta atividade. 

 

“Junte-se a nós!” 

Cantinho Arco-Íris 



ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NAS PESSOAS IDOSAS 
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O processo de envelhecimento é único que varia de fatores de ordem genética, biológica, social, ambiental, 

psicológica e cultural. A idade cronológica em nada está relacionada com a idade biológica. Neste contexto, é 

preocupação incessante, no Centro Social Arco-Íris, que as pessoas idosas beneficiem de atividades que      

promovam a estimulação cognitiva visando atrasar o declínio das suas capacidades cognitivas.  

Procurando, insistentemente, novas metodologias e tecnologias para conseguir dar resposta à população que 

serve diariamente, o Centro social Arco-Íris valorizou a atividades que promovam a reabilitação ou             

manutenção cognitiva dos utentes.  

Aqui seguem alguns exemplos de atividades cognitivas desenvolvidas no Centro de dia: 

 

 

No Centro Social Arco-Íris temos a preocupação de adaptar as nossas intervenções às caraterísticas e         

necessidades dos nossos utentes. As dificuldades na alimentação associadas ao envelhecimento e/ou a certas 

patologias exigem alterações a nível alimentar, nomeadamente na consistência. É por isso que preparamos 

refeições de textura modificada – dieta mole e cremosa - que apenas diferem da refeição convencional na 

consistência, sendo igualmente saborosas, coloridas, variadas e equilibradas. Para além da segurança,       

qualidade e variedade das refeições, garantimos que são apelativas e prazerosas.  

ADAPTAÇÃO DA COMIDA 

Dieta padrão Dieta mole Dieta cremosa 
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 11/11/2022 

(Magusto de São Martinho) 

 

 14/11/2022 

(Dia Mundial da Diabetes) 

 

 05/12/2022 

(Dia Mundial da Bolacha e Dia Internacional do Voluntariado) 

 

 10/12/2022 

(Almoço de Natal dos utentes do CSAI) 

 

 17/12/2022 

(Almoço de Natal dos sócios do CSAI) 

PRÓXIMAS ATIVIDADES... 



Farmácia  Simões Roque 

CENTRO SOCIAL ARCO-ÍRIS 

Rua do Viso, n.º 260 

Paradela 

3750-405 Espinhel 

TLF: 234 691 577 

TLM:  

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

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

profile.php?id=100001569735259 

 Dar voz aos da casa  
 
 

Entrevista a Goreti Figueiredo 

7L—Como é que chegou ao Arco-Íris? 

GF— É uma área que gosto e como vivo em Paradela decidi pedir emprego ao CSAI. 

7L— Como avalia a experiência? 

GF—Está a ser uma experiencia positiva. Gosto muito do trabalho aqui, de lidar com os 

idosos. É um trabalho diferente do que estava habituada mas fiquei verdadeiramente surpreendida, pela positiva, 

claro!  

7L— O que mais a surpreendeu? 

GF—O que mais me surpreendeu foi a minha adaptação aos idosos. Todos os dias nos dão afeto, carinho e cria-

mos uma ligação com eles.  

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

CS—Quanto aos aspetos positivos, destaco o meu trabalho. Gosto mesmo daquilo que faço e não consigo apontar 

nenhum aspeto negativo neste momento. Sinceramente, não me vejo a fazer outra coisa.  

 

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

CS—Quanto às expectativas, desejo manter o meu trabalho fazendo o melhor que sei e o melhor que posso, com 

os melhores cuidados possíveis contribuindo sempre para o bem-estar dos utentes. 
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