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Editorial 

 

O IDOSO  

           HOJE  

 

Por detrás de uma postura que poderá parecer 

frágil, está uma mulher e / ou um homem que 

se sente capaz de surpreender. 

Precisamos de ver o mais velho, não em 

função da idade mas das capacidades e 

funcionalidades. 

Estamos perante uma nova geração com outras 

características. Eles, hoje, chegam à reforma 

com melhores condições físicas e económicas 

do que há uns anos. Isso possibilita, que a 

terceira idade se transforme num grupo cada 

vez mais dinâmico e ativo. 

É agradável observar, que a última fase da 

vida humana continua a desenvolver 

atividades desportivas, manuais, de grupo e 

intelectuais. 

Muitos deles possuem mãos de ouro, grandes 

talentos que se devem pôr a render na 

simplicidade da vida diária, vivida 

intensamente pelo idoso, onde é notório o 

desejo de ser útil. 

Hoje os nossos idosos têm presente a fórmula 

de envelhecimento ativo. São participativos, 

interessados, mantêm a curiosidade e investem 

entusiasmo em tudo o que fazem, aí surge  
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motivação e razões sérias de viver. 

Para os mais novos é um privilégio terem a 

oportunidade de ouvirem relatos de vida 

carregados de emoções, meditarem nos 

ensinamentos e interiorizarem sugestões e 

experiências. Ficam mais enriquecidos com os 

seus exemplos concretos, as palavras ricas em 

sabedoria,   histórias vividas e transmitidas 

pelos mais velhos. 

Vivamos com um coração humano e, mais 

ainda, cristão, proporcionando ao idoso um 

lugar onde possa dar e receber afeto, 

testemunhar e partilhar a sua riqueza de 

princípios e valores que vive e transportou do 

passado. 

 

Carlos Rocha 

Secretário da Direção da ADRM 
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or cá 

 

Centro de Dia 

 

Uma das respostas sociais mais reconhecidas 

da Associação para o Desenvolvimento de Rio 

de Moinhos (ADRM) é o Centro de Dia. Foi 

inaugurado há 12 anos e iniciou atividade com 

13 idosos. O objetivo deste espaço consiste em 

prestar um conjunto de serviços que contribua 

para a manutenção dos idosos no seu meio 

sociofamiliar.  

Esta resposta propõe um conjunto de 

atividades e visa satisfazer as necessidades 

básicas dos idosos, a prestação de apoio 

psicossocial e, ainda, o fomento de relações 

interpessoais entre a terceira idade e outros 

grupos etários, com o intuito de evitar o 

isolamento. É por isso normal ver os idosos a 

participar em atividades juntamente com as 

crianças.  

Todos os anos é executado um plano, que 

contempla atividades lúdico – recreativas, 

quotidianas, culturais, religiosas, intelectuais e 

formativas, sociais e desportivas. Grande parte 

destas ações é realizada dentro das instalações 

da Associação. Sempre que possível são 

organizadas visitas e passeios ao exterior.  

 

 

 

 

Os aniversários dos utentes são sempre 

assinalados com bolo e parabéns. Ginástica, 

boccia, ensaios do Grupo de Cantares, teatro e 

trabalhos manuais fazem parte do vasto leque 

de entretenimentos dos idosos.  

Apoiados por uma equipa especializada e 

sempre cuidadosa, os utentes da instituição 

preenchem de alegria e satisfação os seus dias.  

As atividades internas decorrem no edifício 

principal da ADRM, normalmente de 2ª a 6ª 

feira, terminando por volta das 16h30m, 

horário em que os utentes regressam a casa.  

Na atualidade o Centro de Dia dá apoio a 50 

idosos.    

Falando em números, podemos referir que o 

tempo médio mensal investido pela equipa de 

profissionais do Centro de Dia ronda as 356 

horas, o consumo médio mensal de fruta é de 

210kg, o consumo médio mensal de legumes é 

de 667kg, o consumo mensal médio de peixe é 

de 107kg, o consumo médio mensal de carne é 

de 110kg e o consumo médio mensal de pão é 

de 2009 unidades. (Dados de 09/2014)  

 

P 
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tividades Desenvolvidas

 
 

 

“Bodas de Diamante” 

  

As bodas de casamento são uma 

comemoração que celebra o aniversário de 

casamento, onde se renova as promessas 

trocadas entre o casal, referindo-se assim 

aos votos matrimoniais feitos no dia do 

casamento. 

No passado dia 8 de janeiro, celebraram-se 

as Bodas de Diamante do Sr. José Oliveira 

e da D. Mª Glória Soares, utentes do nosso  

Centro de Dia. Para comemorar os 60 anos 

de casamento destes nossos utentes, 

fizemos uma pequena festa com missa 

celebrada na igreja da freguesia seguindo-

se um almoço com a direção, utentes e 

todos os funcionários da ADRM. 

Como é possível constatar nas fotos, foi 

uma cerimónia e almoço alegre onde os 

“noivos” foram mimados por todos.  

A 
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Os utentes do Centro de Dia mimaram o 

casal com uma música e uma cesta de rosas 

e foi-lhe ainda oferecida uma salva em 

prata em nome da direção da ADRM.  

Como referido pelo casal “será uma data 

inesquecível dado o mimo e afetos 

recebidos nesse dia!”. 

 

Parabéns Sr. José e D. Glória pelas suas Bodas de Diamante! 

 

“Janeiras”

 

O Cantar das Janeiras é uma das tradições 

de Penafiel que ainda é o que era. No 

passado dia 11 Janeiro de 2015, dezenas de 

grupos de Associações do concelho de 

Penafiel cantaram as janeiras no tradicional 

Encontro organizado pela Câmara 

Municipal de Penafiel, no Pavilhão de 

Feiras e Exposições do concelho. Este 

evento cultural reuniu vários grupos de 

cantares, folclore e Associações para cantar 

e dar as boas vindas ao novo ano, a todos 

os presentes, numa animação constante, 

repleta de muita música e boa disposição, 

reavivando assim a tradição portuguesa de 

cantar as janeiras. Como já tem sido 

habitual, a ADRM esteve presente neste 

evento, interpretando dois temas da autoria 

do Prof. José Manuel. Além da participação 

neste evento organizado pela Câmara 

Municipal de Penafiel, a ADRM uma vez 

mais participou no Encontro de Janeiras 

realizado em Rio de Moinhos, no passado  

 

 

dia 17 de Janeiro de 2015. Este ano, a 

organização do Encontro foi da 

responsabilidade do Grupo de Jovens desta 

mesma Freguesia. 
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“Maleta Mágica” 

 

Todos os meses recebemos a visita da “Maleta 

Mágica”, projeto promovido pela Câmara 

Municipal de Penafiel, através do Serviço 

Educativo e de Extensão Cultural da 

Biblioteca Municipal de Penafiel.  

É um projeto que tem por base de trabalho a 

promoção do livro, da leitura e da literacia. A 

cada mês a Maleta Mágica elege um tema 

onde cabem a história do espaço concelhio, as 

pessoas, os sentimentos, as tradições, os 

livros, objetos e atividades, explorando as 

potencialidades dos livros, que se pretendem 

dinâmicos e interativos.  

A Maleta Mágica desloca-se mensalmente à 

nossa Instituição e tenta através de atelier, 

oficina temática ou jogo, reforçar o interesse 

dos idosos pelo livro, pela leitura, história ou 

património cultural e assim contribuir para o 

desenvolvimento de novos saberes e 

competências.  

De seguida destacamos algumas fotos das 

diversas visitas que já recebemos da Maleta 

Mágica, sempre com um sorriso no rosto.  
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“Encontros Intergeracionais” 

 

A nossa Associação trabalha diariamente com 

crianças, jovens e idosos e por esse motivo 

tenta sempre que possível fortalecer as 

relações entre estas gerações, através da 

dinamização de diversas atividades.   

Nos encontros intergeracionais que promove 

tem como objetivos otimizar funções, 

cognitivas e motivacionais e a criatividade, 

promovendo um ambiente alegre, de 

crescimento mútuo e enriquecimento das 

ligações entre as diferentes gerações. 

Pretende-se trocar experiências e saberes, 

reforçar a partilha de valores, promover o 

envelhecimento ativo, a solidariedade e o 

respeito entre gerações.  

Os participantes afirmam que estes encontros 

são muito positivos, ficando inúmeras 

solicitações de continuidade dos mesmos.  

 

No dia 22 de janeiro os idosos cantaram as 

JANEIRAS ás crianças que frequentam a 

nossa Creche e no dia 27 receberam a visita do 

Centro Escolar de Cans para quem cantaram e 

de quem receberam os “vivas”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

A PRIMAVERA é considerada uma época 

especial de renovação e alegria, é a estação do 

ano mais favorável para os novos começos 

pois representa o florescimento da natureza. 

Por este motivo, é benéfico plantar flores nesta 

altura do ano.  

Para assinalar esta data os nossos idosos e 

crianças plantaram uma árvore, num dos 

jardins da Creche, no passado dia 23 de março.   
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O TEATRO é uma arte milenar e funciona 

como meio de divulgação da cultura de 

diferentes povos. Desde a antiguidade, o 

homem usa o teatro como forma de expressão. 

O “Dia Mundial do Teatro” foi comemorado   

 

 

 

na instituição com mais um encontro 

intergeracional, no dia 27 de março. Os idosos 

apresentaram uma peça de teatro às crianças 

da Creche e do CATL.   

 

 

9 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

Além de entreter, os TRABALHOS 

MANUAIS despertam a criatividade, 

desenvolvem diversas habilidades como a 

inteligência espacial, a coordenação motora 

fina, a memória e a concentração. A atividade 

manual, que para muitos é considerada uma 

espécie de terapia, também tem o grande 

benefício de libertar as emoções. Tendo isto 

em consideração reunimos idosos e crianças 

para juntos elaborarem bonitos coelhos, como 

se pode verificar pelas fotos que se seguem.  

 

 

10 



 
 

“Boccia” 

 

Desporto de cariz universal, descendente de 

um jogo da antiga Grécia, que progrediu 

através do Império Romano, tendo vindo a dar 

origem a uma vasta gama de jogos, dos quais 

se destacam também o bowling, a malha e a 

petanca. O boccia tornou-se uma modalidade 

paralímpica em 1984, nos jogos de Nova 

Iorque. A popularidade deste jogo alastrou de 

tal forma por todo o mundo, que o boccia 

ganhou dimensões de desporto federado num 

grande número de países.  

É um desporto de precisão, em que são 

arremessadas bolas, seis azuis e seis 

vermelhas, com o objetivo de as colocar o 

mais perto possível de uma bola branca 

chamada de bola alvo. Esta modalidade pode 

ser disputada de forma individual ou por 

equipas. 

 

O boccia foi originalmente concebido para ser 

jogado por pessoas com paralisia cerebral, mas 

tornou-se tão popular que hoje em dia é 

praticado por muitas outras pessoas, incluindo 

de idade sénior.  

 

Os nossos utentes aderiram a este desporto e 

destacam-se na prática do mesmo. Participam 

em vários campeonatos e torneios, 

individualmente ou em equipas. 

 

No dia 30 de janeiro o Sr. José Maria Moreira 

venceu o campeonato individual da zona do 

Vale do Sousa, tendo sido motivo de orgulho e 

alegria para todos nós.  
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“Sessões de Informação / Sensibilização”  

 

Sempre que possível organizamos ou 

possibilitamos a realização de ações de 

informação/sensibilização, sobre diversos 

assuntos, de interesse para os utentes e 

comunidade em geral.  

No dia 04 de fevereiro a DECO promoveu, nas 

nossas instalações, uma sessão informativa 

denominada “Energia Fantasma”, que tinha 

como objetivos: informar os consumidores 

sobre o uso responsável e eficiente de energia 

elétrica; motivar para a alteração de 

comportamentos de consumo de energia e 

promover comportamentos de consumo 

energeticamente eficientes junto dos 

consumidores.     

 

 

A Câmara Municipal de Penafiel 

disponibilizou uma nutricionista para se 

deslocar à nossa Associação para falar com os 

utentes sobre aspetos relacionados com a 

nutrição e alimentação saudável.  

Foi realizada uma primeira sessão no dia 06 de 

março onde se transmitiu que a alimentação e 

a nutrição têm um inegável impacto na saúde e 

bem-estar, sendo condicionantes da qualidade 

de vida das pessoas idosas.  

Pelo facto de o próprio processo de 

envelhecimento poder originar alterações 

fisiológicas, com consequências na ingestão 

alimentar e no estado nutricional, 

consideramos fundamentais estas sessões e 

esperamos que motivem a consciencialização 

para a importância desta matéria e a mudança 

de alguns comportamentos.  
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“Carnaval” 

 

O Carnaval começou a ser festejado pelo povo 

grego, como forma de agradecimento aos 

deuses pelas boas colheitas do ano.  

Hoje o Carnaval assume-se como uma festa 

onde reinam fantasias e disfarces, na qual 

miúdos e graúdos festejam usando máscaras e 

trajes coloridos que não têm possibilidade de 

usar durante o resto do ano.  

É uma época de diversão e onde são 

permitidas brincadeiras, seguindo o provérbio 

popular "No Carnaval ninguém leva a mal".  

Os nossos utentes e colaboradores também 

aderiram a esta comemoração, participando 

num baile, organizado pelo Centro Social e 

Paroquial Imaculado Coração de Maria de 

Irivo.  

Como se pode ver nas fotografias que aqui 

deixamos, foi um baile muito alegre e 

colorido.  
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“Discoteca”

 

Com o intuito de promover novas 

experiências, o convívio com outras 

instituições e momentos de lazer e 

descontração, levamos os nossos utentes à 

Discoteca Autarquia, localizada em Castelo de 

 

 

 

 

 

Paiva. Para alguns deles, os mais jovens, 

serviu para relembrar outros tempos, para os 

que têm mais idade foi uma descoberta 

agradável e divertida.  
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“O Principezinho”

 

Através da leitura desenvolvemos a 

criatividade, a imaginação, adquirimos cultura, 

conhecimentos e valores. Ler é um hábito 

poderoso em todas as idades, que nos faz 

conhecer mundos e ideias. O conhecimento 

passa através dos livros de geração em 

geração.  

O Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste, 

em Cabeça Santa, promove anualmente a 

“Semana do Livro e da Leitura”. Este ano 

voltou a convidar-nos, como vem sendo hábito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para participarmos nesta iniciativa o que 

aceitamos sempre com motivação, empenho e 

contentamento. Em resposta a este convite 

apresentamos aos alunos daquele 

Agrupamento a peça de teatro “O 

Principezinho”. Na dinamização desta 

atividade contamos com a boa colaboração dos 

nossos utentes, estagiários, colaboradores 

internos e externos (Prof.ª Manuela Pinto, 

Prof. José Manuel e Sr. Augusto Teixeira) a 

quem muito agradecemos. 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 



 
 

“Creche – Espaço para a Vida”

 

 
Os primeiros anos de vida são decisivos na 

formação da criança, pois trata-se de um 

período em que a criança está construindo sua 

identidade e grande parte da sua estrutura 

física, socioafetiva e intelectual. É, sobretudo, 

nesta fase que se deve adotar várias 

estratégias, entre elas as atividades lúdicas, 

que são capazes de intervir positivamente no 

desenvolvimento da criança, suprindo suas 

necessidades biopsicossociais, assegurando-

lhe condições adequadas para desenvolver 

suas competências e potencialidades.  

Na Creche tentamos criar um ambiente 

aconchegante, desafiador, rico em 

oportunidades e experiências contribuindo 

para o crescimento saudável das crianças. 

Propiciamos a exploração da curiosidade 

infantil, incentivando o desenvolvimento da 

criatividade, das diferentes formas de 

linguagem, do senso crítico e de progressiva 

autonomia, ajudando-os a crescerem e serem 

felizes.  

As atividades lúdicas são assim caminhos que 

contribuem para o bem-estar e bom 

desenvolvimento das crianças, garantindo-lhes 

uma agradável estadia na Creche, das quais 

deixamos algumas fotografias como exemplo.  
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“CATL” 

 

 
No nosso Centro de Atividades de Tempos 

Livres oferecemos às crianças e jovens que 

nos procuram tempo para brincar, aprender e 

adquirir novas habilidades e novas 

experiências à medida que crescem. 

Incentivamos a criatividade, novos interesses, 

motivação para ser parte de um todo e a 

confiança nas suas capacidades.   
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ADIVINHAS  

- O que é que tem na ponta do nariz?  

Sr. Adão Moreira 

- O que é que entra na porta com a porta 

fechada?  

D. Rosa Meneses 

- Qual é a coisa qual é ela que quanto maior é 

menos se vê?  

D. Rosa Rocha 

- Qual é a coisa qual é ela que quanto mais 

alta está, melhor se chega?  

D. Eva Luciana 

- Qual é a coisa qual é ela que nunca sai cá 

fora e está sempre molhada?  

D. Francelina 

- O que é que faz virar a cabeça aos homens?  

Sr. Adão Moreira 

PROVÉRBIOS   

 

- Devagar se vai ao longe.  

D. Mariazinha 

- Abril águas mil.  

D. Albertina 

- Grão a grão enche a galinha o papo.  

D. Mariazinha 

- Em maio comem-se as cerejas ao borralho.  

D. Albertina 

- Quem ama tudo perdoa.  

D. Mariazinha 

- Em junho foucinha em punho.  

D. Rosa Rocha 

 

ANEDOTA  

 

Certo homem construiu uma casa para viver. Quando ela estava pronta chamou um amigo para ir 

ver a casa. O amigo quando lá chegou ficou admirado porque todas as divisões da casa eram 

feitas em redondo. Então o amigo perguntou-lhe qual o motivo de tudo ser em redondo, ao que 

ele respondeu que quando começou a construir a casa a sogra lhe tinha dito para arranjar um 

cantinho para ela… Assim não havia cantinhos para ninguém…  

 

D. Rosa Meneses 

 

Soluções das Adivinhas: letra “z”; chave; escuridão, água do poço, língua e pescoço.    
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“Deliciosa Receita de Arroz Primavera ao Forno” 

 

Tipo de receita: Prato 

Número de doses: 6 porções 

Tempo de Preparação: 15 Minutos 

Tempo de Confecção/Cozedura: 30 Minutos 

Pronto em: 45 Minutos 

Dificuldade: Fácil 

 

 

Ingredientes: 

300 g de arroz 

200 g de legumes (cenoura, ervilha, vagem) 

1/2 frango desossado 

200 g de tomate pelado 

2 dentes de alho 

1/2 cebola 

1 dente de alho 

500 ml de caldo de frango 

sal, queijo parmesão, azeite 

Preparação: 

Cortar o frango em iscas. 

Cortar a vagem em pequenas rodelas. 

Cortar a cenoura em pequenos cubos. 

Picar a cebola e o alho. 

Aquecer o óleo. 

Refogar o frango. 

Adicionar a cebola e o alho. 

Adicionar a cenoura, a vagem e a ervilha. 

Refogar por 5 minutos em fogo brando. 

Adicionar o arroz. 

Refogar levemente. 

Adicionar o caldo de frango. 

Adicionar o tomate pelado. 

Corrigir de sal. 

Cozinhar por 10 minutos. 

Colocar numa travessa. 

Polvilhar com queijo tipo parmesão ralado. 

Levar ao forno para acabar de secar e gratinar. 

Servir com rodelas de tomate fresco. 
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 Letícia Pereira 03-01-2014 

 Maria da Glória Soares 05-01-1935 

 Maria da Glória Ferreira 07-01-1928 20 



  
 
 
 
 

 Beatriz André Vieira 10-01-2012 

 Agostinha Abreu 12-01-1957 

 Maria Madalena Queirós 14-01-1957  

 António Ferreira 16-01-1931  
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 Albano Cruz 18-01-1951  

 Eva Teixeira 20-01-2013  

 Filipa Pinheiro 31-01-2013  

 Maria da Silva 10-02-1933  
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 Maria Vieira Brites 12-02-1933  

 Beatriz Oliveira 13-02-2012  

  Eva Luciana Ferreira 17-02-1930 

 Francelina Rocha 21-02-1932 
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 Lurdes Sousa 26-02-1941 

 Afonso Santos   

 Gonçalo Moreira 07-03-2014  

 Fernando Pereira 08-03-1937 
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 Maria Etelvina Oliveira 11-03-1936 

 Alzira Lisboa 11-03-1934 

 Joaquim de Sousa 17-03-1943 

 António Soares 20-03-1941 
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 Maria da Conceição Silva 25-03-1931 

 Camilo Reis 30-03-1930  
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