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“A saúde é um dom de Deu, e a prevenção de doenças é o meio de demonstrarmos a nossa gratidão.” 
Maria Aparecida dos Santos de Sousa 

A Organização Mundial de Saúde define o envelhecimento ativo como o processo de otimização das oportunidades para 

a Saúde, Participação e Segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. 

O CSPOD ambiciona que as pessoas idosas que usufruem dos seus serviços vivam ativa e saudavelmente daí a grande 

aposta na promoção da Saúde. 

De acordo com o Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social todos os meses do ano 2017 é trabalhado 

um valor humano com os nossos utentes. Em Março foi a Saúde. Deste modo, as equipas de educação e de saúde, 

unindo os saberes, trabalharam o tema. 

Durante todo o mês, os idosos puderam participar em diversos rastreios, tais como: saúde oral, glicémia, tensão arterial, 

colesterol e nutrição em parceria com a Kooldent, Farmácia Matias e Drª Joana Maranhas (Nutricionista). Tivemos ainda 

uma ação sobre Prevenção de Quedas que consistiu numa formação individualizada aos utentes que utilizam ajudas 

técnicas (bengalas, muletas e andarilho). 

Direcionado para os cuidadores informais e formais realizamos duas ações, a saber: “Polimedicação” – promovida pela 

Farmácia Matias, nas nossas instalações a 25 de março e o encontro “Conhecer o Parkinson” com a Oradora Dr.ª 

Cristina Pinho, realizado a 31 de março de 2017 no Auditório Paroquial de Oliveira do Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

Os temas desta edição focam alguns dos aspetos que contribuem para a qualidade vida. Mas o que é qualidade de vida? 

Poderá ser a forma que cada um escolhe para viver bem, tem a ver com opções pessoais conscientes. Só que, para tomar 

decisões conscientes, as pessoas precisam de informação. 

O nosso trabalho, a nossa ação, tem as pessoas como foco. A promoção da sua qualidade de vida é, portanto, para nós 

prioritário. Neste contexto estamos a intervir ao nível da promoção da saúde, da segurança e do lazer, formando e 

informando em parceria com técnicos da nossa comunidade próxima. 

E quem sabe, neste Passo a Passo, com a colaboração de todos, nos possamos tornar “especialistas em qualidade de 

vida”. 

 

Paula Azevedo 

Paula Azevedo 
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Programa Estou Aqui Adultos 
 

No passado dia 20 de março, a Polícia de Segurança Pública lançou um recurso capaz de incrementar a segurança de 

pessoas que, por razões médicas e patológicas, possam sofrer períodos de alguma desorientação, e que, em 

consequência, ponham a sua integridade em risco. Este recurso chama-se Programa Estou Aqui Adultos (EAA). 

O EAA tem por finalidade proteger e apoiar quaisquer adultos que possam ser encontrados na via pública, em estado de 

especial vulnerabilidade, em situação de evidente limitação ou de alteração nas suas funções mentais e cognitivas, e 

que requeiram o apoio imediato da Polícia e/ou de outras Entidades, designadamente as de emergência.  

O EAA consiste na criação de um registo prévio no site do programa e no consequente levantamento de uma pulseira na 

Esquadra da PSP selecionada. As pulseiras são compostas por uma fita em tecido com uma chapa metálica com um 

código alfanumérico e a inscrição Liga/Call 112 e não possuem qualquer dado identificativo do utilizador. São um modo 

rápido e seguro de efetivar o encontro da pessoa com o familiar/responsável. 

O CSPOD, em parceria com a Esquadra da PSP de Oliveira do Douro, vai realizar uma sessão de esclarecimento para os 

seus utentes e significativos para brevemente aderir a este programa, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade 

de vida, saúde e segurança dos seus utentes. 

 

 

 
  

“A curva mais linda de uma mulher é o seu sorriso” 

Dia 8 de Março foi Dia da Mulher, dia de alegria e dia de emoção. Porque as 

nossas mulheres merecem o melhor, o Centro Social Paroquial de Oliveira do 

Douro presenteou-as com um SPA feminino. Durante todo o dia tiveram a 

possibilidade de realçar a sua beleza e partilhar momentos de grande 

cumplicidade numa sessão fotográfica. Foram horas de gargalhadas, minutos 

de humor e um dia cheio de beleza. 

 

“A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas.” 
Francis Bacon 

As amizades acompanham-nos ao longo de toda a vida. Dentro da nossa 

instituição tentamos com que o valor Amizade esteja sempre presente 

entre todos. 

No mês de fevereiro trabalhamos o valor Amizade através da troca de 

correspondência entre todos os nossos utentes, colaboradores e 

voluntários; realizamos dois convívios de amizade recebendo nas nossas 

instalações os amigos da Alface Freska e da Quinta dos Avós para uma 

aula de música interinstitucional. Tiveram também presentes noutro 

encontro os utentes do Centro Social e Paroquial de Vilar de Andorinho 

para um convívio de amizade. 
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Bons hábitos de sono são fundamentais para uma vida saudável, em especial para o bom funcionamento da mente. 

Alterações do sono poderão dar origem a alterações de memória e raciocínio, entre outros problemas físicos. Com o 

avançar da idade há alterações padrão, tais como: diminuição do número de horas de sono; acordar constante durante 

a noite; vários períodos de sono durante o dia; dificuldades em adormecer e despertar matinal cedo.  Para melhorar o 

seu sono sugerem-se os seguintes hábitos: realizar um “diário do sono”; implementar uma rotina antes de dormir; 

evitar ficar “ás voltas na cama”, levante-se e mantenha-se ocupado até sentir vontade de dormir; evitar comer refeições 

“pesadas” e/ou ingerir bebidas estimulantes (chá preto, café, etc.).  É importante dormir bem! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
"Liberta-te mulher 
Liberta-te mulher 
não sejas escrava  
de um homem qualquer 
 
Liberta-te mulher 
mas com moderação 
não vás tu enganar 
o teu próprio coração. 
 
 

Se caso te sentires só 
não te dê isso em tristeza 
vai pelos campos fora 
e admira a natureza 
 
Verás se assim fizeres 
afasta a solidão 
e estarás de bem 
com a própria criação" 

Mª Adelaide Vieira 

Tarde muito animada, com 

direito a baile de máscaras e 

lanche com avós e netos do 

CSPOD. 

Poema: “Eu tenho um grande Amiguinho” 

Eu tenho um grande amiguinho, 

Do coração não me sai, 

Gosto tanto, tanto dele, 

Quem é? 

É o meu Pai! 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A CRECHE DO CSPOD, ANO LETIVO 2017/18! 

CANDIDATURAS DURANTE O MÊS DE ABRIL. 
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Assembleia Geral da Liga de Amigos A Comissão Coordenadora da LA, em cumprimento do 

seu regulamento, convoca todos os AMIGOS para a Assembleia Geral Anual, a realizar no Centro 
Paroquial de Oliveira do Douro, junto à Igreja, dia 29 Abril às 21h30. 
Antes, porém, convidámo-lo a vir tomar café connosco no bar, às 21h00 e de seguida participar 
na assembleia com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: 

1. Análise e aprovação do Relatório das Atividades e Contas 2016; 2. Apresentação do Plano de 
Atividades e Orçamento 2017; 3. Evolução do número de Amigos; 4. Donativos não 
regularizados; 5. Outros assuntos. 

A sua presença e participação, são importantes. Todos juntos podemos pensar melhor. Não falte. 
 

Sorteio de Natal 2016 Na sequência deste sorteio, realizado no dia 18 

de passado mês de dezembro 2016 no Auditório do Centro Paroquial, 
durante a Festa de Natal do CSPOD, foram premiados 3 AMIGOS conforme 
divulgámos na Folha Informativa N.º 10. A vencedora do 1º Prémio “TV 
LED 32”, foi a nossa AMIGA Nº 1109, Maria Aurora Ribeiro Santos. 
Parabéns. 

Ser AMIGO da Liga de Amigos Uma decisão certa e uma atitude de 

solidariedade que a LA agradece. Cada um de nós e todos juntos, com um pouco de vontade e 
sentido de ajuda comunitária podemos, naturalmente, garantir mais e melhor a qualidade e eficácia 
do serviço que o CSPOD presta. A SUA INSCRIÇÃO PARA SER AMIGO DA LIGA DE AMIGOS 
IMPLICA UM DONATIVO ANUAL A PARTIR DE 5 EUROS.  

SE PUDER, TRAGA CONSIGO OUTRO AMIGO. VENHA TER CONNOSCO, PESSOALMENTE 
OU ATRAVÉS DO NOSSO EMAIL ESPERAMOS POR SI. JUNTE-SE A NÓS. 

Plano de atividades para 2017 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Assembleia Geral 
P    29         

R             

Arraial Paroquial 
P      19       

R             

Atividades Culturais 
P      10       

R             

Cruzeiro no Douro 
P       15      

R             

Passeio Anual 
P         24    

R             

Sorteio de Natal 
P            17 

R             

P – Previsto; R – Realizado 
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