
 

Cerimonial do Chá 

 

 

Tendo como objectivo promover o contacto entre a população sénior e estimular 

o gosto pelo consumo do chá de forma a potenciar os benefícios para a saúde e bem-

estar, o Centro de Actividades de Fridão promoveu um conjunto de acções subordinadas 

ao programa de animação “Doce Inverno”, nascendo nesse âmbito a iniciativa intitulada 

“Cerimonial do Chá”, que visava combater sobretudo a solidão que assola os idosos 

durante esse período do ano (Inverno) e fortalecer o relacionamento intergeracional 

desta freguesia.  

 

 

I Cerimonial do Chá 

 

Assim, o I Cerimonial do Chá realizou-se no dia 17 de Dezembro de 2006, pelas 

15horas, no Centro Social de Fridão. Esta iniciativa destinou-se à população com mais 

de 60 anos residente nesta freguesia, contando com a presença de 41 idosos. A sessão 

foi conduzida pelo Enfermeiro Davide e iniciou com uma breve abordagem acerca da 

origem do chá, as suas tipologias e benefícios para a saúde. Depois disto, seguiram-se 

uma série de animações e passatempos, de entre os quais se salientaram o conto de 

anedotas, provérbios populares, adivinhas, cantigas e músicas de acordeão.  

Apesar do mau tempo e das baixas 

temperaturas que se fizeram sentir, esta iniciativa foi 

um grande sucesso, facto que levou a Junta de 

Freguesia de Fridão a programar mais duas edições 

durante o Inverno de 2006/07 subordinados a 

diferentes temáticas, e onde se homenagearam 

simultaneamente alguns percursos de vida de algumas pessoas de Fridão.  

 

 

 

 

 



 

II Cerimonial do Chá 

 

Na tarde de Domingo de 18 de Março de 

2007 realizou-se o II Cerimonial do Chá. Esta 

actividade contou com a presença de 55 pessoas, 

e iniciou com uma sessão informativa 

subordinada à temática “Vida Saudável: 

Hipertensão, Diabetes, Hipercolesterolenia”, 

seguindo-se de um rastreio a estes problemas de saúde levado a cabo pelos Enfermeiros 

Davide e Marta.  

 

 

 

 

III Cerimonial do Chá 

 

 No dia 24 de Novembro de 2007 

realizou-se o III Cerimonial do Chá 

dedicado ao tema “Prevenção de Doenças 

Cerebrais Degenerativas”, pois considera-se 

que este tipo de doenças, sobretudo a 

doença de Alzheimer, faz parte do leque das 

maiores preocupações dos idosos do séc. 

XXI. O que caracteriza a Doença de 

Alzheimer é sobretudo a perda de memória e a confusão espácio-temporal. Contudo, 

estas perdas podem ser retardadas e amenizada através de alguns exercícios de 

estimulação cognitiva. Com efeito, para nos elucidar sobre estas questões e ensinar 

alguns destes exercícios, convidámos o Dr. Carlos Araújo, Psicólogo do Departamento 

de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Sº Gonçalo EPE de Amarante.  

 

 

 

 



 

IV Cerimonial do Chá 

 

O IV Cerimonial realizou-se no dia 17 de Fevereiro de 2008. O tema desta 

sessão foi “A Hora do Conto”, onde foram lidos vários contos pelo Grupo de Teatro 

Amador da Associação Desportiva de Fridão.  

 

 

 

V Cerimonial do Chá 

 

O V e último Cerimonial do Chá realizou-se no dia 16 de Março de 2008. O 

tema desta sessão foi “A segurança do idoso e a sua protecção contra as burlas” e foi 

dirigida e apresentada pela Dra. Ângela Ribeiro. De entre as várias questões de 

segurança pública focaram-se essencialmente os cuidados com as burlas (onde foram 

explanados alguns conselhos da GNR a fim de as evitar), e algumas questões de 

segurança doméstica.  

 

 

 

Ao nível da metodologia de trabalho, esta iniciativa primava a exposição de 

diapositivos informativos acompanhados de explicações orais, sendo sempre estimulada 

a participação da população, criando também um espaço para a colocação de dúvidas. 

A população aderiu bastante a esta iniciativa, sendo considerada uma actividade 

por excelência sempre esperada e desejada pelos participantes.  

Saliente-se que todas as sessões terminaram com um lanche-convívio 

acompanhado de chá de diferentes sabores, que foi elegantemente servido pelos jovens 

de Fridão que voluntariamente 

disponibilizaram as suas tardes de Sábado e 

Domingo para fazer companhia aos idosos.  

 

 

 


