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IGM-portugal intervém nas doenças neurológicas

joão aráujo, segundo à esquerda, envolvido em projeto
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doenças como pessoas”, tendo
em conta que a luta contra o
alzheimer e outras doenças
neurológicas assenta em tratamentos dispendiosos cuja a
eficácia é muito variável.
“Cuidar em Humanitude”, explica João Araújo, “é ir ao encontro de outro compreendendo
os seus anseios, respeitando-o
na sua integridade humana,
motivando-o para a relação e
potenciando as capacidades que
tem. Cuidar em Humanitude é
colocar mais profissionalismo no
ato de cuidar”.
Neste momento, o IGM já está
a trabalhar no CEERIA. O projeto
já está também a criar raízes em
Fátima, Lisboa, Alcácer do Sal. A
prestação de cuidados mais afetivos permite uma economia na

vestiaria

Bombeiros da Benedita, com
oito elementos e duas viaturas, e os Bombeiros de Alcobaça,
com quatro homens, apoiados
por duas viaturas. As corporações contaram ainda com a
ajuda de uma retroescovadora
para a remoção do destroços.

vagas abertas até final do mês de outubro

Filarmónica abre inscrições
para aulas de música e teatro
Estão abertas as inscrições
na Escola de Música e no Teatro
“Prata da Casa” da Sociedade
Filarmónica Vestiariense “Monsenhor José Cacella”, para este
ano letivo. As aulas de música
terão início no próximo sábado
e as de teatro começam hoje,

mas as inscrições estão abertas
até final do mês.
A Sociedade Filarmónica Vestiariense abre, mais uma vez, as
portas da sua casa para receber
crianças, jovens e graúdos que
querem aprender ou ter uma
formação em música ou em te-

benedita

Universidade Sénior
tem inscrições abertas
para novo ano letivo
Estão abertas até sábado as inscrições para
o novo ano letivo da Universidade Sénior da
Benedita. Pode participar nas aulas aprendendo
e ensinando cavaquinho, dança, oficina de artes
manuais, Matemática, Inglês, Informática, atividade física, oficina de teatro, entre outras.

turquel

Filarmónica abre
inscrições para
escola de música
A Sociedade Filarmónica Turquelense tem
abertas as inscrições na sua escola de música
para o ano letivo de 2014/2015. As aulas decorrerão aos sábados de manhã e arrancam
já no próximo sábado.
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Associação de Cultura
Espírita comemora
aniversário no sábado
A Associação de Cultura Espírita de Alcobaça
comemora, no próximo sábado, a partir das 16
horas, o segundo aniversário da associação.
Jorge Gomes e Xavier de Almeida, duas figuras
emblemáticas na doutrina espírita em Portugal,
estarão presentes neste evento.

texto luci pais

acidente não provocou vítimas

ficaram destruídos”, informou
Mário Cerol, comandante dos
Bombeiros de Alcobaça.
O camião transportava rolhas
e fardos de cortiça, não se conhecendo até à data as causas
do incêndio, que não provocou
vítimas. Ao local, acorreram os

O Ginásio Clube de Alcobaça está de
luto, pela morte do treinador que conduziu o clube à 1.ª Divisão, na temporada
1981/82. Dinis Vital tinha 82 anos e vai
hoje a enterrar no cemitério dos Pinheiros,
em Évora.
Dinis Martins Vital foi guarda-redes,
tendo representado Lusitano de Évora e V.
Setúbal na 1.ª Divisão, ao serviço dos quais
perfez 461 jogos, entre 1951 e 1970.
Como treinador, Dinis Vital defendeu
o Juventude de Évora, onde terminou a
carreira de jogador, durante duas temporadas, antes de assinar pelo Ginásio, em
1981/82, que guiou, pela primeira vez na
história, ao escalão principal. Na época
seguinte, voltou ao “seu” Lusitano de
Évora. Em 1986/87, teve outro ponto alto
na carreira de técnico, ao dirigir o Farense,
embora apenas durante cinco jornadas.

ordem dos 1500 euros em medicamentos e outros consumíveis.
Em alguns casos, relata o enfermeiro, a poupança já atingiu os
três mil euros.
Através desta metodologia,
avança João Araújo, as “pessoas
sentem-se mais melhores, mais
relaxadas e confoirtáveis o que
faz com que alguns tratamentos
sejam administrados com menos
regularidade. Tudo isto traz vantagens para os pacientes e para as
instituições que os acolhem”.
Os resultados vão ser apresentados, pelo enfermeiro, dia
14 de novembro, no Colóquio Internacional de Abordagens NãoFarmacológicas de Alzheimer, no
qual participam 900 profissionais
de todo o mundo.

Camião incendiado cortou
IC2 em Casal da Charneca
Um veículo pesado de mercadorias incendiado no IC2, em
Casal da Charneca, freguesia de
Évora de Alcobaça, provocou o
corte do trânsito, ao quilómetro 92 do IC2, entre as 7 e as 9:50
horas de segunda-feira.
“A carga e a galera do camião

dinis vital tinha 82 anos

Faleceu treinador
que levou Ginásio
à 1.ª Divisão

Enfermeiro apresenta
terapia inovadora

João Araújo podia ser apenas
mais um enfermeiro que todos os
dias, e de forma nobre, dedica os
seus dias aos outros. Quis ir mais
além e criou, em 2011 em conjunto
com outros colegas de profissão Rafael Alves e Nídia Salgueiro -, o
IGM-Portugal (Instituto GinesteMarescotti). Trocando por miúdos: a empresa tem uma terapia
inovadora para doenças neurológicas, desenvolvendo uma
metodologia mais económica e
não-farmacológica.
O IGM-Portugal dá formação a
profissionais de lares de idosos e
unidades de cuidados para que
estes possam desempenhas as
suas funções seguindo o metódo
Humanitude. Além disso, propõe uma abordagem diferente:
“Olhemos para os sofrem destas

Alcobaça

atro. A Sociedade Filarmónica
Vestiariense “Monsenhor José
Cacella” tem vindo a formar
músicos de reconhecimento
nacional e internacional e é o
berço de alguns músicos das
Orquestras Filarmónicas mais
conhecidas do País.
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