
9.15 /10.00h - Acolhimento e registo
10.00 / 10.45h - Conferência A Vida com Alzheimer convoca-nos a todos - 
Pedro Macedo (ProfundaMente)
Presidente: Manuel Caldas de Almeida - Representante da União das 
Misericórdias Portuguesas
11.00 / 12.30h - Painel Um projeto de todos …em construção 
Quando o Idadismo nasce do discurso - Isabella Paoletti (Universidade Nova de 
Lisboa)
Cuidar Melhor - Catarina Alvarez (Associação Alzheimer Portugal) 
Respostas da Universidade de Aveiro face à problemática da Demência - Maria 
Piedade Brandão e Ana Luísa Barbosa
Direitos das Pessoas em situação de dependência - Paula Guimarães (Fundação 
Montepio)
Moderadora: Carla Ribeirinho (Universidade Lusófona)
12.30 / 13.00h - Debate
13.00 / 14.30h - Intervalo para almoço
14.30 / 17.30h - Painel Praticas Inclusivas
Cuidar de Quem Cuida - Cátia Pires (Centro de Assistência Social à Terceira 
Idade e Infância de Sanguêdo)
ProfundaMente – um projeto inclusivo - Violete Morgado; Bibi Perestrelo; Stella 
Gaspar da Silva
Moderadora: Maria Joaquina Madeira – Coordenadora do Núcleo de Lisboa da 
EAPN Portugal
Debate e encerramento 
Pedro Macedo - ProfundaMente
José Carlos Batalha  - Presidente da Federação das Instituições da Terceira Idade

    Seminário
                                de troca de saberes, conhecimentos e experiências 

30 de Abril Centro de Estudos Judiciários 
2014  

Há vida depois 
do Alzheimer?

Objetivos: Conhecer, divulgar 
e trocar saberes e práticas 
sobre a doença de Alzheimer e 
doenças relacionadas.
Destinatários: Profissionais 
das áreas envolvidas na 
prevenção e tratamento destas 
doenças , prestadores de 
cuidados e familiares dos 
d o e n t e s , a c a d é m i c o s e 
investigadores.
Inscrição 10,00€ no 
Secretariado da 
ProfundaMente 
tel. 213562211 
info@profundamente.pt

PROGRAMA

Se todas elas pudessem
E quem sabe …talvez de repente
Seriam de novo  assim
De azul forte e passo ligeiro
Dando à sola 
                        corda nos sapatos                                                                      
Levando pela trela os gansos das histórias das princesas que 
nunca deixaram de ser
A trança já desfeita… mas é de outra história…de outro tempo…
a mãe que a entrelaçou e agora nem ralhos nem afagos
Só a corrida em azul para escapar à escuridão onde as querem 
entaipar
Para seu bem - dizem
Onde nem gansos nem azul nem tranças
E chamam a isso Lar
Antes voar!                      stella gaspar da silva 2014
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