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Os anos podem enrugar a 
pele, mas a falta de 

entusiasmo enruga a alma!
Samuel Ullman



O Centro de Convívio

É uma das respostas sociais da Associação de Apoio Socia Nossa Senhora
das Neves de Manique de Baixo, criada em 1993 e com protocolo de
qualificação com Câmara Municipal de Cascais desde 2003.

Esta valência tem como propósito dinamizar um espaço de convívio entre
os seniores, onde se partilham saberes e histórias de vida, onde se
experimentam e descobrem novos interesses e onde se exploram as
capacidades de cada um, promovendo com isso o Envelhecimento Ativo
e Saudável.



O Plano de Atividades

Habitualmente define-se como sendo uma proposta de atividades
regulares e pontuais a desenvolver no Centro de Convívio durante o ano
em questão.

Dada a atual situação pandémica do nosso país, apresentamos uma
proposta de atividades tendo em consideração uma reabertura do Centro
de Convívio em 3 fases distintas.



Primeira Fase

Ainda impedidos de retomar as atividades presenciais e em grupo,
continuaremos a manter o contacto individual com os nossos utentes
através de:

❖ telefonemas regulares;

❖ visitas domiciliárias e

❖ atendimento psicológico presencial (quando solicitado).

Iremos, ainda, dar início ao Projeto “Palco da Vida”, em parceria com a
CMC.



Segunda Fase

Quando tivermos o parecer favorável da Unidade de Saúde Pública para
reabrirmos o Centro de Convívio, retomaremos as atividades
progressivamente: os utentes serão divididos em dois grupos, que irão
frequentar o centro em dias alternados, duas vezes por semana.

Nesses dias serão dinamizadas pela coordenadora as seguintes atividades
com a duração de 1h30m:

▪ Sessões de exercício físico, às 2ª e 4ª feira, às 15h;

▪ Sessões de estimulação cognitiva, às 3ª e 5ª feiras, às 15h.



Terceira Fase

Retomando o normal funcionamento do Centro de Convívio, poderemos
contar com a presença dos nossos voluntários e parceiros para
desenvolvermos as atividades regulares, conforme o seguinte horário:



Atividades Pontuais

Nesta terceira fase terão também lugar atividades pontuais, tais como:

→ Comemoração de datas festivas (Carnaval, Páscoa e Natal, entre outras);

→ Celebração de Dias Europeus e Mundiais;

→ Passeios de lazer e culturais.

Serão, ainda desenvolvidos outros projetos com os nossos parceiros
habituais.



Para mais informações: 214 458 094 / 911 139 104  | convivio.manique@gmail.com

O Centro de Convívio funciona de 2ª a 6ª feira, das 14h às 17h30.

Estará fechado para férias:

• Na semana da Páscoa;

• Em Agosto;

• Entre o Natal e a Passagem de Ano.
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