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26 Anos
Estamos a comemorar o 26º Aniversário da Associação.
2018 foi o ano da comemoração das bodas de prata. Fizemos o que
estava ao nosso alcance e dentro das possibilidades da Associação.
2019 é o ultimo ano dos 4 anos de mandato da atual direção. Vamos
tentar mobilizar os associados para que no final do ano seja possível
eleger novos Órgãos Sociais que possam continuar o trabalho até
aqui desenvolvido e que possam igualmente trazer novas ideias.
Dia 17 de Fevereiro vamos estar todos reunidos na comemoração do
26º aniversário. Não faltem! (ver programa na contracapa deste boletim).
Aproveitamos para solicitar aos sócios que tenham quotas em atraso
que as regularizem. Quem não poder deslocar-se à Associação contactem a secretaria e informaremos a melhor forma de efetuar o pagamento.

Mudámos de nome
Há algum tempo que pretendia-mos mudar o nome do boletim CONVÍVIO.
Foi criado no inicio de 2002 (este é o nº 79). No início apenas existia
o Centro de Convívio (daí o nome). Atualmente com duas valências
(Centro de Convívio e Universidade Sénior) considerámos adaptar o
nome às duas valências e objectivos da Associação.
Assim, mudámos o nome de CONVÍVIO, para Seniores COM VIDA.
Mudámos de nome, mas vamos continuar a ser o mesmo boletim de
sempre.
Esperamos que o nome seja do vosso agrado.
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ENTREGA DE
DIPLOMAS E EMBLEMAS
AOS ASSOCIADOS
COM 25 ANOS

A

Associação iniciou em 15 de abril de 2018 a
entrega aos sócios com 25 anos de associados um emblema e diploma alusivos ao acontecimento.
Estão contemplados todos os sócios até ao número 176, tendo a lista
sido divulgada com os nomes em diversos boletins publicados em
2018.
Nas diversas cerimónias realizadas durante o ano entregámos um número significativo, no entanto ainda temos muitos para entregar.
Durante a festa comemorativa do 26º aniversário vamos continuar a
entrega, para isso basta inscrever-se e participar no almoço.
Os sócios abrangidos deverão comunicar no ato da inscrição que pretendem receber o diploma e emblema dos 25 anos.
Se é um dos sócios fundadores, inscreva-se e venha receber os seus.
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Centro de Convívio
O envelhecimento, como etapa natural da vida que é, não pode ser encarado
somente como uma fase de declínio, vivida solitariamente.
Como é de conhecimento geral, atualmente a Organização Mundial de Saúde e
todas as instituições políticas e sociais defendem a importância de um Envelhecimento Ativo e Saudável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que durante o processo de envelhecimento devemos valorizar determinados aspetos,
tais como:
Manter-se ativo física, psicológica e socialmente;
Promover a autonomia da pessoa idosa.

Tendo presente este ideal de envelhecimento e os aspetos apresentados, o
Centro de Convívio programa diversas atividades ao longo do ano que têm como principais objetivos:
Combater o isolamento e a solidão, promovendo o convívio;
Contribuir para o bem-estar físico e mental;
Promover a manutenção das capacidades físicas e cognitivas existentes.
Para tal, são organizadas atividades desportivas, lúdicas e culturais, que têm
uma frequência semanal: ginástica, hidroterapia, medição da tensão arterial, dinâmicas de grupo e yoga.
Temos também atividades que se realizam pontualmente por estarem inseridas
em projetos de parceria com outras instituições ou por estarem ligados a determinadas temáticas: trabalhos manuais, atividades intergeracionais, caminhadas, passeios culturais, sessões de esclarecimento, piqueniques, tardes festivas, etc. As imagens falam por si…
Não faltam motivos para passar uma tarde interessante e divertida, em bom ambiente de convívio. Está sozinho em casa ou conhece alguém nestas circunstâncias? Então dê o primeiro passo e venha conhecer-nos. Juntos contribuímos
para um Envelhecimento Ativo e Saudável da nossa sociedade.
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UniMa | UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MANIQUE
Atreva-se a experimentar, e deixe-se conquistar!
A UniMa surgiu em 2010 como um projeto-piloto no interior do Concelho de Cascais, onde não existia uma resposta social deste tipo. Esta resposta social foi criada para melhorar o apoio prestado à população sénior, tendo como alguns dos
principais objetivos:
 proporcionar aos alunos a frequência de aulas e cursos onde os conhecimentos possam ser divulgados, valorizados e ampliados;
 desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos;
 fomentar e apoiar o voluntariado social.
Para concretizar os nossos objetivos, desenvolvemos diversas aulas e atividades
extras:
Aulas/Disciplinas














Artes Decorativas e Pintura
Classes de Movimento (ginástica)
Costura
Cultura, Saberes e Cidadania
Curiosidades do Mundo
Danças de Salão
Dinâmicas para o Bem Estar
Escrita com Sentidos
(escrita criativa)
Informática
Inglês
Música
Nutrição, Saúde e Ambiente

Pilates
 Registos Religiosos e Arte Sacra
 Sociologia
 Teatro
 Tuna
 Zumba
 Atividades extras
 Conferências e tertúlias
 Festas e exposições
 Oficina de apoio à informática
 Passeios
 Viagem de finalistas
 Workshops


Atreva-se a experimentar e deixe-se conquistar por todas estas atividades que
estão disponíveis a pessoas com mais de 50 anos!
Não hesite, venha conhecer o que temos para lhe oferecer. Visite-nos de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00 e informe-se sobre as condições de
participação. Estamos à sua espera!
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Tertúlia com

Tozé Brito
No dia 16 de novembro de 2018 realizouse uma tertúlia com o cantor e compositor
Tozé Brito, uma iniciativa da disciplina de
Escrita Criativa da UniMa, lecionada pela
Professora Laura Mateus Fonseca.
A Tertúlia começou pelas 15 horas, já a sala estava bem composta com fantásticos
ouvintes e excelentes oradores, entre eles
estava também a nossa querida professora Laura Mateus Fonseca, que coordenou
a tertúlia. A conversa foi sempre muito animada e participativa, tendo sido necessariamente inevitável falar sobre a carreira
musical de Tozé Brito, nomeadamente o
Quarteto 1111 e a sua forte ligação aos
Festivais da Canção, na RTP.
Surgiram questões, palavras de apreço,
emoções sentidas e muitas canções e
aplausos. Ouviram-se músicas como “Já
se faz tarde, vai”, “Sábado à tarde”, “Vinte
anos”, entre outras.
No final, e com a sala completamente lotada, ficou o sentimento de uma tarde muito
bem passada, mas com vontade de ouvir
mais e de um regresso.

Próximo evento

BAILE
DA
PINHA
31 de Março (domingo), 15:00 horas
(antes do baile realiza-se a Assembleia para aprovação das contas referentes a 2018)
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Apoio:

Rua Fernando Pó, 11 | Atelier A,
Matarraque
2785-447 São Domingos de Rana
Tel./Fax: 218 227 466
www.tracodecal.pt
info@tracodecal.pt

- Reabilitação e recuperação de edifícios
- Remodelações
- Construção nova
- Execução de projectos de arquitectura e especialidades
- Decoração de interiores.
- Restauro de mobiliário
- Certificação energética
- Coordenação e fiscalização de obra
- Avaliação imobiliária
- Gestão de projectos
- Responsabilidade técnica de segurança

Comemoração do
26º Aniversário

09:00h - Hastear da Bandeira
09:30h - Missa (Capela Nª Sª das Neves)
13:00h - Almoço
14:45h - Parabéns
15:15h - Entrega de Emblemas de 25 anos aos Sócios
15:30h - Sessão Solene
Sócios
10,00
N/ Sócios
12,00
Participação do grupo CANTARES DA TERRA

INSCRIÇÕES:

21 445 80 94 (sede) * 91 885 24 93 (Manuela)

