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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 
Promoção da Cidadania Sénior 

 

 

 

 

 

 

Certos de que estamos perante um dos desafios mais relevantes do século XXI - o fenómeno 

social da velhice - importa conhecer a trajectória de vida destes actores sociais, bem como o 

seu impacto na sociedade, pois olhar para os “últimos anos de vida” de um actor social e 

atribuir-lhe o valor merecido de uma riqueza de saberes e valores únicos e próprios, é 

“rejuvenescer” aqueles que a sociedade designa de “velhos”. Esta é uma realidade que nos 

impele para a reflexão de questões de elevada importância. Pois se por um lado, devemos 

pensar na idade da reforma, nos meios de subsistência, na qualidade de vida dos mais velhos 

e no seu estatuto na sociedade, por outro uma sociedade formada por pessoas mais velhas 

pode ser um espaço de oportunidades diversas em variadas áreas de intervenção. 

 

Neste sentido e de acordo com o que se tem vindo a realizar no âmbito da população idosa, o 

Município de Peniche em parceria com as instituições de apoio e serviços a idosos, apresenta 

o III plano de Promoção de Cidadania Sénior, inserido no âmbito da Promoção da Cidadania 

Sénior, reunindo um conjunto de acções a desenvolver com os munícipes mais velhos do 

nosso concelho. Integram o Plano as seguintes instituições: 

 

 � Acompanha; 

 � Associação para Centro de Dia de Serra D’El-Rei; 

 � Associação de Solidariedade Social de Ferrel; 

 � Centro de Convívio da Câmara Municipal de Peniche; 

 � Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia; 

 � Centro Social da Bufarda; 

 � Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche; 

 � Convívio de São Leonardo de Atouguia da Baleia; 

 � Santa Casa da Misericórdia de Peniche. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 
Plano de Actividades 2011 

 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

9 
(Quarta-feira) 

Tarde da Actividade Física 
“O Folclore como tradição”                             

(com lanche partilhado) 
Edifício Cultural da CMP Pelouro do Desporto, DEA 

Instituições de apoio e serviços a 
idosos do concelho. 

Promover o Folclore como tradição 
enquanto arte de movimento, 
através da demonstração de 
passos de dança; 
Promover a Socialização. 

16 
(Quarta-feira) 

 
Tarde Cultural 

Visionamento do filme: 
 

 “Os Três da Vida Airada” 
 

Auditório do Clube Stella Maris Stella Maris, DEA 
Instituições de apoio e serviços a 

idosos do concelho.  
Promover a arte, a cultura e o 
convívio, através do cinema. 

23 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde 
“Prevenção de Doenças 

Reumatológicas” 
 

Actividade aberta aos 
Munícipes Seniores                                

Auditório dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche 

ACES Oeste Norte, DEA 
Instituições de apoio e serviços a 
idosos do concelho e Munícipes. 

Promover a educação para a 
Saúde e fomentar o bem-estar dos 
munícipes seniores. 

Fevereiro  

Participação no Projecto cIDADES  
Instituições de apoio e serviços a idosos do concelho e 

munícipes. 
. 

Aplicação das Listas de 
Verificação 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 
 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

Participação no Projecto cIDADES    Aplicação das Listas de Verificação 

4 
(Sexta-feira) 

 

Carnaval Sénior 
“E vivam os anos 30” 

 (com lanche partilhado na 
cantina da CMP)) 

Clube Recreativo 
Penichense 

Clube Recreativo de 
Peniche, DEA 

Instituições de apoio e serviços 
a idosos do concelho.  

Promover o convívio entre os 
seniores das várias instituições. 

10 
(Quinta-feira) 

Tarde da Actividade Física 
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP 
Técnicos das Piscinas, 

DEA 
Instituições de apoio e serviço 

a idosos do concelho. 

Promover a importância da 
condição física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

16 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde                                 
"Alimentação Saudável"     

 
Actividade aberta aos 
Munícipes Seniores                                

Auditório dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche 

ACES Oeste Norte, DEA 
Instituições de apoio e serviços 

a idosos do concelho e 
Munícipes. 

Promover a educação para a 
Saúde e fomentar o bem-estar dos 
munícipes seniores. 

18 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre o Lar de 

Santa Maria e Centro de Dia 
de Serra D'El-Rei) 

Lar de Santa Maria 

Centro de Solidariedade e 
Cultura - Lar de Santa 

Maria e Centro de dia de 
Serra D’El-Rei 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e 
as artes, fomentando o intercâmbio 
entre instituições, valorizando o 
potencial de cada participante. 

22 
(Terça-feira) 

Dia Mundial da Água                                  
(visita à ETA) 

ETA - Atouguia da Baleia  SMAS, DEA 
Instituições de apoio e serviços 

a idosos do concelho.  

Dar a conhecer o funcionamento da 
ETA e salientar a importância da 
existência desta infra-estrutura. 

Março                

30 
(Quarta-feira) 

Tarde Cultural                                 
“Expressão Dramática”  

 
 (com lanche partilhado) 

Escola Secundária de 
Peniche 

Grupo de Teatro da Escola 
Secundária de Peniche 

, DEA 

Instituições de apoio e serviços 
a idosos do concelho.  

Promover valores culturais e 
históricos, proporcionando um 
momento de convívio entre 
instituições. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 
 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

5 
(Terça-feira) 

Torneio de Loto Centro de Convívio de 
Peniche 

IInstituições participantes 
Utentes das instituições 

envolvidas. 
Promover a socialização entre 
instituições. 

7 
(Quinta-feira) 

 
Dia Mundial da Saúde 

  
(com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP 
 

ACES Oeste Norte, DEA 

Instituições de apoio e serviços 
a idosos do concelho e 

Munícipes. 

Fomentar a saúde e o bem-estar 
dos munícipes seniores através 
de dinâmicas interactivas.  

12 
(Terça-feira) 

Tarde da Actividade Física 
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP Técnicos das Piscinas, DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover a importância da 
condição física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

15 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre 

Associação de Solidariedade 
Social de Ferrel e o Centro 
de Convívio do Município) 

Centro de Convívio de 
Peniche 

Associação de 
Solidariedade Social de 

Ferrel 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e 
as artes, fomentando o 
intercâmbio entre instituições, 
valorizando o potencial de cada 
participante. 

20 
(Quarta-feira) 

 
Tarde Cultural                                       

“Rota das Igrejas” 
 

Concelho de Peniche DEA 
Instituições de apoio e serviços 

a idosos do concelho.  

Promover valores culturais e 
históricos, proporcionando um 
momento lazer e convívio entre 
os idosos das várias instituições. 

29 
(Sexta-feira) 

Dia Internacional da Dança                                 
(com lanche partilhado) 

Escola Secundária de 
Peniche 

Prof. Otília, Escola 
Secundária de Peniche            

Instituições de apoio e serviços 
a idosos do concelho.  

Considerando a dança como 
uma forma de bem-estar físico, 
psíquico e social, proporcionar 
um momento  de convívio 
através da prática e ensino da 
arte da dança. 

Abril                               

A definir 
Workshop : 

“A Actividade Física e os 
Idosos” 

Edifício Cultural da CMP A designar 
Técnicos e animadores das 

Instituições de Apoio e Serviços 
a Idosos 

Considerando a formação como 
uma actividade que favorece a 
evolução global da personalidade 
do indivíduo, partindo dos 
conhecimentos adquiridos e de 
experiências vividas, permitindo 
obter elementos de realização 
mais completos de si próprio, e 
uma melhor adaptação ao meio 
de inserção, nomeadamente no 
plano sócio – profissional, será 
uma mais valia para o serviço e 
desempenho das actividades a 
realizar com os idosos. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 
Plano de Actividades 2011 

 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

4 
(Quarta-feira) 

Tarde da Actividade Física 
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP 
Técnicos das Piscinas, 

 DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover a importância da condição 
física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

12 
(Quinta-feira) 

Dia Mundial do Enfermeiro 
 

Aberto aos Munícipes 
Inscrições até 7 de Maio          

Edifício Cultural da CMP 
UCC              
DEA 

Instituições de apoio e serviços a 
idosos do concelho.  

Fomentar a saúde e o bem-estar dos 
munícipes seniores através de 
dinâmicas interactivas.  

20 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre o Centro 

Social da Bufarda e o 
Centro de Convívio de 

Peniche) 

Bufarda 
Centro Social da Bufarda e 

Centro de Convívio de 
Peniche 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as 
artes, fomentando o intercâmbio 
entre instituições, valorizando o 
potencial de cada participante. 

25 
(Quarta-feira) 

Tarde Cultural                                                  
(Visita à Base Aérea – 

Sintra 
 com volta saloia no 

regresso) 

Sintra 
DEA 

Instituições  
Instituições de apoio e serviços a 

idosos do concelho.  

Promover valores culturais e 
históricos, proporcionando um 
momento lazer e convívio entre os 
idosos das várias instituições. 

27 
(Sexta-feira) 

Torneio de "Paulitinho"                                          Centro Social da Bufarda Instituições participantes 
Instituições de apoio e serviços a 

idosos do concelho. 
Promover o lazer e o convívio entre 
as instituições. 

 
 
 
 

Maio                    
 
 
 

31 
(Terça-feira) 

Comemoração do Dia do 
Pescador                                                  

(Visita à ISIP)) 
ISIP 

ISIP 
 DEA 

Instituições de apoio e serviço a 
idosos do concelho. 

Promover os valores locais 
valorizando a arte pesqueira e 
conserveira, bem como os seus 
Homens. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 
 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

1 
(Quarta-feira) 

Tarde Cultural                                                  
Ida ao Teatro 

“O Principezinho” 

Escola Secundária de 
Peniche 

Grupo de Teatro da Escola 
Secundária de Peniche 

, DEA 

Instituições de apoio e serviços a 
idosos do concelho.  

Promover valores culturais e históricos, 
proporcionando um momento de convívio 
entre instituições. 

3 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                         
(Intercâmbio entre Centro de 

Convívio do Município e 
Associação de Solidariedade 

Social de Ferrel) 

Associação de 
Solidariedade Social de 

Ferrel 
Instituições participantes 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as 
artes, fomentando o intercâmbio entre 
instituições, valorizando o potencial de 
cada participante. 

15 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde                                 
"Saúde Oral"     

 
Actividade aberta aos 
Munícipes Seniores                                

Edifício Cultural da CMP ACES Oeste Norte, DEA 
Instituições de apoio e serviços a 
idosos do concelho e Munícipes. 

Promover a educação para a Saúde e 
fomentar o bem-estar dos munícipes 
seniores. 

16 
(Quinta-feira) 

Comemoração dos Santos 
Populares                                    Jardim Público DEA 

Instituições de apoio e serviço a 
idosos do concelho e Jardim de 

Infância da Colónia Balnear (pré-
escolares). 

Promover o contacto intergeracional com 
um desfile de marchas populares 
naquele espaço. 

20 
(Segunda-

feira) 

Tarde da Actividade Física 
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP Técnicos das Piscinas, DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover a importância da condição 
física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

Junho 

28 
(Terça-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre Associação 

de Solidariedade Social de 
Ferrel e Centro de Dia de Serra 

D'El-Rei) 

Centro de Dia de Serra 
D'El-Rei 

Instituições participantes 
Utentes das instituições 

envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as 
artes, fomentando o intercâmbio entre 
instituições, valorizando o potencial de 
cada participante. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 

 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

6 
(Quarta-feira) 

Tarde Cultural 
 

Visita à Quinta dos Loridos 
com Pic-nic no Bom Jesus do 

Carvalhal 

Bombarral DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover valores culturais e históricos, 
proporcionando um momento lazer e 
convívio entre os idosos das várias 
instituições. 

8 
(Sexta-feira) 

Tarde da Actividade Física 
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP 
Técnicos das Piscinas, 

DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover a importância da condição 
física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

13 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde                                 
"A Importância da Actividade 

Física"     
 

Actividade aberta aos Munícipes 
Seniores                                

Edifício Cultural da CMP ACES Oeste Norte, DEA 
Instituições de apoio e serviços 

a idosos do concelho e 
Munícipes. 

Promover a educação para a Saúde e 
fomentar o bem-estar dos munícipes 
seniores. 

22 
(Sexta-feira) 

Torneio de Dominó                                        Centro de Dia de serra D'El-
Rei 

Instituições participantes 
Utentes das instituições 

envolvidas. 
Promover o lazer e o convívio entre as 
instituições. 

Julho                 

27 
(Quarta-feira) 

Dia dos Avós                       
(Assada no Pinhal) 

Actividade aberta aos Munícipes 
Seniores  

 
Inscrições até 20 de Junho          

Pinhal de Ferrel 
Pelouro do Turismo, 

Desporto e DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 
Promover, o lazer e o convívio entre 
todos os participantes. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 
Plano de Actividades 2011 

 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

7 
(Quarta-feira) 

Tarde da Actividade Física 
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da CMP 
Técnicos das Piscinas, 

DEA 

Instituições de apoio e 
serviço a idosos do 

concelho. 

Promover a importância da condição física 
dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

9 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre Convívio de São 
Leonardo – Atouguia e Centro de 

Convívio de Peniche) 

Centro de Convívio de 
Peniche 

Instituições 
participantes 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as artes, 
fomentando o intercâmbio entre 
instituições, valorizando o potencial de 
cada participante. 

14 
(Quarta-feira) 

Tarde Cultural                                                  
(Visita à Adega “Casa Ermelinda 

Freitas”)                                             
Palmela DEA 

Instituições de apoio e 
serviço a idosos do 

concelho. 

Promover valores culturais e históricos, 
proporcionando um momento lazer e 
convívio entre a população sénior do 
concelho. 

21 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde                                 
"A Importância da Actividade 

Física"     
 

Actividade aberta aos Munícipes 
Seniores                                

Edifício Cultural da CMP 
ACES Oeste Norte, 

DEA 

Instituições de apoio e 
serviços a idosos do 

concelho e Munícipes. 

Promover a educação para a Saúde e 
fomentar o bem-estar dos munícipes 
seniores. 

Setembro                    

30 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre Centro Social 

da Bufarda e Associação de 
Solidariedade Social de Ferrel) 

Associação de 
Solidariedade de Ferrel 

Instituições 
participantes 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as artes, 
fomentando o intercâmbio entre 
instituições, valorizando o potencial de 
cada participante. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 
 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

3 
(Segunda-feira) 

 
Dia Internacional do Idoso             A designar A designar 

Instituições de apoio e 
serviço a idosos do 

concelho e Munícipes. 

Promover valores culturais e históricos, 
proporcionando um momento lazer e 
convívio entre a população sénior do 
concelho. 

10 
(Segunda-feira) 

Tarde de Actividade Física               
 (com lanche partilhado) 

Edifício Cultural da 
CMP 

Técnicos das Piscinas, 
DEA 

Instituições de apoio e 
serviço a idosos do 

concelho. 

Promover a importância da condição 
física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

12 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde                                    
"Varizes"     

 
Actividade aberta aos Munícipes 

Seniores  
 

Edifício Cultural da 
CMP 

ACES Oeste Norte, DEA 
Instituições de apoio e 
serviços a idosos do 

concelho e Munícipes. 

Promover a educação para a Saúde e 
fomentar o bem-estar dos munícipes 
seniores. 

21 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre Instituições a 

designar) 
A Designar A designar 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as 
artes, fomentando o intercâmbio entre 
instituições, valorizando o potencial de 
cada participante. 

26 a 30 

Inauguração Art’Sénior - 
Exposição de Trabalhos                                             

(no dia 26 - Inauguração com 
lanche partilhado) 

Edifício Cultural da 
CMP 

Pelouro da Cultura, 
Turismo e DEA 

Instituições de apoio e 
serviço a idosos do 

concelho. 

Promover e divulgar as artes e ofícios 
de cada instituição, através de uma 
exposição de trabalhos realizados pelos 
utentes. 

Outubro             

28 
(Sexta-feira) 

Comemoração do Dia Mundial 
da Terceira Idade 
(com Animação) 

A designar DEA 
Instituições de apoio e 
serviços a idosos do 

concelho e Munícipes. 
Promover a sociabilização. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 

 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

4 
(Sexta-feira) 

Aniversário do Centro Social da 
Bufarda 

Centro Social da 
Bufarda 

DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover o intercâmbio entre 
instituições, fomentando o convívio e 
bem-estar dos utentes. 

9 
(Quarta-feira) 

Tarde da Saúde                                    
"Oftalmologia"     

 
Actividade aberta aos Munícipes 

Seniores  
 

Edifício Cultural 
da CMP 

ACES Oeste Norte, DEA 
Instituições de apoio e serviços a 
idosos do concelho e Munícipes. 

Promover a educação para a Saúde 
e fomentar o bem-estar dos 
munícipes seniores. 

11 
(Sexta-feira) 

Magusto Sénior                                      
(com lanche partilhado) 

Actividade aberta aos Munícipes 
Seniores  

 
Inscrições até 3 de Novembro          

Cantina da CMP Pelouro da Cultura e DEA 
Instituições de apoio e serviço a 
idosos do concelho e Munícipes. 

Promover o convívio entre os 
seniores das várias instituições. 

17 
(Quinta-feira) 

Tarde de Actividade Física                
(com lanche partilhado) 

Edifício Cultural 
da CMP 

Técnicos das Piscinas, DEA 
Instituições de apoio e serviço a 

idosos do concelho. 

Promover a importância da condição 
física dos seniores; 
Promover a sociabilização. 

23 
(Quarta-feira) 

 
Tarde Cultural 

Visionamento de filme 
 

Auditório do 
Clube Stella Maris 

Stella Maris, DEA 
Instituições de apoio e serviços a 

idosos do concelho.  
Promover a arte, a cultura e o 
convívio, através do cinema. 

Novembro                    

25 
(Sexta-feira) 

Artes Decorativas                             
(Intercâmbio entre Instituições a 

designar) 
A designar A designar 

Utentes das instituições 
envolvidas. 

Promover a partilha de saberes e as 
artes, fomentando o intercâmbio 
entre instituições, valorizando o 
potencial de cada participante. 
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Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade 

Promoção da Cidadania Sénior 

Plano de Actividades 2011 

 

Mês Dia Actividade Local Colaboração Participantes Objectivo 

14 
(Quarta-feira) 

Natal Sénior                                                  
(com Animação e lanche) 

Actividade aberta aos 
Munícipes Seniores  

 
Inscrições até 9 de Dezembro          

A confirmar 
Pelouro do Turismo, DEA e 

Gabinete de Imagem 
Instituições de apoio e serviço a idosos 

do concelho e Munícipes. 

Promover um momento de convívio, 
camaradagem e de bem-estar aos 
munícipes mais velhos do nosso concelho.  

Dezembro  

27 
(Terça-feira) 

Tarde Cultural                                      
(Circo de Natal no Coliseu) 

Lisboa Pelouro da Cultura e DEA 
Instituições de apoio e serviço a idosos 

do concelho. 
Promover valores culturais, proporcionando 
um momento de convívio entre instituições. 

 


