
A Círculo d’Afectos—Associação de Solidarie-

dade Social tem como missão proporcionar um 

ambiente físico, emocional, afectivo e psicológico ade-

quado às diferentes necessidades dos seus utentes 

(crianças, jovens e seniores), visando o desenvolvi-

mento da sua qualidade de vida e a promoção da sua 

integração social, pretendendo contribuir para dar 

uma expressão organizada ao dever moral de solida-

riedade e de justiça entre os cidadãos. 

Serviços e actividades nas áreas de: 

- apoio a crianças e jovens; 

- apoio à integração social e comunitária; 

- protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em 

todas as situações de falta ou diminuição de meios de 

subsistência ou capacidade para o trabalho; 

- educação e formação profissional dos cidadãos; 

- desenvolvimento das competências sociais, culturais 

e desportivas das comunidades em que intervém; 

- apoio aos estudantes e jovens adultos deslocados do 

seu núcleo familiar, por motivos escolares ou profis-

sionais, na satisfação das necessidades relativas à 

habitação e alimentação. 

Sobre nós 

SEDE: 
Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, 1695 
4760-037 Vila Nova de Famalicão 
 
DELEGAÇÃO: 
Rua do Alto do Areeiro 
3030-168 Coimbra 

Tlm. | 962 319 850 - 918 175 787 
 
Email | geral.circuloafectos@gmail.com 
 
Internet | www.facebook.com/CirculodAfectos    
 
                      http://circulodafectos.blogspot.com 

Círculo d’Afectos 

Círculo d’Afectos  
Associação de Solidariedade Social  

Associação de Solidariedade Social  

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 



Estudantes de ambos os sexos, que frequen-

tem o ensino superior ou estejam em vias de 

ingressar no mesmo, bem como professores, 

investigadores, estagiários, jovens profissio-

nais ou outras pessoas que se encontrem liga-

das ao mundo académico por motivos profis-

sionais. 

Destinatários 

Residência Universitária 

St.º Ant.º dos Olivais . Coimbra 

Quartos 
Quartos individuais e duplos, equipados com 

roupeiro e escrivaninha. 

A mensalidade inclui pequeno-almoço, despesas 

(água e electricidade), limpeza semanal, Internet 

Wi-Fi/TV por cabo. 

INSCRIÇÕES/RESERVAS ABERTAS 

Por telefone: 

962 319 850—918 175 787 

Por email: geral.circuloafectos@gmail.com 

Período de funcionamento 
De 1 de Setembro de 2012 a 31 de Julho de 

2013, encontrando-se encerrada durante o 

mês de Agosto para manutenção e férias do 

pessoal. 

Período de estadia 
Todo o ano lectivo (11 meses), alguns meses 

ou alguns dias, dando-se preferência às can-

didaturas para estadias de longa duração, i.e., 

superiores a um mês. 

Estágios 
Possibilidade de estagiar na própria institui-

ção (serviço social, medicina, psicologia, ges-

tão, desporto e educação física, etc.). 

Serviços e Actividades 
- cafetaria; 

- refeitório (1 refeição diária – 3,5€; 2 refeições 

diárias – 6€); 

- lavandaria (preçário a definir); 

- várias salas de estudo/convívio; 

- jardim c/ áreas de repouso e piquenique; 

- campo de futebol; 

- possibilidade de participar nos restantes servi-

ços, de cariz social, a desenvolver pela Associa-

ção, nomeadamente apoio à população sénior do 

concelho, às crianças, às  famílias carenciadas e 

aos sem-abrigo, desenvolvendo competências no 

âmbito do voluntariado.  

LOCALIZAÇÃO 

Rua do Alto do Areeiro — Coimbra 


