
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 



Pessoas a partir dos 55 anos de idade, que aqui 

pretendam residir a título permanente ou tempo-

rário. 

Assistência permanente. 

Ambiente acolhedor e familiar, com atendimento 

personalizado e profissional. 

No dia-a-dia será disponibilizado um conjunto 

alargado de actividades orientadas para a promo-

ção do bem-estar e felicidade dos utentes, adequa-

das aos diferentes gostos e interesses. 

Pretende-se proporcionar aos residentes um ritmo 

quotidiano dinâmico, no qual possam desenvolver 

as suas competências físicas, emocionais, espiri-

tuais, sociais e culturais. 

Ser um sénior activo, conviver e desfrutar dos pra-

zeres que a vida oferece são formas de construir 

um dia-a-dia mais feliz, vivendo no caminho de 

paz e harmonia a que todos aspiramos e temos 

direito! 

Residência Sénior 

Respostas Sociais 

St.º Ant.º dos Olivais . Coimbra 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Prestação de cuidados individualizados e personaliza-

dos, no domicílio, a pessoas ou famílias que, por motivo 

de doença ou outro impedimento, não conseguem asse-

gurar, de forma temporária ou permanente a satisfação 

das necessidades básicas e/ou as actividades quotidia-

nas.  SERVIÇOS PRESTADOS: 

- cuidados de higiene e conforto; 

- arrumação e pequenas limpezas no domicílio; 

- tratamento de roupas; 

- confecção, transporte e/ou distribuição de refeições; 

- acompanhamento ao exterior; 

- aquisição de géneros alimentícios e outros artigos; 

- pequenas reparações no domicílio; 

- acompanhamento, recreação e convívio; 

- outros serviços. 

Creche, Infantário e ATL 
Crianças a partir dos 3 meses de idade. 

Outros serviços 

Centro de Férias e Lazer: porque não viajar e 
conhecer outro local e outras tradições. Atreva-se e 

venha passar férias connosco! 

Cantina/Refeitório Social:  serviço de refeições 
económicas, a preços convidativos. 

Lavandaria Social: serviço de tratamento de roupas 

(lavar, secar e passar) a preços reduzidos. 

INSCRIÇÕES 
RESERVAS 

ABERTAS 

Por telefone: 

962 319 850 

918 175 787 

Por email:geral.circuloafectos@gmail.com 

Centro de Noite 
Serviço destinado a acolher pessoas idosas com autono-

mia que, por vivenciarem situações de solidão, isola-

mento ou insegurança, necessitam de acompanhamento 

durante a noite. 

Centro de Dia 
Serviço que oferece um conjunto variado de actividades 

de lazer, culturais, desportivas e outras, destinadas a 

promover o convívio, a ocupação dos tempos livres, con-

tribuindo para o bem-estar e qualidade de vida dos seus 

utentes. 

Escolinha de Futebol 
Destinada a todas as crianças apoiadas pela Associa-

ção e aberta à comunidade em geral. Visa iniciar as 

crianças na prática desportiva e explorar valores e 

competências necessários à vida social. 


