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BRAGA

> Actividades tiveram início com a dança da chula.

PENSO ST.º ESTÊVÃOESPAÇO VIVER E CONVIVER

> libânia pereira

Foi com muita música que se

passou a tarde de ontem no Es-

paço Viver e Conviver, Centro

de Convívio da Veiga de Penso.

Os utentes desta casa receberam

alguns membros da Santa Casa

da Misericórdia de Braga e da

Associação de Solidariedade So-

cial e Cultural do Divino Sal-

vador de Figueiredo e desfruta-

ram de um animado encontro de

Reis.

A dança da chula deu início a

esta tarde de actividades, e além

dos diversos temas interpretados

pelos utentes das diferentes ins-

tituições, houve ainda tempo pa-

ra um lanche partilhado, intitula-

do “chá de panela”.

O Espaço Viver e Conviver,

que funciona na antiga escola

primária de Penso Santo Estê-

vão, é um centro de convívio e

lazer, que funciona todas as ter-

ças e sextas das 14 às 17 horas, e

que se encontra aberto à comu-

nidade. “Recebemos idosos, mas

não só, também temos cá uma

menina com Trissomia 21, que

vem para cá, convive, e pro-

move a relação intergeracional,

e também uma senhora surda e

muda, com a qual estamos tam-

bém a aprender a comunicar”,

referiu Avelina Vieira, animado-

ra do Espaço Viver e Conviver.

O centro recebe actualmente

entre 30 e 40 utentes, que, se-

gundo a mesma fonte, se mos-

tram sempre receptivos às dife-

rentes actividades que vão sendo

organizadas. Para além dos jo-

gos, dinâmicas, cânticos, e tra-

balhos de reciclagem, o Centro

de Convívio da Veiga de Penso

procura “proporcionar sempre

aos utentes a possibilidade de

realizar actividades que eles

nunca tiveram ao seu alcance”.

“Eles adoram actividades dife-

rentes, já foram jogar golfe, an-

daram a cavalo, fizeram slide, e

está prevista para breve uma

actividade de barco à vela”,

garantiu Avelina Vieira.

O presidente da Junta de Fre-

guesia de Penso Santo Estêvão,

João Carlos Pereira, não faltou

ao evento levado a cabo no dia

de ontem e aproveitou o mo-

mento para salientar o sucesso

deste projecto, que teve início há

dois anos. “Quando começou

nunca pensei que fosse tão longe

e que tivesse corrido tão bem co-

mo correu, isto é um sonho”. “A

junta tem vindo sempre a apoiar

este centro, e enquanto puder vai

continuar a fazê-lo”, assegurou.

O Espaço Viver e Conviver

abrange as freguesias de Penso

Santo Estêvão, Trandeiras, Mor-

reira, Lamas, Escudeiros, Gui-

sande, Oliveira S. Pedro, Figuei-

redo, Penso S. Vicente e Espo-

rões.

ROSA SANTOS

Encontro de Reis realizou-se, ontem, no Espaço Viver e Conviver

Encontro de Reis junta instituições 
O Espaço Viver e Conviver, Centro de Convívio da Veiga de Penso, acolheu na tarde de ontem um encontro de Reis
entre instituições. O presidente da junta de Penso St.º Estêvão aproveitou para destacar o sucesso deste projecto.

Publicidade

Alunos do Agrupamento de Escolas 
de Maximinos vão ao teatro

No âmbito Plano Anual de Actividades do Agrupamento de Escolas de
Maximinos e do grupo de recrutamento da disciplina de Português, os
professores do 12.º ano de escolaridade vão levar hoje os alunos das
turmas 1, 2, 3, e 5 ao teatro. Os alunos irão assistir à dramatização da
obra do programa ‘Memorial do Convento’, de José Saramago, no Thea-
tro Circo.
Motivar os alunos para a leitura da obra programada; levar os alunos 
a compreender a importância das linguagens teatrais que constituem 
a essência da obra dramática; promover valores de civilidade; e desen-
volver o gosto por actividades de âmbito cultural, promovendo a criativi-
dade e o espírito crítico são os objectivos desta actividade.

Ciclo ‘Música e Cinema’ 
começa hoje no Theatro Circo
A música de John Williams, a Lista de Schindler e outros filmes, serão
alvo de abordagem no primeiro evento do ciclo ‘Música e Cinema’ 
que decorre hoje, às 19 horas, no Theatro Circo. 
Este evento contará com a participação de Miguel Simões (violino) e
Maria Hoffman (piano) e do compositor Sérgio Azevedo, que comentará
as obras e os filmes. A conversa será moderada por Elisa Lessa, 
a directora artística deste ciclo que já tem mais eventos anunciados 
para Fevereiro e Março onde marcarão presença os compositores Daniel
Moreira e Paulo Bastos e o ex-director adjunto do Serviço de Música 
da Fundação Calouste Gulbenkian, Carlos de Pontes Leça.

ELECTRO MINI PREÇO Iluminação

Visite a Casa mais completa em: 
CANDEEIROS DE TECTO 

• MESA • PÉ • ABAT-JOURS aos Melhores Preços

Rua Luís Soares Barbosa, 23 - BRAGA (a seguir ao Braga Parque) - Abertos de Segunda a Sábado, das 10h00 às 19h30

electrominipreco@hotmail.com


