Introdução
No decorrer de 2017, nomeadamente no Concelho de Sesimbra, onde desenvolvemos a nossa
atividade, notámos que para além da procura de apoio por parte de casais mais jovens, houve
um aumento de pedidos de ajuda por tarte de pessoas sozinhas e com grandes dificuldades
socio-económicas e sem suporte familiar.

Continuamos com o apoio, imprescindível, dos Hipermercados Pingo Doce – Campanha “Hipers
Solidários”. Mesmo assim os alimentos que nos foram chegando não foram suficientes para
podermos dar resposta positiva a todos.

O Banco Alimentar e o Banco de Bens Doados, continuaram a ser parceiros fundamentais nesta
nossa luta diária, para apoiar o maior numero de pessoas possível. Tendo sido, sempre, a nossa
prioridade as famílias com menores a seu cargo.

No Centro de Convívio, trabalhámos para melhorar o dia-a-dia dos que nos procuraram em
busca de algum conforto. O Centro de Alojamento Temporário, destinado a indivíduos do sexo
masculino, exerceu a sua atividade, quase sempre, com capacidade máxima.
O empenho e colaboração de todos, Directores e funcionários, foi fundamental para que tudo
isto fosse possível.

CENTRO DE CONVÍVIO

Através do Centro de Convívio, fornecemos lanche gratuito, a todos os Associados que,
diariamente, se deslocam ao Centro onde encontram companhia, animação, conforto e lazer.

Realizamos atividades propostas em plano:
Atividades sócio culturais (Revistas, Museus, etc);
Animação de dias festivos:
 Baile de Carnaval
 Dia Internacional da Mulher
 25 de Abril
 Aniversário da Associação
 Magusto
 Festa de Natal do Idoso
 Realizámos o “III Torneio de Verão” de Jogos Tradicionais;
 Projetos em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra:



Passeio Borda d'água com almoço convívio
 A Sardinhada do Idoso não se realizou devido ao falecimento do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Sesimbra
 Sessões de esclarecimento sobre temas relacionados com a saúde


 Medição, quinzenal, da Tensão Arterial

A disponibilização da carrinha para as deslocações a consultas e exames médicos, foi outra
realidade de extrema importância para o apoio aos associados,

CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORÁRIO
Os pedidos de integração no Centro de Alojamento Temporário vão sendo cada mais.
Infelizmente, devido à nossa pequena dimensão, muitos foram os pedidos que não podemos
acolher.

Foram realizadas várias ações de encaminhamento em conjunto com a equipa de RSI do Serviço
Local de Segurança Social de Sesimbra, Ação Social da Câmara Municipal de Sesimbra e outros
organismos locais.

Através desta valência prestámos, ainda, apoio alimentar a cerca de 35 famílias.

CONCLUSÃO
Apesar da nossa pequena dimensão, conseguimos contribuir, dentro das nossas possibilidades,
para garantir as condições básicas de vida de quase todos os que nos batem à porta. Tentamos
sempre, de uma forma ou de outra encontrar a melhor solução para poder ajudar. Quem nos
procura, nunca sai de mãos vazias.
Por tudo isto, nunca baixamos os braços e continuamos a lutar para termos cada vez mais
apoios e condições, só assim poderemos ajudar mais e melhor.
Só com trabalho conjunto e continuo, em prol da sociedade, poderemos continuar a fazer o
nosso melhor e ajudar quem mais necessita.
Nunca é demais referir que sem os apoios concedidos pela Câmara Municipal de Sesimbra,
Segurança Social, Pingo Doce, Banco Alimentar e Banco de Bens Doados o trabalho da
Associação teria sido praticamente impossível.
Apesar de todas as contrariedades, concluímos que, 2017 foi positivo, com o envolvimento e
esforço de todos, conseguimos resolver problemas, ajudar quem mais precisava e alegrar os
dias dos idosos que connosco conviveram, diariamente, em busca de companhia, conforto,
alegria e vontade de viver, dar condições para quem já não acreditava que era possível, voltar a
acreditar.

ABAS para um melhor viver.

