
Anexo - 1 

Actividades desenvolvidas e em desenvolvimento por esta Associação  

• Fundação da Sociedade Columbófila Cantanhedense – 1950; 

• Prática de outras actividades desportivas e culturais – 1973; 

• Alteração Estatutária devido a novas actividades – 1978; 

• Foi concedido o Estatuto de Utilidade Pública – 1981; 

• Férias Desportivas (Cantanhede, Lemede, Outil e Vila Nova) – 

1986/1996; 

• Animação Desportiva nas escolas de Cantanhede – 1986/2004; 

• Animação Desportiva em todas as Escolas do concelho – 1988/2004; 

Objectivos: 

- Colaborar com a Escola durante o ano lectivo num programa de 

animação. 
- Proporcionar aos participantes através do jogo e movimento, melhorar 
as suas capacidades motoras, afectivas e intelectuais. 
- Contribuir para a integração da Escola no meio. 
- Rentabilizar instalações vocacionadas para as actividades propostas. 

 

• Jogos Infantis – todas as Escolas do concelho – 1991/2002; 

Objectivos:  
- Pretende-se com a realização destes jogos congregar as crianças das 
Escolas do 1º CEB do Concelho de Cantanhede num alegre e franco 
convívio, promovendo um ponto “alto” das actividades realizadas ao longo 
do ano na Escola. 
- Pretende-se igualmente, associar este evento à comemoração anual de 
temas de interesse para as crianças e escolas, promovendo junto dos 
participantes a temática alusiva ao tema escolhido, dedicando-lhe o 
subtítulo dos jogos. 
- Pretende-se por último proporcionar o encontro dos Senhores 
Professores proporcionando-lhes um espaço de diálogo e troca de 
experiência 

 

• Carrinho dos Brinquedos - todas as Escolas do concelho – 1992/2006; 

Objectivos:  
- Colaborar com a Escola durante o ano lectivo num programa animação. 
- Proporcionar às crianças momentos de diversão, contribuindo para o seu 
equilíbrio emocional. 
- Proporcionar actividades de animação infantil relacionadas 
principalmente com o jogo, com o brinquedo e com a leitura, colocando à 
disposição das crianças diversos jogos e brinquedos. 
- Proporcionar experiências de modo a contribuir para o desenvolvimento 
da sua sensibilidade, imaginação e sentido estético. 
- Proporcionar com o jogo e o brincar em grupo, aprender a respeitar, 
ajudar, a receber ajuda e a compreender os outros. 
- Contribuir para o desenvolvimento, acção, decisão, interpretação e para 
a socialização da criança. 
- Contribuir para que a criança a partir do jogo com regras inicie a sua 
organização e na disciplina, ao mesmo tempo que ajudam a submeter os 
próprios interesses à vontade geral. 
-  Contribuir para a integração da Escola no meio. 



• Clube de Tempos Livres ( Escolas 1º CEB de Cantanhede) – 1993/2006; 

Objectivos:  

- Ocupar os tempos livres de alguns alunos com dificuldades de 
aprendizagem e / ou necessidades educativas especiais de uma forma 
motivadora e tendo como objectivo final ajudar ao seu sucesso educativo, 
escolar e social. 
 
- Empenhar no processo jovens que frequentam as opções de Saúde, 
Desporto e Humanísticas na Escola Secundária, rentabilizando os seus 
conhecimentos e ocupando os seus tempos livres. 
 
- Construir todo um processo articulado entre famílias, escolas, 
comunidade e seus recursos e o meio em que todos estes componentes 
se inserem. 
 

 

• Solibrinca (Projecto apoio Obra do Frei Gil/Praia de Mira) – 1997/2000; 

- Colaborar com a Instituição na concretização da execução de um plano 
de actividades de âmbito lúdico e formativo. 
 
- Proporcionar aos utentes da Instituição a prática de diversas actividades 
desportivas, culturais e recreativas. 
  
- Proporcionar experiências de modo a contribuir para o desenvolvimento 
da sua sensibilidade, imaginação e sentido empreendedor. 
  
- Proporcionar com o jogo e o brincar em grupo, aprender a respeitar, 
ajudar, a receber ajuda e a compreender os outros. 
  
- Proporcionar no futuro a concretização de uma estrutura leve de apoio 
Associativo com características duradouras. 
  
- Colaborar com a Instituição no apetrechamento de um  espaço 
destinado à prática das actividades propostas. 
  
- Proporcionar no futuro utentes o conhecimento do meio envolvente 
numa perspectiva de uma maior aproximação a locais de interesse 
cultural e turístico. 
  
- Colaborar com a Instituição no sucesso social dos utentes. 
  
- Conhecer os desejos dos utentes e as suas necessidades básicas no 
âmbito dos Tempos Livres. 
 

 

• Campanhas de Natal– 1997/2005; 

Objectivos: 

- Angariação de fundos monetários, alimentos e géneros alimentares para 

 a Obra do Frei Gil. 

 

• Campos de Férias (Instituto Português da Juventude) – 1992/1999; 

Destinada a jovens carenciados 

 



• Campos de Trabalho (Instituto Português da Juventude) – 1992/1999; 

Destinada a jovens carenciados 

 

• Intercâmbios Nacionais e Internacionais (Instituto Português da 

Juventude) – 1992/2002; 

(Ex: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Inglaterra, Espanha, Irlanda, Escócia, 

Dinamarca, Suécia, Holanda, Grécia e Luxemburgo) 

- Estes projectos visam a troca de experiências, o contacto com jovens de 
outros países  e uma aprendizagem multicultural e social. 
- Os Jovens que participam nestes projectos são na sua maioria  oriundos 
de famílias de recursos económicos muito precários, de meios rurais e em 
algum risco de exclusão social. 
- São Jovens que se não fossem estas oportunidades ser-lhes-ia muito 
difícil participarem numa experiência a nível Europeu. 

 

 

 


