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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

25º aniversário do Centro de Convívio de São Brás 

 

O Centro de Convívio de São Brás, no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, 

celebrou no passado mês de março as suas Bodas de Prata. 

Fundado a 14 de março de 1993, por Amélia Silva, Fátima Linhares, Lina Martins, 

Lúcia Gomes, Maria de Fátima Leal e Odília Godinho, o Centro de Convívio de 

São Brás tem promovido, ao longo destes 25 anos, o companheirismo e a 

resposta solidária aos mais idosos. 

Atualmente com 56 utentes e seis voluntárias, o Centro de Convívio de São Brás 

tem sido uma resposta cabal da comunidade às necessidades dos utentes mais 

idosos, reunindo-os semanalmente num salutar e alegre convívio que muitos 

consideram até, uma segunda família.  

Ao longo dos anos, o Centro de Convívio de São Brás tem participado nas 

tradições da ilha Terceira, nomeadamente no Carnaval Sénior, com a 

organização de bailinhos e danças, mas também realizado intercâmbios, 

efetuado viagens e concretizado encontros intergeracionais, promovendo, 

assim, momentos de convívio, de alegria, de verdadeira aproximação à 

comunidade.  

Os centros de convívio servem para colmatar a ausência de atividades, 

consequência do final da vida ativa e/ou profissional, que provoca, muitas vezes, 

na terceira idade, sentimentos de solidão e isolamento. 

O principal objetivo dos centros de convívio é, precisamente, contrariar essa 

tendência, criando pontos de interesse, lazer e convívio social para os utentes e, 

consequentemente, promover o envelhecimento ativo e saudável, através da 
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valorização de capacidades, do despertar de interesses individuais, da 

estimulação da comunicação e da criatividade, da promoção de ações de grupo, 

criando e dinamizando regularmente atividades culturais, formativas e de 

convívio. 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições 

regimentais aplicáveis, propõe, assim, à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de abril de 2018, a 

aprovação de um Voto de Congratulação pela passagem do 25º aniversário do 

Centro de Convívio de São Brás.  

Do presente voto deverá ser dado conhecimento ao Centro de Convívio de São 

Brás, bem como à Casa do Povo e Junta de Freguesia de São Brás e à Câmara 

Municipal da Praia da Vitória.  

 

Horta, Sala das Sessões, 18 de abril de 2018.  

 


