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Empréstimo de Materiais 
Lúdicos e de 

Psicomotricidade

Empréstimo de Livros

Organização de 
Actividades para a Terceira 

Idade

 Rua Dr. Couto Jardim,
7160 Vila Viçosa, 45 

Quem pode beneficiar dos materiais 
doados na Loja Social?

Horário de funcionamento:

Este projecto foi financiado com o apoio da CE

- Agregados familiares com rendimento 
inferior a 300 Euros;
- Desempregados;
- Pensionistas do regime não 
contributivo;
- Beneficiários do Rendimento Social de 
Inserção;
- Pessoas com deficiência;
- Todos aqueles que comprovem 
mediante a apresentação de 
documentos, que se encontram em 
situação de carência económica grave.

4ª, 5ª e 6ª feira das 14 horas 
às 19 horas

http://


A Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Viçosa, financiada pelos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social, criou em Vila 
Viçosa um novo espaço de intervenção e 
apoio social.

Este novo espaço designado por 
“Gerioteca” está localizado na rua Dr. 
Couto Jardim, junto ao Serviço Local da 
Segurança Social e reunirá,  num único 
local, um centro de empréstimo de 
materiais lúdicos e de psicomotricidade, 
uma loja social, um centro bibliográfico 
geriátrico e um centro de organização de 
actividades para a 3ª Idade.

A comunidade poderá, para além de 
participar nas actividades que vão ser 
realizadas, solicitar o empréstimo de livros, 
materiais lúdicos e de psicomotricidade.

Outro serviço disponível na Gerioteca 
será a Loja Socia e que  tem como 
objectivo suprir as necessidades imediatas 
de famílias carenciadas, através da 
recolha de objectos usados ou novos, 
doados por particulares ou empresas.

Roupas, material escolar, utensílios 
domésticos, roupas de cama, brinquedos, 
móveis e tudo aquilo que já não faz muita 
falta a alguns, mas que pode fazer a 
diferença para tantas famílias. 

Estes objectos serão posteriormente 
doados às famílias mais carenciadas do 
nosso concelho.

Loja Social
Doação a carenciados de:

Roupa
Material Escolar

Utensilios domésticos
Pequenos electrodomésticos

Livros
Brinquedos

Etc.

 

Organização de 
actividades para a 

Terceira Idade

Ateliers de Expressão Plástica
Passeios Organizados

Aulas de Expressão Física
Etc.

 

Empréstimo de Livros
Pequena biblioteca acerca da 

Terceira Idade, com livros e outros 
materiais de informação para 

empréstimo a cuidadores, 
técnicos, estudantes e a todos os 

interessados.

Empréstimo de 
Materiais Lúdicos

Materiais de terapia ocupacional e 
jogos destinados à Terceira Idade, 

para empréstimo a idosos não 
Institucionalizados, Instituições, 

Associações de Idosos e  Técnicos 
que trabalhem na área da Terceira 

Idade.

Empréstimo de 
Materiais de 

Psicomotricidade
Empréstimos de materiais para a 

prática de exercício físico no 
domicílio, a idosos ou pessoas em 

recuperação, empréstimo de 
materiais de psicomotricidade a 

Instituições, associações de idosos, 
ou técnicos que trabalhem com 

idosos.

Gerioteca Serviços prestados:
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