AMUT

Actividade física assistida por cães

Cãovida Club
▪ Fundado em 2013 no Porto
▪ Associação sem fins lucrativos
▪ Missão: Melhorar a qualidade de vida da população através do exercício físico
assistido por cães
▪ 4 serviços: Baby Gym, KidX, Adulto+ e Canicross

Baby Gym
- Participantes: Bebés dos 1-2 anos;
Crianças dos 3-5 anos.
- Fomenta a interacção dos bebés e
crianças com o mundo que as rodeia.
- De modo controlado, com o apoio dos
pais e dos treinadores de cães, os
pequenos praticam exercício físico de
forma divertida e descontraída.

Onde?

Na Unidade Empresarial de Paranhos (UP!) e no Cabeleireiro infantil “Palmo e
Meio”, no Porto.

Quando?

No primeiro sábado do mês, das 10:30h às 12h30 (2 classes).

Porquê o Baby Gym?
- Combate do receio dos pais em relação ao contacto com o animal.
- Desenvolvimento e melhoria da capacidade motora.
- Saída da sua zona de conforto, em que aceitam que o “mundo” deles vai mais para
além dos próprios pais e inclui outros seres (outras crianças e cães).

KidX
- Participantes: Crianças a partir dos 5 anos /
pré-adolescentes.
- Esta actividade promove o exercício físico
descomplicado e divertido, através da interacção
das crianças com os cães.
- Recomendável a crianças com necessidades
educativas especiais, uma vez que as ajuda a
desenvolver capacidades sociais, para além das
físicas.
- Apoio especial para crianças com excesso de
peso/obesidade

Onde?

No Pavilhão do Lagarteiro e no Centro António Cândido, no Porto.

Quando?

Quartas e Sextas-feiras às 19h e sextas-feiras às 15h30, respectivamente.

Porquê o KidX?
- Melhoria significativa do estado de saúde física. Exemplo: Bruno, aluno de um centro de
acolhimento, com 15 anos, desde Setembro de 2016 até Agosto de 2017, perdeu 23 kg e
perdeu 15% de massa gorda.
- Valorização das competências de todos os miúdos, sejam elas quais forem, uma vez que
temos um conjunto de provas alargado (flexibilidade, força, jogos de equipa, resistência,
velocidade). Todos se sentem únicos e especiais.
- Não há julgamentos nem pequenas competições. Os nossos “co-terapeutas”, os cães, não
julgam.
- Desenvolvimento de emoções por outro ser (neste caso, o cão).

Adulto+
- Participantes: Seniores com 55+ anos.
- Esta actividade promove o
envelhecimento activo através do
exercício físico com os cães.
- Os exercícios, praticados em grupo, com o
apoio de professores de Educação Física e
um treinador de cães, estimulam o corpo e
a mente dos participantes.
- Experiência agradável, segura e
enriquecedora.

Onde?

No Cuida Carinhos, na Maia e no C.A.T.I., em S.Mamede de Infesta

Quando?

Todas as segundas-feiras e quartas-feiras, respectivamente.

Porquê o Adulto+?
- Promoção do envelhecimento activo ao trabalhar segmentos que, normalmente, são
negligenciados em lares e centros de terceira idade.
- Aumento de auto-estima e valorização pessoal. Os idosos sentem-se especiais e únicos.
- Desenvolvimento de competências motoras através de fisioterapia. Temos exemplos de
idosos que, à partida, estariam condenados a uma vida sentados num cadeira e que, agora, já
conseguem andar com a ajuda de uma bengala.
- Desenvolvimento de competências psicológicas. A actividade faz-lhes bem, pois conversam
uns com os outros e interagem com os cães, relembrando histórias antigas que os faziam
felizes.

Canicross
- Participantes: Jovens e adultos, de preferência
acompanhados de cão.
- Esta actividade consiste em caminhar e/ou correr
com os próprios cães (caso tenha), promovendo o
exercício físico em conjunto.
- Final de tarde agradável após longo dia de
trabalho, ideal para relaxar
- Grupo de Canicross no Facebook:
https://www.facebook.com/groups/7745308560489
54/?source_id=1473734729512649

Onde?

Parque da Cidade.

Quando?

Terças e Quintas-feiras, às 19:o0h.

Porquê o Canicross?
- Modalidade (praticamente) inexistente em Portugal, somos pioneiros.
- Relaxamento após um dia de trabalho e potencial treino para uma corrida “oficial” e/ou uma
“cãominhada”.
- Corrida em grupo. Nesta actividade, nunca se corre sozinho.
- Aumento da capacidade cardiorespiratória, uma vez que a corrida abre os pulmões e o que se
respira é ar puro.

A Equipa
A nossa equipa é composta por:
▪ Cães
▪ Treinador de cães
▪ Professores de Educação Física
▪ Nutricionistas
▪ Psicóloga
▪ Médica
▪ Médica-veterinária

Benefícios para os associados e trabalhadores da
AMUT e respetivos familiares diretos
Modalidades

Tabela Cãovida Club

Desconto

Valor AMUT

Baby Gym

10€

8,50€

KIDX- 1 treino

20€

17€

KIDX- 2 treinos

30€

25,50€

Canicross-1 treino

20€

Canicross- 2 treinos

30€

25,50€

Adulto+ (por sessão)

10€

8,50€

Associação Cãovida Club:
Morada: Rua Monte de S.João, 132 4200-406 Porto
Telefone : 915966294
Email: info@caovida.com

15%

17€

Os Prémios
Estes são alguns dos nossos prémios:
▪ Finalista Bootcamp do Instituto de Empreendedorismo Social (IES)/Fundação Porto Social
Maio 2012
▪ Vencedores do Prémio Católica Concurso Social Spin i3S, Julho 2012
▪ Prémio EDP Solidária da Fundação EDP, Dezembro 2014
▪ Prémio do Público do Concurso Pontes para o Futuro do Centro de Inovação Social da
Câmara Municipal do Porto, Setembro 2015
▪ Prémio da Fundação Montepio, Fevereiro 2016
▪ Menção Honrosa do prémio BPI Seniores, Setembro 2016

Obrigado!
www.caovida.com
info@caovida.com

