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ASSUNTO: IX Sarau de Ginástica Vagos em Movimento 
 

Irá decorrer, no próximo dia 4 de maio, pelas 21h00, o IX Sarau de Ginástica Vagos 

em Movimento, no Pavilhão Dr. João Rocha, em Vagos. Este é já considerado uma 

referência no nosso distrito, contribuindo para a sensibilização da população para os 

benéficos da prática desportiva e o seu impacto na prevenção de vários problemas de 

saúde associados a um estilo de vida sedentário. 

Este tema tem atualmente uma grande relevância. Segundo um estudo realizado pela 

Organização Mundial de Saúde, na Europa cerca de 83% das mortes são provocadas 

por doenças crónicas, como as cardiovasculares, oncológicas, hepáticas, renais, 

respiratórias e a diabetes (dados de 2011). Apesar de muitas destas doenças terem 

tratamento que, de certo modo, alivia os seus sintomas, estas têm um impacto 

significativo no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas.  

Importa, pois, promover a alteração de comportamentos e atitudes. Neste evento, 

procuramos contribuir para essa sensibilização, apresentando um espectáculo de 

qualidade que conta com a participação de várias instituições ligadas às áreas da 

dança e da ginástica do distrito de Aveiro, no qual as pessoas de várias faixas etárias 

têm a oportunidade de ver e participar nas diversas iniciativas promovidas pela 

organização.  

Este ano o Sarau Vagos em Movimento vai, ainda, associar-se a uma causa nobre 

através da recolha de donativos para a campanha desenvolvida pela Associação 

Diferentes e Especiais no sentido de ajudar o Tiago, uma criança com dois anos e 

meio e com paralisia cerebral espástica, a comprar uma cadeira de rodas. Assim, 

pelas 15h30 no Pavilhão Municipal de Vagos, decorrerá uma “Mega Aula de Zumba” 

dinamizada por professores especializados e credenciados na área. A entrada será de 

2€ que reverterão na íntegra para a Campanha, “Vamos ajudar o Tiago”. Junta-te a 

nós, vem divertir-te, fazendo uma aula muito animada e cheia de ritmo e ajuda a 

ajudar e, ainda, participa num enorme espetáculo. 


