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MÊS SENIOR 2014 

 

O mês de outubro é o mês dedicado aos seniores e, como tal, a Câmara Municipal de Vagos 
preparou uma série de atividades recreativas e culturais com o objetivo de promover a parti-
cipação da população sénior (idade superior a 65 anos) na vida da comunidade e proporcio-
nar um mês mais animado, com bons momentos de convívio entre amigos e família.   

O início do Mês Sénior é marcado com o Chá Dançante Rítmico seguindo-se outras ativida-
des desde os jogos tradicionais ao desporto entre gerações e visitas programadas ao Santuá-
rio de N.ª Sr.ª da Lapa, em Sernancelhe, e ao Santuário de Fátima.  

A participação nas atividades é gratuita, condicionada a inscrição prévia no Serviço de Ação 
Social da Câmara Municipal de Vagos ou através dos seguintes contactos: 234 799 600 ou 
924 463 307 

 

PROGRAMA: 

 

Chá Dançante Rítmico 
Animação Musical e Ginástica Rítmica 

1 de outubro | 14h 

Local: Casa dos Arcos 

 

Avós e Netos - desporto sem gerações 

Traga o(s) seu(s) neto(s) e venham fazer desporto! 

11 de outubro | 10h00 – 11h30 

Local: Quinta do Ega  
 

Jogos Tradicionais 

29 de outubro 

Horário: 1º grupo: 10h00 às 13h00 - 2º grupo: 14h00 às 17h00 
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Local: Santuário da Nossa Senhora de Vagos (em caso de mau tempo, a atividade decorre no 
Pavilhão Municipal) 

 

Visitas: 

Visita ao Santuário de N.ª Sr.ª da Lapa em Sernancelhe 

17 de outubro | partida às 8h 

Com almoço-convívio 

Visita ao Santuário de Fátima 

 25 de outubro | partida às 8h 

Com almoço-convívio 

Local de partida: Câmara Municipal de Vagos 

Lugares limitados | almoço da responsabilidade individual 

 

 

 


