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MÊS SÉNIOR 2018 
 
O mês de outubro é o mês dedicado aos seniores e, como tal, a Câmara Municipal de 
Vagos preparou algumas atividades com o objetivo de promover a participação da 
população sénior (idade superior a 65 anos) na vida da comunidade e proporcionar 
um mês mais animado, com bons momentos de convívio entre amigos e família. 
 
Este	  ano,	  vamos	  ter	  o	  tradicional	  Almoço	  Sénior	  que	  se	  realiza	  no	  dia	  2	  de	  outubro	  e	  
que	  contará	  com	  uma	  Missa,	  almoço	  e	  animação	  musical.	  
As	  inscrições	  são	  gratuitas	  e	  devem	  ser	  realizadas	  até	  ao	  dia	  24	  de	  setembro	  de	  2018.	  	  
	  
Muitas	  atividades	  estão	  previstas	  ao	  longo	  de	  todo	  o	  mês	  de	  outubro,	  desde	  o	  atelier	  
Avós	  e	  Netos,	  ginástica	  sénior	  e	  visitas	  a	  vários	  locais,	  tais	  como	  ao	  Museu	  do	  Calçado	  
e	  da	  Chapelaria	  em	  São	  João	  da	  Madeira,	  ao	  Castelo	  de	  Santa	  Maria	  da	  Feira	  e	  Museu	  
do	  Papel	   e	   ao	  Santuário	  de	  Fátima.	  Haverá,	   ainda,	  um	  passeio	  de	   comboio	  ao	  Porto	  
seguido	  de	  visita	  à	  Catedral	  do	  Porto	  e	  Ribeira	  do	  Douro.	  
Será, ainda, realizado um seminário dedicado ao tema	   “Pensar	   o	   Envelhecimento” 
que se terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal João Grave, no dia 19 de outu-
bro, e dirigido à população em geral. 
 
Ainda, durante todo o mês de outubro, as visitas ao Museu do Brincar serão gratuitas 
aos avós e respetivos netos. 
 
A Câmara Municipal de Vagos vem convidar, todos os seniores, a participar no Mês 
Sénior 2018. A participação nas atividades é gratuita, mas condicionada a inscrição 
prévia na Câmara Municipal, Biblioteca Municipal ou por telefone: 234 799 600. 
 
Programa detalhado: 
 
02	  outubro	  	  (terça-‐feira)	  
Almoço	  do	  Idoso	  
Pavilhão	  Municipal	  de	  Vagos	  
11h00:	  Missa	  
12h30:	  Almoço	  
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14h30:	  Animação	  Musical	  
Inscrições	  até	  dia	  24	  de	  setembro	  

04	  outubro	  (quinta-‐feira)	  
Visita	  ao	  Museu	  do	  Calçado	  e	  Museu	  da	  Chapelaria	  
São	  João	  da	  Madeira	  
Saída:	  8h30	  
Inscrições	  até	  dia	  28	  de	  setembro	  

06	  outubro	  (sábado)	  
Atelier	  avós	  e	  netos	  
Museu	  do	  Brincar	  
Hora:	  10h00-‐12h30	  |	  14h30-‐17h00	  

11	  outubro	  (quinta-‐feira)	  
Ginástica	  Sénior	  
Quinta	  do	  Ega	  
Hora:	  10h00	  
Inscrições	  até	  dia	  4	  de	  outubro	  

16	  outubro	  (terça-‐feira)	  
Visita	  ao	  Castelo	  de	  Sta.	  Maria	  da	  Feira	  e	  Museu	  do	  Papel	  
Saída:	  09h15	  
Inscrições	  até	  dia	  9	  de	  outubro	  

19	  outubro	  (sexta-‐feira)	  
Seminário:	  “Desafios	  da	  saúde	  mental	  no	  envelhecimento”	  
Convidados:	  Prof.ª	  Catarina	  Ribeiro	  e	  Prof.	  Pinto	  da	  Costa	  
Biblioteca	  Municipal	  João	  Grave	  
Hora:	  09h00	  
Inscrições	  até	  dia	  12	  de	  outubro	  

27	  outubro	  (sábado)	  
Visita	  ao	  Santuário	  de	  Fátima	  
Saída:	  07h00	  
Inscrições	  até	  dia	  19	  de	  outubro	  

30	  outubro	  (terça-‐feira)	  
Ida	  ao	  Porto	  de	  comboio	  com	  Visita	  à	  Catedral	  do	  Porto	  e	  Ribeira	  do	  Douro	  	  
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Saída:	  07h30	  
Inscrições	  até	  dia	  23	  de	  outubro	  

Museu	  do	  Brincar:	  entradas	  gratuitas	  durante	  o	  mês	  de	  outubro	  avós	  +	  netos	  
 
	  

 


