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SEMINÁRIO “CulturIDADES – pensar e sentir o envelhecimento” 

 

Inserido na programação do Mês Sénior 2016, decorre, no dia 28 de outubro de 2016, 
pelas 9h00, no Centro de Educação e Recreio de Vagos, o Seminário “CulturIDADES 
– pensar e sentir o envelhecimento”. 

Neste seminário pretende-se que os participantes pensem e sintam o envelhecimento 
como uma transformação de ordem biopsicossocial, versando sobre os seus aspetos 
biológicos, psicológicos, emocionais, culturais e sociais. Pretende-se falar de vida e de 
morte, como os dois lados de uma mesma moeda. Pretende-se, à luz do conhecimen-
to científico atual, ilustrar este processo inexorável e irreversível com abordagens cien-
tificamente validadas, que possam constituir-se como linhas orientadoras para as prá-
ticas das instituições e dos cuidadores informais. 

O seminário tem inscrições abertas, até dia 23 de outubro de 2016, e é aberto à co-
munidade em geral, sem limite de idade. 

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através dos seguintes meios: 

Pela internet em: http://bit.ly/2djUweS, pelo telefone: 234 799 600 ou nas IPSS’s, Câ-
mara Municipal e Biblioteca Municipal de Vagos.  

 

PROGRAMA 

09h00 – Receção aos participantes; 

09h15 – Sessão de abertura – Dulcínia Sereno - Vereadora da Ação Social da Câmara 
Municipal de Vagos  

09h30 – “Multiplicar a Felicidade, Dividindo-a!” -  Ângelo Valente e Sofia Nunes - 
Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

11h00 – Pausa para café 

11h30 – "Despertar na demência: musicoterapia e os problemas associados à 
demência no idoso institucionalizado"  - Ana Rita Laureano Maia - Universidade 
Lusíada de Lisboa 

              – Caso de Sucesso: pensar as boas práticas. 

    –  Tuna da Universidade Sénior de Vagos 
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13h00 – Pausa para Almoço (livre) 

14h30 – “Saber mais, viver melhor - a literacia científica no contexto das popula-
ções séniores”  - Patrícia Dolores - Universidade Aberta - Universidade Sénior Porte-
la Sábios 

15h30 – “80 anos: a caminho dos 30 lutos”, C Feliz – Centro para Equilíbrio Emoci-
onal - Cristina Felizardo 

16h30  –  Pausa para café 

17h00 – Terapia das Reminiscências – impacto de um programa para pessoas 
idosas com demência leve institucionalizadas - Teresa Lopes -  Centro Hospitalar 
Cova da Beira EPE/ Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. 

18h00 – Sessão de encerramento – Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câ-
mara Municipal de Vagos 

Saiba mais em www.facebook.com/cmvagos ou em www.cm-vagos.pt 

	  

 


