
 

MANGUALDE ASSINALOU DIA DO IDOSO 

COM UM CONJUNTO DE INICIATIVAS  
Através do Projeto “Bons Velhos Tempos” 

No passado dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso e, para assinalar a efeméride, a Câmara 

Municipal de Mangualde realizou um conjunto de iniciativas, tendo em conta as medidas de segurança 

implementadas pela DGS devido à pandemia COVID-19. Para assinalar este momento esteve presente o Presidente 

da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, a Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, tal como algumas 

técnicas das instituições aderente ao projeto.  

 
Através do projeto “Bons Velhos tempos”, foram desenvolvidos trabalhos com a população sénior do concelho 

integrados nas IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), que resultaram na realização de “caçadores de 

sonhos”, mais conhecidos como espanta espíritos, que representam cada instituição e os seus/suas idosos(as),  

colocados em exposição no Jardim do largo do Rossio, decorando dez árvores,  dando o nome provisório de “Jardim 

D´Arte Viva”. Seguiu-se uma reunião de trabalho onde foram focadas as questões relativas à pandemia Covid-19 e à 

população sénior, considerada a faixa etária mais vulnerável neste contexto e que tem merecido particular destaque 

e atenção nas ações de acompanhamento social desenvolvidas pela autarquia. “Sabemos que este setor da 

população é especialmente vulnerável a determinados fatores de risco associados, nomeadamente ao isolamento, 

solidão, fragilidade física e emocional, tendo o atual contexto obrigado a alterações das suas vivências quotidianas 

e aumento do isolamento. É fundamental estarmos atentos e agir sempre com proximidade.” Destacou o 

presidente da Câmara. 

 

“Com este tipo de iniciativas, dedicadas a esta faixa etária da sociedade, o município procura estimular o bem-

estar físico, mental e social, ao longo da vida, promovendo formas de participação na sociedade, de acordo com 

as necessidades e desejos de cada cidadão, garantido a proteção e assistência, em caso de necessidade”, reforçou 

ainda Elísio Oliveira. 

 

Mangualde, 03 de outubro de 2020. 
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