INSCRIÇÕES GRATUITAS, MAS OBRIGATÓRIAS, ATÉ 15 DE JUNHO

“ANDANÇAS SENIORES” ESTÁ DE VOLTA A MANGUALDE
ENTRE 5 A 15 DE JULHO SENIORES DAS FREGUESIAS
DO CONCELHO RUMAM A FÁTIMA

O Município de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, promove uma
nova edição do projeto “Andanças Seniores”, uma iniciativa que tem como objetivo dinamizar
o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho. Este ano o local escolhido foi Fátima
e os passeios irão decorrer entre 5 a 15 de julho.
Os passeios serão divididos em quatro dias, sendo que cada um tem como destinatários os
seniores de diferentes freguesias do concelho. O primeiro dia, 5 de julho, contará com a
participação dos seniores de Abrunhosa-a-Velha, Freixiosa e União de Freguesias de Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães. Os habitantes das freguesias de Tavares, São João da Fresta,
Quintela de Azurara e de Alcafache tem destino a Fátima no dia 8 de julho. Já o terceiro dia, 12
de julho, contará com os seniores das freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do
Mato, Fornos de Maceira Dão, Cunha Baixa e Espinho. O dia 15 de julho, que será a data do
último passeio, que é destinado aos seniores mangualdenses da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
Ter idade igual ou superior a 65 anos e ser residente no concelho de Mangualde são as condições
necessárias para se inscrever nesta iniciativa. Contudo, e a título excecional, serão aceites
inscrições de acompanhantes - nos casos de pessoas que comprovadamente necessitem de
acompanhamento, ou no caso de casais, em que um dos elementos tenha idade inferior a 65
anos.
As inscrições são gratuitas, mas de caráter obrigatório, e devem ser efetuadas até ao dia 15
de junho na Junta de Freguesia de residência ou para o Gabinete de Ação Social da
autarquia, através do telefone 232 619 880, ou do e-mail sara.saraiva@cmmangualde.pt.
Os interessados deverão fazer acompanhar a sua inscrição de fotocópia de Bilhete de
Identidade ou Cartão do Cidadão.

Mangualde, 13 de maio de 2022.
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