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CLUBE SÉNIOR DE AVELÃS DE CIMA VISITA SANTUÁRIO DE FÁTIMA 
 

Foi com um passeio ao Santuário de Fátima, no passado dia 3 de junho, que o Clube Sénior de 

Avelãs de Cima encerrou as suas atividades. Na atividade, organizada pela Junta de Freguesia de Avelãs 

de Cima, com o apoio do Município de Anadia, participaram 33 idosos, acompanhados por José Manuel 

Carvalho, presidente da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, e por dois técnicos desta 

autarquia.  

A deslocação contemplou um almoço-picnic e uma visita ao santuário, onde os participantes 

puderam assistir a uma missa, que decorreu na Capela da Morte de Jesus, dedicar as suas orações, e 

deixar um símbolo da sua fé na Capelinha das Aparições. Regressados a Avelãs de Cima, foram 

presenteados com um lanche oferecido pela Junta de Freguesia. 

O projeto “Clube Sénior” teve o seu início a 11 de março, e decorreu ao longo de três meses, 

durante os quais foram realizadas 12 sessões lúdico-formativas que tiveram os idosos como público-

alvo. O encerramento formal das atividades, a 27 de maio, foi assinalado com uma festa bem animada, 

na qual marcaram presença a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, a 

vereadora com o pelouro da Ação Social, Jennifer Pereira, e o Presidente da Junta de Freguesia de 

Avelãs de Cima, Manuel Veiga. 

As diversas atividades tiveram como objetivos combater o isolamento social, promover a 

qualidade de vida junto das pessoas idosas, e contribuir para um envelhecimento participativo, ativo e 

saudável na comunidade. 

Na síntese da avaliação das atividades, foram destacados o sentimento de pertença gerado no 

grupo, bem como a relevância da criação de redes de solidariedade e da ocupação dos tempos livres 

junto da população, que em muito beneficiou das aprendizagens. Foi igualmente mencionada a 

importância do convívio e da proximidade aos técnicos e às instituições concelhias que promoveram e 

dinamizaram o projeto, nomeadamente o Município de Anadia, a Junta de Freguesia de Avelãs de Cima, 

o Centro de Saúde de Anadia, a Guarda Nacional Republicana, e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Anadia. 

O maior desejo expressado pelos utentes do Clube Sénior de Avelãs de Cima é o retomar das 

atividades em setembro, que permitirá dar continuidade à rotina de encontro e de partilha solidária, 

com vista à expressão dos valores de cidadania e de participação cívica e social.  
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