
 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 
 

 

 
 
 
 
 

1 # 1 

 

Largo do Município – Apartado 19  -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt  
www.cm-anadia.pt    |    www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

ANADIA VAI ASSINALAR O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 

 

O Município de Anadia, em colaboração com as instituições sociais do concelho, vai comemorar o 

Dia Internacional do Idoso, com a realização de uma festa no próximo dia 2 de outubro, no Pavilhão de 

Desportos de Anadia, com a qual se propõe contribuir para dignificar o papel que as pessoas idosas 

desempenham na nossa sociedade.  

Do programa faz parte um almoço de confraternização, agendado para as 12h30, seguido de 

momentos de animação musical, a partir das 14h30, para os seniores poderem desfrutar da música e da 

dança. No evento poderão participar, gratuitamente, os utentes das instituições de solidariedade social do 

concelho de Anadia com resposta social de terceira idade, bem como outros seniores residentes no 

concelho. Assim, qualquer pessoa interessada em associar-se a esta festa, e que tenha idade igual ou 

superior a 65 anos e domicílio no concelho de Anadia, poderá efetuar a sua inscrição até ao próximo dia 24 

de setembro, no Serviço de Ação Social do Município de Anadia, no Centro Cultural de Anadia, no Vale 

Santo (junto ao recinto da Feira da Vinha e do Vinho). Para o efeito, terá de apresentar um documento de 

identificação pessoal e um comprovativo de morada (recibo de água ou luz, por exemplo). As inscrições são 

presenciais, até ao limite de 100, sendo a sua aceitação realizada por ordem de chegada. 

O Dia Internacional do Idoso, comemorado anualmente a 1 de outubro, foi instituído pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as 

questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e de cuidar a população mais idosa. 
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