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Nisa, 15 de outubro:

Celebração do
DIA DO RESPEITO PELA PESSOA IDOSA
e DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
No próximo sábado, 15 de outubro, a Câmara Municipal de Nisa promove iniciativas para assinalar
o Dia do Respeito pela Pessoa Idosa e o Dia Mundial da Alimentação.
Com a celebração do Dia do Respeito pela Pessoa Idosa o município nisense tem como objetivo
permitir aos idosos um convívio salutar e reconhecer o seu papel na sociedade. A comemoração integra
atividades dirigidas aos seniores (maiores de 65 anos) residentes no concelho, às Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) e ao grupo de participantes no projeto ActivSénior.

O programa da celebração terá lugar nas instalações do Pavilhão Desportivo Municipal e tem início
pelas 10H30, com a receção aos idosos por parte da Presidente da Câmara Municipal. Segue-se a atuação do
Coro Sénior de Nisa. Após o almoço, a animação decorre ao longo da tarde com baile abrilhantado por
António Maria Charrinho e atuação do Grupo Coral EmCanto de Montalvão.

O Dia Mundial da Alimentação é comemorado na manhã de sábado, 15 de outubro, com uma
Caminhada Solidária no percurso pedestre “Descobrir o Tejo a Olhar a Foz” entre Chão da Velha e a
Central da Velada, na freguesia de São Matias. Os participantes são incentivados a oferecer um bem
alimentar como ajuda de quem precisa. A Câmara Municipal disponibiliza aos caminheiros o transporte
entre Nisa e Chão da Velha, com partida do autocarro às 8H15, frente ao Cine Teatro.

A caminhada inicia-se pelas 9 horas junto à Escola Primária do de Chão Velha. Por um caminho de
terra batida segue-se em direcção à Central da Foz, onde, pelas 11 horas, haverá um reabastecimento. O fim
da caminhada, na Central da Velada, está previsto para as 13 horas, seguindo-se um almoço/convívio na
Escola de Chão da Velha.
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