SIDI

NOTA À IMPRENSA

Porto Covo ganha espaço sénior
A Câmara Municipal de Sines inaugura o novo Espaço Sénior de Porto Covo, no dia 1 de
setembro, às 17h00.
O novo Espaço Sénior de Porto Covo vai ocupar parte das instalações do edifício centenário da
Escola Básica de Porto Covo, que as crianças já não vão usar no novo ano letivo porque têm a
escola nova, mas que estão em perfeito estado de conservação e têm as dimensões e
características adequadas para esta utilização.
O novo espaço sénior irá desempenhar as mesmas funções que os espaços da cidade: será um
ponto de encontro da população idosa, para combate à solidão através do convívio, da leitura de
revistas e jornais, dos jogos, da partilha de histórias e experiências de vida com os vizinhos e
amigos.
Será também nos espaços seniores que a população idosa de Porto Covo passará a receber em
primeira mão toda a informação sobre as atividades do Programa de Animação de Idosos e onde
poderá obter esclarecimentos sobre matérias úteis para o seu dia-a-dia e a sua faixa etária.
Tal como aconteceu em Sines, espera-se que os próprios utilizadores, à medida que o tempo
passar, se tornem os principais zelosos pelo seu espaço, colaborando com a autarquia na sua
manutenção e animação.
Com quatro espaços seniores em funcionamento - Jardim das Descobertas, Bairro 1.º de Maio,
Bairro Marítimo e Porto Covo - o concelho fica com as necessidades de espaços de convívio para
idosos satisfeitas tendo em conta a sua população atual.
Na inauguração do Espaço Sénior de Porto Covo será servido um lanche à população.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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