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Condições de Participação: 

 

 Os seniores poderão efetuar a sua inscrição presencialmente na Divisão de Ação Social 

e Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Centros Sociais e 

Juntas de Freguesia União de Freguesias; 

 As inscrições poderão ser também enviadas por correio para Divisão de Ação Social e 

Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, por fax, correio 

eletrónico; 

 Os seniores, devem de proceder ao pagamento de 8,00€ no ato da inscrição; 

 O sistema de seleção dos participantes nos passeios é por ordem de inscrição; 

 A base de dados dos inscritos será pública, com finalidade de poder ser consultada pelos 

inscritos; 

 Os participantes poderão fazer-se acompanhar pelos cônjuges, independentemente da 

idade; 

 Os seniores com mobilidade condicionada e problemas de saúde incapacitantes 

poderão também participar existindo transporte (carrinha da mobilidade) e roteiros 

adaptados, tendo como parceiros mais ativos os centros sociais e outras entidades. 

Nestes casos, deverão obrigatoriamente ser acompanhados por elementos de família 

ou outros, mencionados pelos parceiros responsáveis; 

 A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira disponibiliza 50 lugares por visita; 

 Os locais de partida e de chegada dos seniores serão sempre efetuados nos lugares 

previamente determinados (Junta de Freguesia, Ipss’s, Associações, Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira);  

 Não será permitido o transporte de garrafas de vidro ou similares e malas, dentro do 

autocarro. Os mesmos deverão ser acondicionados dentro da bagageira; 

 Não será permitido comer dentro do autocarro; 

 Estas visitas serão acompanhadas por um técnico da Câmara Municipal de Santa Maria 

da Feira; 



 Os participantes devem comparecer nos locais e horários previamente determinados 

(Junta de Freguesia, Ipss’s, Associações, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira); 

 Os seniores devem no ato de inscrição informar se levam almoço ou se o fazem em 

Restaurante ou IPSS local; 

 Todos os participantes estão cobertos por um seguro. 

 

Cronograma: 

 

 Maio: 15, 22, 23, 28 e 29; 

 Junho: 5, 6, 12, 19 e 26; 

 Julho: 3, 10, 17 e 24 e 30; 

 Agosto: 13, 14, 2, 27 e 28; 

 Setembro: 4, 11,12, 18 e 25; 

 Outubro: 2, 9, 16, 23 e 30. 

 

Horário: 

 

 Saída: 8h00; 

 10h00: Salão Nobre da Câmara Municipal de Penacova; 

 10h30: Prova de produtos endógenos; 

 11h30: Mosteiro do Lorvão; 

 12h10: Fornos da Cal; 

 12h45: almoço livre; 

 14h30: Museu do Moinho Vitorino Nemésio, e moinhos da Portela da Oliveira; 

 16h00: Museu Militar do Bussaco; 

 17h00: Palace Hotel do Bussaco; 

 18h45: Regresso. 

 

Contactos para mais informações e inscrições: 

 

Telefone: 256 370 800, extensão: 6270 

E-mail: divisão.social@cm-feira.pt 

mailto:divisão.social@cm-feira.pt

