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Aposta no envelhecimento ativo e na promoção da atividade física 

 

Autarquia de Macedo de Cavaleiros leva 

ginástica a todas as freguesias do concelho 

 

O Município de Macedo de Cavaleiros reforçou a aposta na promoção da 

atividade física e no envelhecimento ativo alargando as aulas de 

ginástica a todas as freguesias do concelho. “É uma aposta que temos 

vindo a fazer, em conjunto com os professores de Educação Física das Atividades 

de Enriquecimento Curricular, e que agora conseguimos fazer chegar a todo o 

concelho”, salienta Benjamim Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros. 

“Concelho Ativo” é o nome desta iniciativa promovida pela autarquia e que 

“pretende contribuir para o reforço da atividade física e da mobilidade dos 

munícipes”. “Atendendo às características da nossa população, é também uma 

forma de promovermos o envelhecimento ativo dos macedenses e de combater 

o isolamento a que, muitas vezes, as pessoas mais idosas estão sujeitas”, explica 

Benjamim Rodrigues. 

O autarca de Macedo de Cavaleiros esclarece que “no âmbito do esforço 

desenvolvido pela autarquia para contratar mais professores a tempo inteiro para 

lecionar as AEC’s no concelho, decidimos estender a sua atividade a todas as 



freguesias”. Os onze professores de Educação Física vão assim uma ou duas 

vezes por semana a cada freguesia para lecionar a aula de ginástica. 

“Trata-se de uma iniciativa que tem tido uma aceitação extraordinária junto das 

pessoas, que aderiram muito bem a este desafio lançado pelo município”, 

acrescenta o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros. 

 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 

Serviço de Comunicação do Município de Macedo de Cavaleiros 
 

Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 

 

E-mail: comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt | carla.mendonca@msimpacto.com | 
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