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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines promove programas de férias para 
crianças e jovens do concelho 

 
A Câmara Municipal de Sines promove, em Junho e Julho, três programas para ocupar as férias 
da população mais jovem do concelho: as Férias CAS (21 de Junho a 2 de Julho), as Férias 
Aventura (28 de Junho a 4 de Julho) e as Férias Activas (5 a 9 e 12 a 16 de Julho). 
 
FÉRIAS CAS 
 
O programa de férias do Centro de Artes de Sines tem início no dia 21 de Junho e estende-se até 
2 de Julho, com novos ateliês e desafios, que este ano passarão pelas várias áreas de expressão 
artística e pela recuperação das tradições regionais. Da cidade ao campo e à praia, muitos serão 
os palcos e cenários de uma iniciativa destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos. 
 
Os dias de actividades decorrerão nos períodos 10h00-12h30 e 14h00-17h00 (almoço opcional) e 
as inscrições, gratuitas, podem ser feitas até 16 de Junho no balcão de atendimento do Centro 
de Artes. 
 
FÉRIAS AVENTURA 
 
As Férias Aventura 2010 decorrem entre 28 de Junho e 4 de Julho e propõem animar o Verão 
dos jovens sineenses a partir dos 13 anos com várias actividades lúdicas e desportivas e 
campismo. 
 
As inscrições devem ser feitas, até dia 25 de Junho, na Casa da Juventude, ou pelo e-mail 
gabinete.juventude@mun-sines.pt. A inscrição custa 25 euros e inclui campismo. 
 
FÉRIAS ACTIVAS  
 
Marcada para os períodos de 5 a 9 e de 12 a 16 de Julho, a edição de Verão das Férias Activas 
programa um conjunto de actividades desportivas e lúdicas dirigidas a todos os jovens entre os 6 
e os 16 anos (inclusive), com o objectivo de os ajudar a preencher de forma mais saudável o 
período das férias escolares.  
 
 As actividades, a realizar nos períodos 9h00-12h00 e 14h00-17h00, incluem desportos 
colectivos, desportos individuais, caminhadas, praia, piscina e jogos Wii Nintendo. 
  
As inscrições, limitadas a 240 participantes, e com um custo de 10 euros, estão abertas entre 1 e 
25 de Junho no Serviço de Desporto da Câmara Municipal de Sines (Pavilhão Municipal dos 
Desportos). No dia 1 de Julho, às 18h00, realiza-se uma reunião com os encarregados de 
educação no auditório do Centro de Artes de Sines. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
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). 


