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MUNICÍPIO DE SINES  
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Programas Desportivos Municipais encerram época 
 

Alguns dos programas desportivos municipais, casos da Escola Municipal de Natação, 

Desporto é Vida + 55 anos e Baby Gym, assinalam o fim da época desportiva 2008-2009 com 

várias actividades lúdico-desportivas. 

 

Hidrofun  
 
O Hidrofun, a festa de encerramento da presente época da Escola Municipal de Natação, 

terá este ano dois momentos. No primeiro momento, a decorrer no dia 20 de Junho, a partir 

das 10h, irão ser desenvolvidas actividades para os grupos de Natação níveis 1 e 2, Natação 

para Bebés, Hidroginástica e Deepwater, sendo as aulas abertas também à população em 

geral. No segundo momento, a 27 de Junho, pelas 15h, realizar-se-á um Festival de Escolas 

de Natação para os alunos do Nível 3, que irá contar com 18 provas para atletas masculinos 

e femininos. O Hidrofun tem lugar na Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia, e o seu 

principal objectivo é promover as modalidades trabalhadas ao longo da época desportiva, 

podendo a população em geral experimentar as modalidades realizadas no primeiro 

momento da actividade.  

 

Desporto é vida + 55 anos 
 
O programa Desporto é Vida + 55 anos encerra a sua época desportiva 2008-2009 no dia 25 

de Junho, com uma Matiné na Discoteca Alexander’s, a partir das 14h30. A Matiné será 

animada por um grupo de cantares e contará com um lanche convívio para todos os 

participantes, que terão ainda a oportunidade de ver e de mostrar aos seus acompanhantes 

fotografias de todas as actividades em que participaram ao longo desta época desportiva. Os 

destinatários são todos os seniores inscritos no programa Desporto é Vida +55 anos e 

acompanhantes.  

 

Baby Gym 
 
O programa Baby Gym assinala o término da época 2008-2009 no dia 27 de Junho, pelas 

10h, com uma manhã dedicada aos atletas mais pequenos que participaram nas aulas do 

programa durante o ano, bem como aos seus acompanhantes, através de um pequeno 

convívio no Parque Desportivo Municipal, com um lanche e brincadeiras. 
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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). 

 


