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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara Municipal de Sines recebe 
participantes do programa Grundtvig 

 
Um grupo de participantes do Grundtvig, programa da Comissão Europeia de aprendizagem ao 
longo da vida, é recebido pela vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, Marisa Santos, nos 
Paços do Concelho de Sines, dia 25 de junho, às 9h30. 
 
A receção acontece no âmbito da visita dos participantes a Sines, através da Universidade Sénior 
de Sines - Prosas. 
 
O grupo é composto por 25 interlocutores, oriundos da Finlândia, Turquia, Eslováquia, República 
Checa, Grécia e Polónia. 
 
Inclui participantes em dois projetos do programa Grundtvig: Parcerias de Aprendizagem e 
Voluntariado Sénior. 
 
O projeto Parcerias de Aprendizagem toma como lema “corpo ativo + mente ativa = sénior 
saudável”. Procura promover estilos de vida saudável entre a população sénior e ajuda a 
conhecer o sistema educativo dos países envolvidos e a sua implementação nas cidades dos 
diversos parceiros.  
 
O projeto Voluntariado Sénior atua nos campos cultural e social. Três participantes polacas têm 
estado nos Espaços Seniores de Sines a contar a história “O Príncepezinho”, de Saint-Éxupery, e 
a pintar com os utentes. O projeto teve início em 2011 e termina em julho desde ano, 
precisamente com esta ação em Sines. 
 
Além da receção nos Paços do Concelho, a presença da delegação em Sines inclui também uma 
visita ao Museu, um passeio pelo Trilho dos Pescadores da Rota Vicentina, uma apresentação 
sobre o cante alentejano (por Pedro Mestre, no Centro de Artes de Sines), entre outras 
atividades. 
 
No âmbito do programa Grundtvig, grupos de associados dos Prosas têm vindo a visitar os países 
participantes para a realização de atividades similares. 
 
Os projetos do programa Grundtvig são geridos em Portugal pela agência PROALV. 
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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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