MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Passeio da Primavera 2011 leva idosos de Sines a
Conímbriga, Serra da Lousã e Vale do Zêzere
A Câmara Municipal de Sines organiza em Junho, no âmbito do seu Programa de Animação de
Idosos, mais uma edição do Passeio da Primavera.
Em 2011, os passeios realizam‐se nos dias 4, 10, 12 e 19 de Junho. O tema da viagem é “A Serra
e o Rio” e o destino é uma das zonas mais belas do centro do país, entre a Serra da Lousã e o
Vale do Zêzere.
“Consideramos que é nosso dever enquanto município promover iniciativas que melhorem a
qualidade de vida da população mais idosa. O convívio, a confraternização e a viagem são
importantes para o bem‐estar físico e mental de todos, mas em especial dos mais idosos, tantas
vezes afectados pela solidão e pela falta de actividade e de contacto com a natureza”, escreve o
presidente da Câmara, Manuel Coelho, no convite à população sénior.
A saída de Sines acontece às 6h30 e a viagem tem como paragens principais as Ruínas de
Conímbriga, a Serra da Lousã, a Barragem do Cabril (à beira da qual se realiza o almoço) e o Rio
Zêzere.
Os destinatários do passeio são todos os munícipes residentes no concelho de Sines com mais de
60 anos (excepção para acompanhantes com mais de 55 anos).
A inscrição custa 5 euros (IVA incluído), com isenção para os portadores do Cartão Social do
Munícipe.
As inscrições estão abertas na Câmara Municipal de Sines, Espaço Sénior das Descobertas,
Espaço Sénior do Bairro Marítimo, Espaço Sénior do Bairro 1.º de Maio, Piscina Municipal de
Sines Carlos Manafaia e Serviço de Atendimento da Câmara Municipal em Porto Covo.
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