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NOTA À IMPRENSA 
 
 

Sines comemora Dia Mundial da Criança   
 
Em 2013, as comemorações do Dia Mundial da Criança, que se assinala a 1 de junho, são 
dedicadas ao tema "Ser Criança" e decorrem entre 31 de maio e 1 de junho, no cenário mágico 
do Castelo de Sines. 
 
No dia 31 de maio, sexta-feira, cerca de 1200 crianças das instituições públicas e privadas do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, acompanhadas pelos professores e educadores, 
voltam a encontrar um Castelo cheio de jogos e brincadeiras para fruir com os colegas, entre as 
09h30 e as 17h00. 
 
No dia 1 de junho, sábado, o Castelo recebe um dia igualmente dedicado às crianças, mas 
concebido para ser vivido em família, com os pais, mães, irmãos, avós e todos os familiares que 
queiram participar nas atividades. 
 
A abertura do recinto é às 10h00 e o programa de animação tem início pelas 10h30, com uma 
aula de “Zumba Fitness” para as famílias, com Tomané (ARDS). 
 
Às 11h00, tem lugar uma aula de “mini yoga”, com Nádia Silva, e por volta das 11h30 decorre a 
performance “Enano, Free Artist”. Pelas 14h30, o Castelo recebe um concerto infantil pelo 
grupo".  
 
Os Marionetas”. Às 15h00, tem lugar o ateliê de construção de marionetas, pelo Serviço 
Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, que dará origem a um espetáculo de 
apresentação dos trabalhos feitos no ateliê pelas 16h30. 
 
Os ritmos dos Skalabá Tuka invadem o Castelo de Sines pelas 15h30 e, pelas 16h45, tem lugar a 
segunda edição da performance “Enano, Free Artist”. 
 
Pelas 17h15, o Castelo recebe o espetáculo de encerramento do Dia Mundial da Criança, numa 
atuação conjunta do Coral Atlântico Juvenil, Skalabá Tuka e “Os Marionetas”. 
 
Ao longo de todo o dia, a organização disponibiliza um espaço piquenique ao ar livre, para um 
momento especial passado em família, e decorre a exposição "Dia das Famílias" no quintalão do 
Castelo. 
 
O espaço recebe ainda várias atividades para as famílias, como Insufláveis, jogos variados, 
lançamento de bolas de sabão gigantes, Slackline, c/ Monkey Biz e pinturas de rosto. 
 
A Associação “Sines Solidária” promove uma recolha de brinquedos e/ou roupas de criança. 
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O Dia Mundial da Criança é uma organização da Câmara Municipal de Sines, com o patrocínio da 
Fundação Repsol, e o apoio das várias entidades e projetos locais participantes nas atividades. 
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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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