MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Passeio da Primavera leva seniores
de Sines a Aveiro
A Câmara Municipal de Sines organiza a 2, 5, 16 e 20 de junho mais uma edição do Passeio da
Primavera, para a população sénior do concelho.
Este ano, o passeio leva os participantes ao distrito de Aveiro, o destino mais a norte desde que
a Câmara Municipal de Sines iniciou este programa.
A cidade de Aveiro é conhecida como "Veneza Portuguesa", pelos canais da sua ria. Nesta visita,
os participantes vão passear nos barcos dos moliceiros pelo Canal Central, Canal do Cojo, Canal
das Pirâmides e Canal de São Roque. Também terão a oportunidade de participar no workshop e
prova os ovos moles.
Em Ílhavo, os participantes vão conhecer o Museu Marítimo, testemunho da ligação desta
comunidade ao mar e à Ria de Aveiro. Será recordada a pesca do bacalhau nos mares da Terra
Nova e Gronelândia, a pesca na Ria e a diáspora dos "ílhavos" pelo litoral português.
No regresso do passeio, far-se-á uma paragem no distrito de Coimbra, com visita a uma das
praias históricas da costa nacional, a praia da Figueira da Foz.
O Passeio da Primavera, integrado no Programa de Animação Idade+, é uma oportunidade para
enriquecimento cultural e para convívio da população sénior do concelho de Sines.
Podem inscrever-se munícipes residentes no concelho de Sines com mais de 60 anos (exceção
para acompanhantes com mais de 55 anos).
O custo da inscrição é de 10 € (redução para 50% para portadores do cartão social de munícipe).
As datas limite das inscrições são as seguintes:




º passeio (2 de junho) até 29 de maio, às 12h00
º passeio (5 de junho) até 3 de junho, às 12h00
º e 4.º Passeios (16 e 20 de junho) até 12 de junho, às 12h00

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 Carlos
Manafaia e Posto de Atendimento da Câmara Municipal de Sines em Porto Covo.
É obrigatória a apresentação do bilhete de identidade ou cartão de cidadão no ato da inscrição.
É obrigatória a apresentação de cartão de validação da inscrição no ato da partida.
A hora de partida para os passeios é 5h30 da manhã.
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Aconselha-se o uso de calçado e vestuário confortável.
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Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Gestão e Comunicação Estratégica – Comunicação e Imagem
pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665.
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