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Brevemente...

Desfile de Carnaval  
das Escolas da Freguesia
Venha ver as crianças das nossas escolas num animado 
desfile pelas ruas da Freguesia.
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Festival Play
Na sua 3ª edição o Festival Play regressa às salas do 
Cinema São Jorge e da Cinemateca Júnior para mais uma 
“degustação” das melhores curtas e longas-metragens vindas 
de todo o mundo, num programa que agradará a todas as 
faixas etárias. Uma iniciativa com o apoio da Freguesia de 
Santo António, de 13 a 21 de fevereiro.
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JAN

Vida de Marinheiro
Pretende adquirir conhecimentos técnicos e de cultura 
geral sobre o mar, adaptar-se à vida de bordo e tomar contato 
com o mar? A Freguesia de Santo António em conjunto com 
a Aporvela estão a preparar um conjunto de atividades no 
navio de treino de mar Creoula, de 8 a 13 de setembro. Uma 
viagem de Lisboa - Cádis - Lisboa onde os participantes são 
convidados a participar num maior número possível de 
atividades a bordo bem como nas fainas do navio. 
 
Uma iniciativa para os jovens dos 14 aos 17 anos. Parte do 
valor desta viagem será comparticipado pela Freguesia. 

Esteja atento ao site, facebook e vitrines da freguesia para 
para fazer a sua inscrição, a partir do dia 27 de janeiro, num 
dos nossos polos. 
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OTL da Páscoa
Para ocupar os mais novos durante a interrupção letiva da 
Páscoa, o Departamento de Educação da Freguesia de Santo 
António está a planear um conjunto de atividades, durante 
todo o dia, para que os jovens passem o tempo livre de forma 
lúdica e divertida. A inscrição é obrigatória. Mais informações, 
em breve no site, facebook e vitrines da freguesia.
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Dia dos Namorados
No dia 13 de fevereiro a Freguesia de Santo António organiza 
o Baile de São Valentim, no Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência, na Rua da Escola Politécnica, 56. Estão 
todos convidados a dançar e a namorar neste dia ao som de 
grandes músicas. A entrada é gratuita.




