
Programa Ocupação de Tempos Livres 
 
"Desporto em Férias no Círculo Cultural" 
 
Monitor: Xavier Gonçalves Fernandes 
 
Objetivos: 
Ocupar os tempos livres dos jovens em período de férias com atividades fisicas; incutir o gosto pela prática 
desportiva; desenvolver competências através de desportos coletivos e individuais; jogos de tabuleiro 
 
Destinatários: jovens de ambos os sexos entre os 12 e os 17 anos 
 
Início: 29-06-2015; Fim:10-07-2015 
 
Local: 
Círculo Cultural Scalabitano 
Rua Maestro Luis Silveira, nº 4 2005-117 Santarém 
 
Informações e Inscrições: 
Telefone 243.321.150 (14-20h) 
Email: circuloscalabitano@gmail.com 
Facebook: Círculo Cultural Scalabitano 
Site: www.circuloculturalscalabitano.pt 
 
 
Nota Imprensa: 
 
O Círculo Cultural Scalabitano, em parceria com o jovem monitor Xavier Gonçalves Fernandes, promove 
este verão um programa de ocupação de tempos livres "Desporto em Férias no Círculo Cultural", destinado a 
jovens entre 12 e 17 anos, a realizar nos campos de jogos da Escola Mem Ramires e no Círculo Cultural, 
durante dez dias úteis, ou seja, de dia 29 de junho a 10 de julho. 
  
O jovem estudante de Desporto, na Escola Superior de Rio Maior, com um currículo de invejar no âmbito do 
judo e do atletismo de Santarém,  apresentou ao Círculo Cultural um projeto de ocupação de tempos livres 
para jovens com o objetivo de, em primeiro lugar,  ocupar os tempos livres dos jovens em período de férias 
com atividades fisicas; em segundo lugar, incutir o gosto pela prática desportiva e em terceiro lugar, 
desenvolver competências através de desportos coletivos e individuais. 
 
Os dias serão ocupados com vários desportos de acordo com o cronograma apresentado: de manhã, entre as 
9h e as 13h, na Escola Mem Ramires os jovens, sob a orientação de Xavier praticarão desportos como o 
futsal, o basquetebol, o futebol e, à tarde, entre as 14.30h e as 16.30h, dentro de portas, resguardados do sol, 
os jovens poderão experimentar vários jogos de tabuleiro, entre eles o xadrês, as damas, entre outros. 
 
É de salientar que a participação neste programa é gratuita e que está sujeita a inscrição até ao limite de 15 
inscrições, pelo que as inscrições serão consideradas por ordem de chegada. 
 
Mais informações e inscrições: 

Círculo Cultural Scalabitano  
Rua Maestro Luís Silveira, n.º 4 
2000 - 117  Santarém 
Tel.243.321.150 (14-20h) 
Mail. circuloscalabitano@gmail.com 
Facebook/Circulo_Cultural_Scalabitano  
http://www.circuloculturalscalabitano.pt 
 
As inscrições decorrem também na página do Portal da Juventude 
http://www.juventude.gov.pt/Eventos/TurismoTemposLivres/ 
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