Press Center Festival Eco Kids

Eco Kids Marca Onda de Verão…(2)

“Sandra Silva e Diogo Carmona: Actores dos Morangos com Açúcar
apadrinham I Festival Eco Kids”

O primeiro Festival para crianças a realizar em Portugal com a temática da
defesa do meio ambiente e das espécies animais, conta com o apoio oficial
dos actores da VII série dos “Morangos com Açúcar” Sandra Silva e Diogo
Carmona.

A decorrer em Leça da Palmeira (5/6 Junho) e Oeiras (12/13 Junho); o
dinâmico e pioneiro festival oficializa o primeiro “par” Padrinho/Madrinha do
evento reportado. Nas próximas semanas irão ser revelados mais figuras de
relevo da sociedade portuguesa nas suas diferentes áreas, que alertados para
o carácter singular e ecológico do I Eco Kids irão prestar o seu apoio
incondicional.

Com espectáculos de dança, música e muita interactividade a ocorrer num
palco montado no relvado, o Festival Eco Kids tem como fieis destinatários
as famílias com crianças entre os 2 e os 14 anos.

Contactos
Website : www.espaco-encantado.pt (entidade promotora)
Assessor de Comunicação e Imagem
Paulo Correia
paulocorreiamediacenter@gmail.com
(+351)966282537

Plataformas de Divulgação Dinâmica
http://www.ecokidsfestival.info
http://festival-ecokids.blogspot.com
http://www.twitter.com/FestivalEcoKids
http://ecokidsfestivalL.hi5.com
http://profile.to/f.ecokids/
(nota ligação directa facebook)
http://www.youtube.com/user/FestivalEcoKids
info mail: festivalecokids@gmail.com

Locais de Realização/Pontos de Venda
Individual : 12,50€
Pack-Familia (4 ingressos) : 45,00€

Matosinhos - Zona Desportiva de Leça da Palmeira - 5 e 6 de Junho.
Oeiras - Estádio Municipal de Oeiras - 12 e 13 de Junho.
Sessão da manhã

Abertura das Portas – 09h30 - Encerramento do Recinto – 13h30

Sessão da tarde

Abertura das Portas – 15h30 - Encerramento do Recinto – 19h30

−

Entrada gratuita para crianças até 2 anos, desde que devidamente acompanhadas por
um dos seus familiares.

−

Desconto de pré-compra vigente até 23 de Abril para Pack-Familia a 41,00€

−

Lotação limitada por sessão.

Bilhetes à venda: www.ticketline.sapo.pt , nas lojas Fnac, Worten, C. C. Dolce Vita, El
Corte Inglês, Lojas Viagens Abreu, Lojas MegaRede. RESERVAS: 707 234 234”;

Parceiros/Cartaz Oficial

Câmara Municipal de Matosinhos
Matosinhosport

www.cm-matosinhos.pt

www.matosinhosport.com

Associação Desportiva de Oeiras
Liga para a Protecção da Natureza

www.adoeiras.pt
www.lpn.pt

