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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Grupo de teatro da Cercisiago estreia peça no 
Centro de Artes de Sines 

 
Numa co-produção com o Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, o grupo de 
teatro da Cercisiago - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 
Sines, Santiago do Cacém e Odemira apresenta em Junho, no Auditório, a peça “As Viagens de 
Gulliver”. Todos os participantes (12 utentes da instituição) são pessoas com deficiência e 
incapacidades.   
 
A ante-estreia realiza-se no dia 12 de Junho, às 18h00, e destina-se a familiares, instituições e 
público em geral.  
 
De 14 a 18 de Junho, às 11h00 e 14h00, os espectáculos são direccionados a instituições de 
reabilitação e integração e escolas de Sines, Santiago do Cacém e Odemira. O bilhete custa 1 
euro. 
 
O espectáculo é uma adaptação do romance homónimo de Jonathan Swift, com linguagem 
acessível e dinamismo coreográfico, e tem como principal objectivo promover a arte como meio 
de inclusão e luta contra a discriminação face à diferença, com ênfase especial no ano de 2010, 
no qual se assinala o “Ano Europeu do Combate à Pobreza e  Exclusão Social”. 
 
 Por outro lado, promove o intercâmbio entre instituições de reabilitação e integração, e entre 
as escolas dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém e Odemira, estimulando a criatividade e 
sensibilizando o público para as capacidades artísticas dos actores, para quem o teatro constitui 
um meio facilitador da comunicação e da interacção social.  
 
Reservas 
 
Centro de Artes de Sines - Liliana Rodrigues: tel. 269 860 080  
 
Informações adicionais 
 
Cercisiago - Mónica Duarte: tel. 269 818 660 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
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). 


