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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Centro de Artes de Sines expõe  
“Olhares sobre o imaterial” 

 
 
O Centro de Artes de Sines apresenta, a partir de 3 de novembro, no foyer -1 do equipamento, a 
exposição “Olhares sobre o imaterial”. 
 
A exposição surge no âmbito da Convenção UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial e a sua autoria pertence ao Centro UNESCO Imagem, Som e Criatividade (nascido 
através de protocolo entre a Comissão Nacional da UNESCO e a Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias).  
 
Entende-se por “património cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas, juntamente com os instrumentos, objetos, artefactos e lugares 
culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu património cultural.  
 
Este património cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, da sua interação com a 
natureza e da sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo 
assim para promover o respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana.  
 
A presente mostra celebra estas heranças e a sua preservação e marca o início de uma relação 
mais próxima entre a Comissão Nacional da UNESCO e a Câmara Municipal de Sines. 
 
A exposição está patente até ao dia 27 de novembro, com interrupção de 14 a 22. 
 
Pode ser visitada todos os dias, entre as 14h00 e as 20h00, com entrada livre. 
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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). 
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