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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

38 anos da Revolução dos Cravos 
comemorados em Sines 

 
A Revolução dos Cravos faz 38 anos em 2012 e o município de Sines, entidades e coletividades 
assinalam a data com um programa de comemorações. 
 

Noite da Liberdade - 24 de abril 
 
A Noite da Liberdade, 24 de abril, terá espetáculos no Centro de Artes de Sines e fogo de artifício 
na baía. 
 
Às 21h45, no exterior do Centro de Artes, realiza-se a animação / performance "Re-Evolução", 
uma criação do Teatro do Mar com a colaboração do grupo SKALABÁ TUKA e de alguns alunos 
das Oficinas de Artes Cénicas da companhia. Ancorada numa máquina de cena deambulante e 
alegórica, esta performance pretende ser uma sátira ao autoritarismo e totalitarismo e uma 
alusão à memória da ditadura fascista e da revolução de Abril, livremente inspirada no “Triunfo 
dos Porcos” de George Orwell. Trata-se de um evento integrado no Programa de Regeneração 
Urbana de Sines, cofinanciado por fundos FEDER / União Europeia no âmbito do programa 
operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013. 
 
Às 22h15, o auditório do Centro de Artes de Sines recebe a Brigada Victor Jara, um dos grupos 
fundadores da música tradicional portuguesa. Nascido, em 1975, nas jornadas de trabalho do 
MFA, escolheu como patrono o artista e pedagogo chileno Victor Jara, morto pelo regime 
fascista de Pinochet, em 1973. Meticuloso na escolha do repertório e da instrumentação, a sua 
música cobre toda a tradição portuguesa, com enfoque nas raízes rurais. A entrada no auditório 
é livre, limitada à lotação do espaço. 
 
À meia-noite realiza-se um espetáculo de fogo de artifício na baía. 
 

Eventos no dia 25 de abril e outros acontecimentos 
 
Os dois principais acontecimentos protocolares das comemorações acontecem, como habitual, 
nos Paços do Concelho no dia 25 de Abril: o hastear da bandeira, às 10h00, e a Sessão Solene da 
Assembleia Municipal comemorativa, às 11h00, na sala de sessões. O hastear da bandeira terá 
largada de pombos pela Sociedade Columbófila Vasco da Gama e atuação da Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de Sines e da Filarmónica da SMURSS. 
 
Também no Dia da Liberdade, às 18h00, realiza-se, no auditório do CAS, o espetáculo “Canções 
de Abril”, uma organização da Escola das Artes de Sines, com entrada gratuita mediante reserva. 
Numa abordagem irreverente ao repertório de Abril, exploram-se timbres que nos podem fazer 
viajar entre a música contemporânea, o jazz, o rock e a música popular. Com Filipe Teixeira 
(contrabaixo), Rui Teixeira (saxofone), Xavier Bértolo (piano), Bruno Pedroso (bateria) e Luís 
Castro (voz).  
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A Biblioteca Municipal assinala os 38 anos da Revolução dos Cravos com três iniciativas. “Do 
Chão Brotam Palavras”, durante o mês de abril, mostra um texto de José Luís Peixoto, extraído 
do seu livro “Abraço”, no chão do exterior do CAS. Em “Acordar Abril”, nas manhãs dos dias 23 e 
24, são lidos textos alusivos à data em vários espaços públicos. A exposição “E Depois do Adeus: 
História de uma Canção de Abril”, propriedade da Sociedade Portuguesa de Autores e 
organizada por Fernando Filipe a partir de documentos pertencentes a José Niza, conta a história 
da canção que serviu de primeira senha musical da Revolução dos Cravos, entre 2 e 30 de abril. 
 
Também no CAS, de 10 a 30 de abril, no piso 0 do Arquivo Municipal Arnaldo Soledade, realiza-
se a visita-ateliê “Dizer, Fazer e Protestar: Os Cartazes da Revolução”, com análise dos cartazes 
de Abril que constam no espólio do Arquivo Municipal e posterior criação dos seus próprios 
cartazes pelos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (4.º ano) ao ensino secundário. 
 
Ainda no Centro de Artes de Sines, atenção à exposição “Mariscadores – Ria de Alvor: Histórias 
de um Lugar”, com fotografias de João Mariano, patente entre 14 de abril e 2 de junho, e às 
projeções do filme “Florbela”, do realizador natural de Sines Vicente Alves do Ó, com sessões no 
dia 27 de abril, às 15h00, para os alunos da Escola Secundária Poeta Al Berto, e às 19h00 e 
21h30, para o público em geral (entrada 2 euros ou gratuita para Amigos do CAS). 
 
A Junta de Freguesia de Sines comemora a Revolução dos Cravos no dia 28 de abril, com um 
Corta-Mato Infantil no Parque de Campismo de Sines, às 10h30, mediante inscrição na Junta. 
 
As associações e entidades também realizam atividades no âmbito das comemorações. Entre 23 
de abril e 4 de maio, a Escola Secundária Poeta Al Berto apresenta a exposição “25 de Abril – 
Novos Rumos” na Biblioteca Escolar. O Vespa Clube do Alentejo Litoral organiza a sua 4.ª 
exposição de veículos clássicos no dia 25, no Jardim das Descobertas, durante todo o dia. As 
associações da Sonega (Associação de Moradores, Grupo Desportivo e Os Amigos do Pedal) 
organizam um vasto programa de comemorações do 25 de Abril, entre 16 e 25 de abril, de que 
destacamos o Baile com Celeste Costa, no dia 25, às 15h00. No dia 28 de abril, a Associação 
Recreativa de Dança Sineense organiza o VII Vamos Dançar, com workshops no Salão do Povo a 
partir das 10h00 e espetáculo no Salão da Música às 22h00. Finalmente, no dia 1 de Maio, Dia do 
Trabalhador, a Associação de Moradores do Casoto e Arredores realiza o 8.º Passeio de Bicicleta, 
com concentração às 9h00 junto ao Salão Comunitário, mediante inscrição. 
 
Informações completas em www.sines.pt e no desdobrável das comemorações. 
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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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