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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines comemora 39 anos do 25 de Abril 
 

O concerto de Rão Kyao, no dia 24 de abril, e a parada pelo Teatro do Mar e 
convidados, no dia 25 de Abril, são dois destaques da programação. 

 
As autarquias, as entidades e as coletividades de Sines assinalam os 39 anos da Revolução dos 
Cravos com um programa cultural, desportivo e protocolar. 
 
Em abril, “Do Chão Brotam Palavras”, com a transcrição de “Acordai”, uma das Canções 
Heroicas de Fernando Lopes-Graça, no exterior do Centro de Artes. 
 
Dia 18 de abril, às 18h00, é inaugurada no Museu de Sines a exposição-dossiê “O Património da 
Educação”, pequena viagem pela história da educação em Sines. 
 
Dia 20, a Associação Recreativa de Dança Sineense organiza no Salão da Música o VIII Vamos 
Dançar, com “workshops” de dança abertos à população (a partir das 11h00) e um espetáculo de 
dança (às 22h00). No mesmo dia, às 22h00, no Centro de Artes, atua a “one man band” Tren Go! 
Sound System (5 euros). 
 
Dia 21, com concentração às 10h00 junto ao Pavilhão dos Desportos, realiza-se uma caminhada 
saudável para famílias, mediante inscrição prévia. 
 
Entre 22 de abril e 5 de maio, o Centro de Artes recebe a exposição digital “O 25 de Abril e o 1.º 
de Maio na Coleção de Arnaldo Soledade”. 
 
No dia 24, num evento integrado no Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, a CPCJ de 
Sines, juntamente com a Intervenção Precoce e o projeto "A Priori", constrói murais com balões 
azuis e mensagens em vários pontos da cidade e realizam uma campanha de sensibilização junto 
da comunidade ("Vestir Azul"). 
 
Também no dia 24, às 22h00, Rão Kyao, um dos maiores músicos portugueses, homenageia Zeca 
Afonso num concerto de entrada livre no auditório do Centro de Artes. O concerto é promovido 
pela Associação Pro Artes e integrado na Regeneração Urbana de Sines, cofinanciada por fundos 
FEDER / União Europeia no âmbito do programa INALENTEJO do QREN 2007-2013. 
 
Dia 25 de Abril, realizam-se os dois atos oficiais das comemorações, ambos nos Paços do 
Concelho: às 10h00, hastear da bandeira, com a presença da Banda da SMURSS e da Fanfarra 
dos Bombeiros; às 11h00, sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa da data. 
 
Durante todo o dia 25, há atividades culturais e desportivas na Sonega, organizadas pela 
associação de moradores, e, no Jardim das Descobertas, o Vespa Clube do Alentejo Litoral expõe 
veículos clássicos. 
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A Santa Casa da Misericórdia comemora o 25 de Abril com um concerto pela banda da SMURSS 
e distribuição interna de cravos, dia 25, às 10h00, e, no dia 26, às 14h30, projeta o filme 
“Capitães de Abril”. 
 
Ainda no dia 25, às 15h30, a Arte Velha - Associação de Artesãos inaugura na sua sede uma 
exposição em comemoração do 25 de Abril, patente até 30 de abril. 
 
Às 16h00 de dia 25, com partida no Jardim do Rossio e término no Jardim das Descobertas, o 
Teatro do Mar organiza uma parada (desfile) onde o mote é a poesia do chamado "Novo 
Cancioneiro", que acompanhou a oposição ao regime salazarista e o período do 25 de Abril.  
Designada "A Cidade é um Chão de Palavras Pisadas: Parada da Poesia ou a Poesia como 
Forma de Manifestação", será uma manifestação artística e poética com a presença do Teatro 
do Mar, Skalabá Tuka, Coral Atlântico, Grupo de Gaiteiros Vasco da Gama, Alexandre Pintassilgo, 
Associação Recreativa de Dança Sineense, alunos das Oficinas de Artes Cénicas do Teatro do Mar 
e muitos outros convidados. 
 
Às 18h00, no Pátio das Artes, o instrutor Tomané realiza uma mega-aula de zumba fitness ao ar 
livre, para toda a população. 
 
Às 19h00, no Centro de Artes, é projetado o filme “Crónica Parisiense”, de Luís Miguel Correia. 
 
No dia 27 de abril, às 16h00, na Biblioteca Municipal, Rui Pedro Lourenço apresenta o seu livro 
“O Homem da Gaita”, inspirado na canção homónima de José Afonso. 
 
Dia 1 de maio, realiza-se o 9.º Passeio de Bicicleta do Casoto, uma organização da associação de 
moradores local.  
 
Também no Dia do Trabalhador, 1 de maio, a Junta de Freguesia de Porto Covo organiza a 
tradicional ouriçada, a partir das 12h00, no jardim público. 
 
A última iniciativa das comemorações, organizada pela Junta de Freguesia de Sines, acontece no 
dia 4 de maio, a partir das 10h30: uma prova de atletismo em pista para atletas dos 7 aos 14 
anos, no Parque Desportivo João Martins. 
 
Informações completas sobre o programa em www.sines.pt. 
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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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