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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines assinala Semana da Educação Artística 
 
A Câmara Municipal de Sines assinala, entre 18 e 25 de maio, a Semana da Educação Artística 
2013. 
 
Seguindo os princípios da Semana da Educação Artística instituída pela UNESCO em 2012, o 
Centro de Artes de Sines, através do Serviço Educativo e Cultural e da Biblioteca Municipal de 
Sines, apresenta um leque diversificado de atividades que visam despertar a sociedade para a 
importância da arte enquanto área do conhecimento de especial importância para o 
desenvolvimento do ser humano. 
 
Durante esta semana, todas as áreas de expressão e educação artística serão tratadas, mas dar-
se-á especial enfoque ao teatro e à mediação cultural de diferentes públicos, inclusive de 
públicos com necessidades educativas especiais.  
 
Todas as iniciativas são realizadas no Centro de Artes de Sines, distribuídas por vários espaços. 
 
A Semana da Educação Artística em Sines tem início no dia 18 de maio, às 17h00, no átrio, com a 
apresentação do livro “Lições de Vida”, de Salvador Mendes de Almeida e Isabel Abecassis 
Empis. A obra conta com os testemunhos vivos de pessoas com deficiência que participaram na 
primeira série do programa da RTP "Salvador". Presença da Associação Salvador e de alguns 
participantes no programa de televisão. 
 
Nos dias 20 e 21 de maio, na blackbox, realiza-se o laboratório teatral “Da Ideia ao Objeto”, um 
laboratório inclusivo para técnicos e utentes das instituições de ensino especial, procurando 
desenvolver um trabalho de exploração teatral cruzando as experiências profissionais e pessoais 
de cada indivíduo para o enriquecimento do processo de criação. O laboratório é monitorizado 
por Marco Paiva, do projeto CRINABEL. 
 
No dia 20 de maio, às 21h30, no auditório, o CRINABEL Teatro apresenta o espetáculo “Um 
Monólogo”. Destinado ao público em geral, o espetáculo debruça-se sobre as reflexões que 
suscita a proximidade do fim da vida. Bilhete: 2 euros. 
 
No dia 21 de maio, também às 21h30 e também no auditório, o Grupo de Expressões Arca dos 
Sonhos da CERCISIAGO apresenta o espetáculo “Osvaldo no Mundo Encantado”. O espetáculo, 
destinado ao público em geral, conta a história de Osvaldo à procura de si e dos seus 
sentimentos. Bilhete: 2 euros. 
 
No dia 22 de maio, às 10h00, na blackbox, a unidade de multideficiência do Agrupamento 
Vertical de Escolas de Sines apresenta o seu plano de ação numa aula aberta designada “Multi-
Ação”. A aula destina-se a pais, professores e auxiliares de ação educativa e uma turma de 1.º 
ciclo do ensino básico, mediante marcação. 
 
Também no dia 22 de maio, às 10h00, no auditório, no âmbito do Dia do Autor Português, 
realiza-se a entrega de prémios do concurso de escrita sobre o tema “mar” promovido pelas  
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Bibliotecas Escolares e pelo grupo de professores de Língua Portuguesa da Escola Secundária / 
CEB Poeta Al Berto e da Escola EB Vasco da Gama de Sines para os alunos do 3.º ciclo e CEF. A 
entrega terá animação musical por alunos da Escola das Artes de Sines e um pequeno teatro de 
sombras, sobre o livro "O Dia em que o Mar Desapareceu", de José Fanha, por parte dos serviços 
técnico-pedagógicos da Escola Vasco da Gama, com alunos dos 5.º e 6.º anos. 
 
Ainda no dia 22 de maio, às 14h30, no auditório, é projetado o documentário “Teatro dos 
Sonhos”, do realizador Rui Simões, sobre o Grupo de Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de 
Matos. A projeção destina-se a estudantes do ensino secundário e superior, técnicos das áreas 
artísticas e sociais e alunos de universidades seniores, mediante marcação. 
 
No dia 23 de maio, às 10h00 e 14h00, no auditório, Luís Cruz organiza “Teatro Fórum Para 
Todos”, sessões de criação de dinâmicas de grupo baseadas em técnicas do drama interativo, 
teatro imagem e teatro invisível para o estímulo da inclusão social e da criatividade. Destinado a 
alunos, professores e auxiliares de ação educativa. 
 
No dia 24 de maio, às 10h30, no auditório, o Grupo de Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de 
Matos apresenta “Limiar”, uma criação onde se reflete sobre o limite de fronteiras que separam 
normalidade e anormalidade. O texto, direção e encenação são de João Silva. Às 12h00, realiza-
se uma conversa com o elenco do grupo de teatro. É uma iniciativa para o público escolar do 
ensino secundário, técnicos das áreas sociais e artísticas e alunos das universidades seniores. 
 
Finalmente, no dia 25 de maio, às 11h00, na blackbox, a musicoterapeuta Rita Barão dá uma 
sessão de Musicoterapia para Pais e Filhos, entre os 4 e os 6 anos, mediante marcação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDI/ PM/2013-05-14 
 
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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