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NOTA À IMPRENSA 
 

Município de Sines comemora Dia da Mulher 
  
A Câmara Municipal de Sines assinala o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com um 
programa de animação, cultura e desporto. 
 
No dia 6 de março, às 22h00, Cristiana Águas, a fadista que emprestou a voz à longa-metragem 
sobre Amália Rodrigues, apresenta o seu disco de estreia no auditório do Centro de Artes. O 
bilhete para o espetáculo custa 5 euros. 
 
No dia 7 de março, realiza-se a caminhada comemorativa do Dia da Mulher, com concentração 
no Pavilhão dos Desportos, às 9h00. A participação na caminhada faz-se mediante inscrição e 
está aberta a ambos os sexos. 
 
No dia 8 de março, às 15h30, o Pavilhão dos Desportos acolhe um lanche-convívio para as 
mulheres de Sines, com animação musical. No início do lanche, realiza-se uma conversa em 
torno dos direitos das mulheres, com convidadas especiais. Participação também mediante 
inscrição. 
 
O Arquivo Municipal assinala a efeméride com a segunda edição do folheto "Dia da Mulher. As 
Mulheres no Arquivo Municipal. Época Moderna", que inclui novas informações decorrentes do 
trabalho de tratamento documental desenvolvido pelo Arquivo. 
 
A Biblioteca Municipal participa nas comemorações espalhando, pelas montras da cidade, 
poemas de mulheres ou sobre as mesmas, aliando a literatura à celebração do 8 de Março. 
 
As inscrições para a caminhada e para o lanche-convívio podem ser feitas até 5 de março nos 
seguintes locais: Atendimento da Câmara Municipal de Sines, Espaços Seniores Municipais, 
Piscina Municipal Carlos Manafaia, Pavilhão dos Desportos, Atendimento Municipal em Porto 
Covo, Associação “A Gralha” - Porto Covo e Associação de Moradores da Sonega. 
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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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