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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines assinala Dia Internacional da Mulher 
 
A Câmara Municipal de Sines, com a colaboração e o apoio de várias entidades locais, organiza 
as Comemorações do Dia Internacional da Mulher 2009.  
 
O programa de eventos tem início no dia 6 de Março, com a abertura da exposição “O Passo 
Invisível das Mulheres”, na recepção do Centro de Artes de Sines. Os livros de recenseamento de 
crianças em idade escolar existentes no Arquivo Municipal Arnaldo Soledade são o ponto de 
partida para explorar o tema da escolarização das crianças do sexo feminino em Sines nos finais 
do século XIX. A exposição, de entrada livre, está patente até 13 de Março. 
 
Nos dias 7 e 14 de Março, entre as 14h00 e as 17h00, realiza-se na Casa da Juventude a iniciativa 
Selfwear – Oficina Criativa de Intervenção em Vestuário. Com esta oficina, ministrada por Ana 
Baleia, pretende-se mostrar materiais, técnicas e formas de intervenção para reutilizar e reciclar 
roupa, de modo a que esta ganhe nova identidade e volte a ser vestida com orgulho. Inscrições 
até ao dia 6 de Março na Casa da Juventude ou através do email gabinete.juventude@mun-
sines.pt. 
 
No dia 8 de Março, realiza-se a caminhada “Todos a andar”, com partida às 9h00 no Pavilhão dos 
Desportos. Trata-se de uma caminhada na cidade, à beira-mar, entre a Costa do Norte e a Praia 
Vasco da Gama, com paragem, para toma de reforço do pequeno-almoço, no Forte do Revelim. 
 
Às 15h30 do dia 8, uma tenda gigante montada no Castelo recebe um lanche-convívio dirigido a 
todas as mulheres de Sines. Este chá muito especial conta com a actuação de Jorge Serafim, um 
dos mais conhecidos humoristas e contadores de histórias da actualidade, seguida de baile com 
Noémia Duarte e António Cardoso. 
 
Nos dias 8, 9 e 10 de Março, no Centro de Artes de Sines, é projectado o filme “Amália”, com 
sessões de entrada livre às 22h00. A vida da maior intérprete da música portuguesa, tão cheia de 
emoções quanto os fados que cantava, é objecto de um filme biográfico realizado por Carlos 
Coelho da Silva e com Sara Barata Belo a interpretar o papel da diva. Uma oportunidade única de 
ver em Sines o último grande sucesso do cinema nacional. 
 
No dia 14 de Março, às 22h30, o Castelo é palco do concerto de Noiserv + VJ. David Santos é um 
cantautor para o século XXI, combinação inovadora de voz e guitarra acústica que o jornalista 
Nuno Galopim classificou como uma “das melhores ideias de “packaging” que a música 
portuguesa conheceu nos últimos tempos”. Neste espectáculo, actua com uma VJ que desenha 
em tempo real. Entrada livre. 
 
Finalmente, entre 18 e 31 de Março, está patente na Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia 
a exposição “MDM – 40 Anos”, uma história das actividades desenvolvidas pelo Movimento 
Democrático de Mulheres no país e em Sines. 
 
As inscrições para a caminhada e para o lanche-convívio podem ser feitas, até 6 de Março, nos 
seguintes locais: Câmara Municipal de Sines, Centro de Artes de Sines, Espaço Sénior do Jardim 
das Descobertas, Espaço Sénior do Bairro 1º de Maio, Casa da Juventude, Associação Cabo- 
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verdiana de Sines e Santiago do Cacém, Associação Sócio Cultural de Porto Covo, Associação “A 
Gralha “ de Porto Covo e Associação de Moradores da Sonega. As inscrições para a caminhada 
podem também ser feitas na Pisci na Municipal e no Pavilhão dos Desportos 
 
As comemorações são uma organização da Câmara Municipal de Sines, com a colaboração do 
Movimento Democrático de Mulheres e do STAL e o apoio das Juntas de Freguesia de Sines e de 
Porto Covo, da Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém, da Associação Sócio 
Cultural de Porto Covo, da Associação “A Gralha” de Porto Covo e da Associação de Moradores 
da Sonega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDI/PM/2009-02-25 
 
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 girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


