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NOTA À IMPRENSA

Museu de Sines lança guia “Ler a Paisagem” no Dia
Mundial do Livro
A propósito do Dia Mundial do Livro e da passagem dos 150 anos do nascimento de Cláudia de
Campos, ocorrido em Sines a 28 de Janeiro de 1859, o Museu de Sines lança, no dia 23 de Abril,
às 18h00, no Castelo, o guia do projecto “Ler a Paisagem”, onde se propõe uma redescoberta
dos espaços e monumentos mais emblemáticos do concelho, bem como das colecções do
Museu, através do olhar de diversos escritores que por aqui passaram ao longo dos séculos.
O olhar destes escritores permite-nos descobrir um lado mais pessoal e humano da história,
feito de pequenos detalhes do dia-a-dia, desde a alegria espontânea das festas populares às
dificuldades da vida face à violência da natureza ou dos homens.
Paralelamente à edição do guia, será possível descobrir alguns dos textos nos próprios lugares a
que se referem, através de doze painéis espalhados pelo concelho. A obra é ilustrada com
imagens de obras do museu e mostra, através da pintura, da fotografia ou do património
arqueológico, outros tantos olhares ricos de significados.
Este projecto, integrado no programa de recuperação do Castelo, financiado pelo Programa
Operacional da Cultura, com verbas do FEDER, reforça a ligação do Castelo ao território que ele
vigia há séculos e de que continua a ser, simbolicamente, o centro.

Dia Mundial do Livro também no Centro de Artes de Sines
O Dia Mundial do Livro é também assinalado no Centro de Artes de Sines, no dia 23 de Abril, às
17h30, com o espectáculo de animação “Levar um livro pela música e pela voz de um cantor”,
com o soprano Isabel Biu e o pianista Fernando Fontes.
O recital inclui obras de Vianna da Motta (“Olhos Negros” e pastoral popular), Xavier
Montsalvatge (“Cuba dentro de un piano” e “Canción de cuna para dormir a un negrito”),
Richard Strauss (“Morgen” e “Allerseelen”) e Francis Poulenc (“Les Chemins de L’Amour”).
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