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NOTA À IMPRENSA

Feira na Avenida anima frente marítima
de Sines entre 13 e 16 de Agosto
Depois do sucesso da experiência realizada em 2008, a feira anual de Sines regressa à Avenida
Vasco da Gama, junto à Baía, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Agosto.
Além das diversões, o artesanato e os produtos tradicionais são os principais elementos da
oferta, com mais de 40 stands onde se poderá ver e comprar artigos de cestaria, tapetes de
Arraiolos, artes decorativas, mel, vinhos, queijos e muito mais.
A Feira na Avenida abre ao público no dia 13 às 15h00 e está aberta, até dia 16, no horário
12h00-02h00.
O programa de animação é reforçado com um palco novo, de grandes dimensões, onde estarão
presentes nomes importantes da música popular portuguesa de vários géneros.
No dia 14, às 22h30, actua Rita Redshoes, que, desde que em 2008 editou o disco "Golden Era",
se tem vindo a afirmar-se como um dos nomes mais consistentes da música pop produzida em
Portugal.
No dia 15 de Agosto, às 22h00, é a vez de Tabanka Djaz, uma das bandas mais influentes da
África lusófona, música de dança com raízes na Guiné-Bissau e vários discos de prata, ouro e
platina conquistados.
No dia 16, também às 22h00, actua o Trio Odemira, um dos grupos históricos da música popular
e ligeira nacional, com mais de 50 anos de carreira.
A Feira na Avenida acontece no período de maior significado para a cidade de Sines em termos
de festividades populares, pois coincide com as Festas de Nossa Senhora das Salas.
Com um culto que remonta ao século XIII, a devoção pela santa dos pescadores de Sines e de
Vasco da Gama, navegador nascido nesta cidade, expressa-se em várias cerimónias religiosas e
populares. Entre elas, destacam-se a procissão das velas (na noite de 14 de Agosto) e a procissão
no mar, nas traineiras dos pescadores devidamente engalanadas, na tarde de 15 de Agosto.
Informações completas em www.sines.pt.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
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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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