MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Centro de Artes de Sines celebra Natal com solidariedade,
música e ateliês
A época de Natal domina a programação do Centro de Artes de Sines em Dezembro.
Com o apoio de toda a comunidade, o Serviço Educativo e Cultural do Centro promove uma
recolha de brinquedos e vestuário que serão depois distribuídos por algumas instituições de
apoio a crianças e famílias em situação de risco, levando o espírito do Natal junto de quem mais
precisa. Os produtos para a iniciativa “CAS Solidário” podem ser entregues no Centro de Artes de
Sines até ao dia 22 de Dezembro de 2009.
Numa medida de apoio aos jovens designers de artesanato, a Loja de Natal do CAS está aberta
até 21 de Dezembro para venda desde jóias a objectos de utilidade variada, que os visitantes
podem adquirir para as suas prendas de Natal.
Entre 21 e 23 de Dezembro, das 10h00 às 17h00, realiza-se mais uma edição das Férias CAS –
Especial Natal, uma iniciativa dedicada a ocupar as férias de Natal das crianças entre os 6 e os 12
anos. Durante três dias intensivos de actividades lúdico-pedagógicas, pretende-se que os mais
jovens viajem ao encontro das mais belas tradições de Natal e recorram à sua imaginação para
construir presentes originais, registando tudo isto num documentário. A inscrição custa 2,5
euros e pode ser feita no Balcão de Atendimento do Centro de Artes de Sines até 17 de
Dezembro.
No dia 20 de Dezembro, às 21h00, realiza-se o tradicional Concerto de Natal, pelo Coral
Atlântico, formado por trabalhadores e familiares de trabalhadores das autarquias de Sines. O
espectáculo conta com a participação do Coral Harmonia e marca a primeira apresentação
pública mundial da “Missa de Anima”, do compositor austríaco Lorenz Maierhofer. Os bilhetes
custam 5 euros.
Mais informações em www.centrodeartesdesines.com.pt.
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