MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines comemora Dia do Pescador
Sines volta a homenagear os pescadores e todos homens e mulheres que trabalham no sector
das pescas, no âmbito das comemorações nacionais do Dia do Pescador.
O Dia do Pescador é 31 de Maio, mas as iniciativas em Sines vão centrar-se no sábado anterior,
29 de Maio.
Às 16h00, o Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines organiza a visita guiada
“Ondas de Afecto”, onde se convida os pescadores que já são avós a trazer os seus filhos e netos
para uma hora de partilha de afectos e memórias no Centro de Exposições.
A partir das 19h30, o Salão da Música recebe o jantar-convívio que reúne numa noite de
confraternização toda a comunidade piscatória de Sines, incluindo os familiares dos pescadores
e dos restantes trabalhadores do sector das pescas. A animação está a cargo do grupo
Muchachos del Ritmo.
Também no âmbito das comemorações, é editado o n.º 2 do jornal Redes do Tempo, da
responsabilidade do Museu de Sines, com entrevistas a pescadores e outros sineenses ligados à
vida marítima, distribuído em conjunto com a edição de Maio do jornal municipal.
As inscrições para a visita guiada e para o jantar-convívio podem ser feitas até às 17h00 de 27 de
Maio nos seguintes locais: instalações da Associação de Armadores, Sindicato dos Trabalhadores
das Pescas, Gabinete da Presidência e recepção da Câmara Municipal de Sines.
As comemorações do Dia do Pescador são uma organização da Câmara Municipal de Sines, com
a colaboração dos pescadores de Sines, Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco
do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, Sindicato dos Trabalhadores das Pescas e Mútua
dos Pescadores e com o apoio da Junta de Freguesia de Sines e da SMURSS.

SIDI/PM/2010-05-17
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 sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).

>

NIPC 502 563 010

*

LARGO RAMOS DA C OSTA – 7520-159 SINES

)

+351 – 269 630 600

F AX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun -sines.pt

<

