MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines comemora 648 anos
Passam, no dia 24 de Novembro, 648 anos desde a elevação de Sines a vila, por D. Pedro I, em
1362. Na segunda quinzena do mês, as autarquias, colectividades e instituições de Sines
assinalam a data com um programa de comemorações.
O programa tem início no dia 19 de Novembro, às 14h30, com a projecção do filme “Aldeia da
Roupa Branca” no Salão Social da Santa Casa da Misericórdia de Sines. A projecção é repetida no
dia 26.
No dia 20 de Novembro, às 21h30, o Auditório do Centro de Artes de Sines recebe a peça
“Intervalo para Dançar”, pelo Grupo de Teatro do Instituto Superior Técnico. Menção honrosa
no FATAL 2010, o mais importante festival de teatro académico realizado em Portugal, este
espectáculo tem como ponto de partida o Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. A entrada
é gratuita mediante reserva de bilhete.
Também no dia 20, às 15h30, é inaugurada uma exposição de trabalhos da Arte Velha –
Associação de Artesãos de Sines, nas instalações da colectividade situadas na Travessa Mariana
Godinho, n.º 23.
Durante a manhã desse mesmo dia, às 11h00, a Rádio Sines transmite um programa sobre o Dia
do Município, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Sines, com crianças do ATL “A
Gaivota”.
No dia 22 de Novembro, o Arquivo Histórico Arnaldo Soledade distribui um periódico alusivo à
data, a Junta de Freguesia de Sines abre no Centro de Saúde uma exposição com telas pintadas
pelos alunos do ATL e começam as visitas‐ateliês “Viagens à Volta da Estação”, para o pré‐
escolar e 1.º ciclo, na antiga estação de caminhos‐de‐ferro.
No dia 23 de Novembro, às 22h00, no Auditório do Centro de Artes de Sines, tem lugar o
concerto comemorativo do Dia do Município, uma apresentação com alunos e professores da
Escola das Artes de Sines, no formato de orquestra de câmara. As canções de Abril constituem o
repertório. Trata‐se de um evento de entrada livre integrado no Programa de Acção para a
Regeneração Urbana de Sines, co‐financiado por fundos FEDER (União Europeia), no âmbito do
programa INALENTEJO / QREN 2007‐2013.
Na manhã de 24 de Novembro, realizam‐se os actos protocolares, nos Paços do Concelho: às
10h00, o Hastear da Bandeira, com a presença da Fanfarra dos Bombeiros, da Filarmónica da
SMURSS e de entidades e colectividades locais, e, às 11h00, a Sessão Solene da Assembleia
Municipal de Sines Comemorativa do Dia do Município.
A partir de 24 de Novembro, a exposição “Um Tempo Rondão: Ventos Republicanos em Sines”,
patente no Museu de Sines, apresenta‐se ao público renovada com as doações de particulares
recebidas.
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No dia 25 de Novembro, às 22h00, a companhia Palco de Chocolate apresenta no Auditório do
Centro de Artes de Sines a peça “Porta Cigana”, espectáculo criado com o objectivo de ajudar a
conhecer e a compreender melhor a cultura cigana. É uma organização do Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural, co‐financiada pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do
POPH / QREN 2007‐2013. A entrada é gratuita mediante reserva de bilhete.
No dia 26 de Novembro, às 21h30, o Teatro do Mar apresenta em Porto Covo, no pavilhão junto
ao campo de futebol, o espectáculo “A Lenda do Menino da Gralha”, inspirado numa lenda da
freguesia. Destinado a todos os públicos, o espectáculo é realizado ao abrigo do protocolo entre
a Câmara Municipal de Sines e a companhia e tem o apoio da Junta de Freguesia de Porto Covo e
do Clube Desportivo e Recreativo de Porto Covo.
Entre as 10h00 e as 12h00 de dia 26, a Escola Secundária Poeta Al Berto promove a palestra “A
Educação na 1.ª República” no Auditório do Centro de Artes de Sines.
No dia 27 de Novembro, às 18h30, são inauguradas duas novas exposições no Centro de Artes
de Sines. “O Homem com Qualidades” reúne trabalhos de pintura de Paulo Robalo no período
2007‐2010. “Atalaia: Colectiva de Pintores de Sines” apresenta algumas das melhores telas de
seis pintores de Sines: Travanca da Fonseca, Armando Bila, Oliveira e Silva, Helena Castanhito,
Sérgio Silva e Florencia Kettner.
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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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