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NOTA À IMPRENSA

Natal artístico e solidário
no Centro de Artes de Sines
O Centro de Artes de Sines acolhe, em Dezembro, várias iniciativas organizadas a propósito da
quadra natalícia.
A partir do primeiro dia do mês, todos os sineenses que queiram colaborar com a campanha CAS
Solidário podem entregar, na recepção do Centro, brinquedos, livros e vestuário, para oferta a
instituições locais de apoio a crianças e famílias em situação de risco. A campanha termina no
dia 20 de Dezembro.
Também a partir de 1 de Dezembro, os interessados em adquirir prendas na loja de Natal do CAS
(“Souk”) podem contar com uma oferta de instrumentos musicais étnicos, CD's, acessórios,
brinquedos, chás, especiarias e artesanato do mundo.
No dia 4 de Dezembro, a Biblioteca Municipal recebe, às 16h00, o espectáculo de marionetas "As
Visitas do Pai Natal", pelo Mestre Filipe e suas Marionetas, baseado num livro de José Viale
Moutinho. Um espectáculo para toda a família, mediante marcação.
Entre 7 e 31 de Dezembro, os espaços do CAS são decorados com eco‐árvores de Natal
construídas com material reciclado por crianças do pré‐escolar e do 1.º ciclo, no âmbito do
Programa de Educação Ambiental 2010/2011. A partir de 13 de Dezembro, até 6 de Janeiro, são
expostos presépios desenvolvidos em parceria com os encarregados de educação da Escola
Básica n.º 1 de Sines.
Entre 13 e 16 de Dezembro, a Câmara Municipal de Sines oferece uma sessão de cinema de
animação a todas as crianças do pré‐escolar e do 1.º ciclo, com duas sessões por dia, no
Auditório do Centro.
No dia 19 de Dezembro, às 21h00, o Coral Atlântico realiza mais um Concerto de Natal, com a
participação dos coros adulto e juvenil e apresentação de canções novas.
Nos dias 20, 21 e 22 de Dezembro, o Serviço Educativo e Cultural promove mais uma edição das
Férias CAS ‐ Especial Natal, com actividades de aproximação às várias áreas de expressão
artística para crianças entre os 6 e os 12 anos. As inscrições estão abertas até 15 de Dezembro
na recepção do Centro.
SIDI/PM/2010‐11‐29
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 010LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES+351 – 269 630 600

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

