MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines comemora Dia Internacional da Mulher
A Câmara Municipal de Sines organiza, em Março, as comemorações do Dia Internacional da
Mulher 2011.
As comemorações têm início no dia 4 de Março, às 22h00, com o concerto da fadista Joana
Amendoeira, no auditório do Centro de Artes de Sines. Joana Amendoeira é uma das melhores
vozes da nova geração do fado. O concerto de Sines é baseado no repertório de "Sétimo Fado",
o sétimo disco da carreira da fadista, considerado o seu trabalho mais maduro. O bilhete custa
12,5 euros.
Também no dia 4 de Março, é aberta, no átrio do Centro de Artes de Sines, a exposição “Dia da
Mulher: As Profissões Femininas na 1.ª metade do século XX. O exemplo de Sines”. No início do
séc. XX, algumas mulheres ousaram desempenhar profissões que até aí lhes estavam vedadas.
Nesta exposição do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade, patente até 11 de Março, vamos
conhecer quem eram as médicas em Portugal e, em particular, Sofia Afreixo, médica em Sines no
ano de 1910.
No dia 5 de Março, a partir das 15h30, nos Salões da Música e do Povo ou em tenda no Parque
Desportivo João Martins (ex‐IOS), realiza‐se o tradicional lanche‐convívio para todas as mulheres
do concelho. O lanche‐convívio contará com sessões de fados por André Baptista e Cristina
Navarro e animação musical a cargo do grupo de baile Noémia Duarte & António Cardoso.
Mediante inscrição.
No dia 6 de Março, tem lugar a Caminhada “Todos a Andar”, com concentração às 9h00, junto
ao Pavilhão dos Desportos, de onde se fará a partida para percurso na cidade de Sines. No final
será servido um lanche saudável. Mediante inscrição.
Ao longo do mês de Março, decorre a iniciativa da Biblioteca Municipal “Montra de Letras”, com
a colocação de excertos de poemas alusivos à data em algumas montras de estabelecimentos da
cidade.
As inscrições para o lanche‐convívio e a caminhada devem ser feitas, até 3 de Março, nos
seguintes locais: Câmara Municipal de Sines, Centro de Artes de Sines, Piscina Municipal Carlos
Manafaia, Pavilhão Municipal dos Desportos, Espaço Sénior do Jardim das Descobertas, Espaço
Sénior do Bairro 1º de Maio, Espaço Sénior do Bairro Marítimo, Associação Cabo‐verdiana,
Associação A Gralha, Associação Sócio‐Cultural de Porto Covo e Associação de Moradores da
Sonega.
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