MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Concerto de Viviane e fogo‐de‐artifício nas
comemorações do 25 de Abril em Sines
Sines recebe, em Abril, as comemorações dos 37 anos da Revolução dos Cravos, com pontos
altos nas cerimónias protocolares, que marcam a dignidade da data, e na noite de festa popular
na Avenida Vasco da Gama.
A Noite da Liberdade, 24 de Abril, arranca às 22h30, no palco junto à praia, com um concerto de
entrada livre pela cantora Viviane, antes do fogo‐de‐artifício, lançado na baía às 24h00.
Depois de ter participado no projecto Rua da Saudade, Viviane editou em Março o seu terceiro
álbum a solo, ”As pequenas gavetas do amor”. O sucessor de “Amores imperfeitos” (2005) e
“Viviane” (2007) convida‐nos, uma vez mais, a viajar pelo universo do fado, da “musette” e da
“chanson”. Composto por 12 temas, “As pequenas gavetas do amor” traz a poesia de grandes
escritores portugueses, como Vasco Graça Moura, José Luís Peixoto, Eugénio de Andrade,
Fernando Pessoa, Ana Hatherly, Rosa Alice Branco e Ana Luísa Amaral. Neste disco e neste
concerto, a cantora dos “Entre Aspas” junta a sua voz e o seu instrumento de eleição ‐ a flauta ‐
com a guitarra portuguesa, o acordeão, a viola, o baixo acústico e a percussão.
As cerimónias protocolares realizam‐se ambas no dia 25 de Abril, nos Paços do Concelho.
O Hastear da Bandeira acontece às 10h00, com actuação da Fanfarra dos Bombeiros e da
Filarmónica da SMURSS, solta de pombos e presença das colectividades e entidades. É uma
organização da Câmara Municipal de Sines com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Sines, da
SMURSS, da Sociedade Columbófila Vasco da Gama e do Ginásio Clube de Sines, entre outras
colectividades e entidades.
A Sessão Solene Extraordinária da Assembleia Municipal de Sines Comemorativa do 25 de
Abril tem lugar às 11h00, no Salão Nobre. A sessão terá a presença do orador convidado Manuel
Malheiros, que fará uma intervenção sobre o 25 de Abril, seguida das intervenções dos
representantes do Executivo e Assembleia.
Natural de Alcácer do Sal, Manuel Malheiros foi ministro do Comércio Interno do V Governo
Provisório e é Juiz Desembargador no Tribunal Central Administrativo, na situação de licença de
longa duração sem vencimento. Desempenhou também funções em instituições europeias,
entre as quais a presidência da Comissão Paritária do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias. É Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, Commandeur de l’Ordre de Mérite
(Luxemburgo) e Director Honorário do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

Outras iniciativas
Além do concerto da Noite da Liberdade, destaque na programação cultural das comemorações
para o espectáculo “Pedro e Inês”, pelo Teatro O Bando, a realizar no dia 30 de Abril, às 22h00,
no Auditório do Centro de Artes de Sines. A partir de texto de Miguel Jesus, com encenação de
Anatoly Praudin e coordenação artística de João Brites, uma das mais conceituadas companhias
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de teatro portuguesas revisita uma história fundamental do imaginário português. O espectáculo
é classificado para maiores de 16 anos e o bilhete custa 10 euros.
Também no Auditório do Centro de Artes, no dia 15 de Abril, às 22h00, realiza‐se um concerto
pelo grupo Scuta Blues (bilhete 10 euros). No dia 23, à mesma hora, é projectado o “Filme
Socialismo”, obra mais recente do realizador Jean‐Luc Godard (bilhete 2 euros, gratuito para
Amigos do CAS).
Entre 26 e 29 de Abril, às 11h00, a Biblioteca Municipal faz leituras de textos alusivos ao 25 de
Abril. “4 Contos de Liberdade” é uma iniciativa para as escolas, mas igualmente aberta ao
público em geral e não necessita de marcação. Entre 8 de Abril e 6 de Maio, a Biblioteca tem
patente uma exposição da Fundação José Saramago sobre “Levantado do Chão”, uma das obras
maiores do Nobel da Literatura português. “Do Chão Brotam Palavras”, no exterior do Centro de
Artes, é outra iniciativa da Biblioteca para comemorar Abril.
A Junta de Freguesia de Sines tem duas iniciativas programadas nas comemorações. No dia 20
de Abril, as crianças do ATL visitam os Espaços Seniores interpretando canções de Abril (Espaço
Sénior do Bairro 1.º de Maio, às 10h30, Jardim das Descobertas, às 14h30, e Bairro Marítimo, às
15h30). No dia 30 de Abril, realiza‐se um Corta‐Mato Infantil, para crianças entre os 7 e os 14
anos, às 10h30, no Parque de Campismo de Sines (inscrições até 28 de Abril, através dos
contactos da Junta).
Inaugurada no dia 25 de Abril de 2008, a Escola das Artes de Sines celebra este ano o seu 3.º
aniversário com uma festa musical aberta à população, a iniciar às 16h30, na antiga estação de
caminhos‐de‐ferro. É uma organização da Associação Pro Artes de Sines.
O Vespa Clube do Alentejo Litoral participa nas comemorações com a 3.ª Exposição de Vespas
Modelo Clássico, durante todo o dia 25 de Abril, no Jardim das Descobertas.
A Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega e o Grupo Desportivo Leal
Soneguense realizam um programa comemorativo da efeméride durante todo o mês de Abril,
com ponto alto num dia 25 cheio de actividades, incluindo baile com Telma Santos e actuação do
Orfeão do Cercal do Alentejo.
As Casas do Benfica e as Câmaras Municipais de Sines e Évora organizam no dia 30 de Abril, o 1.º
Passeio Cicloturista Évora ‐ Sines (Geminação entre cidades), com partida de Évora, da Praça do
Giraldo, às 9h00.Inscrições até 22 de Abril na Casa do Benfica de Sines ou Pavilhão dos
Desportos de Sines.
O 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, no Casoto, é assinalado com o 7.º Passeio de Bicicleta, com
concentração no Salão do Povo do Casoto, às 9h00, e baile a partir das 16h00. Inscrições para o
passeio até 27 de Abril. Trata‐se de uma organização da Associação de Moradores do Casoto e
Arredores.
Mais informações em www.sines.pt.
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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: cmsines@mail.telepac.pt

