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NOTA À IMPRENSA

Sines comemora Dia de África
No dia 25 de Maio, quarta‐feira, o Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, a Associação Cabo‐
Verdiana, o Projecto À Priori e a Câmara Municipal de Sines levam a cabo um conjunto de
iniciativas comemorativas do Dia de África nas áreas da dança, narração oral, gastronomia e
educação.
“Conté, Conté, Contos da Guiné”, pela Associação do Imaginário, conta dois contos tradicionais
da Guiné‐Bissau ‐ “O Tambor Africano” e “O Menino e o Crocodilo” ‐ às crianças do 1.º ciclo. As
personagens destes contos, a maior parte das vezes animais, são metáforas do comportamento
humano: falam‐nos da ambição, do egoísmo, da injustiça e ingratidão, mas também dos seus
contrários. Sessões às 11h00 e às 14h30, na Biblioteca Municipal de Sines, mediante marcação.
Ao longo de todo o dia 25 realiza‐se, no Centro de Artes de Sines, um Workshop de Dança
Africana para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos. O workshop é dinamizado por Arantxa Joseph e
permite aos alunos ter um contacto mais próximo e dinâmico com a dança africana. Mediante
marcação nos Serviços Técnico‐Pedagógicos do Agrupamento Vertical de Escolas de Sines.
A partir das 19h30, no refeitório da Câmara Municipal de Sines, Mizé Badia dirige um Workshop
de Cozinha Africana, iniciativa da Associação Cabo‐Verdiana apoiada pela autarquia. O workshop
destina‐se ao público em geral, com inscrição, de 10 euros, através dos contactos da Associação
Cabo‐Verdiana (tel. 269 636 878).
De 25 a 30 de Maio, na Escola EB 2,3 Vasco da Gama, realiza‐se a mostra “A Educação em África:
Antes e Depois”. Trata‐se de uma mostra destinada a divulgar, junto da comunidade educativa,
os percursos da educação no continente africano, em países como Angola, Cabo Verde, Guiné‐
Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Senegal. Os conteúdos foram elaborados pelo
Projecto À Priori, com o apoio da Câmara Municipal de Sines.
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