MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines comemora 649 anos
O município de Sines, fundado pelo rei D. Pedro I em 1362, comemora 649 anos no próximo dia
24 de novembro.
O programa de comemorações envolve iniciativas promovidas pelas autarquias e coletividades
locais.
No dia 18 de novembro, às 18h30, no Centro Cultural Emmerico Nunes, Celina Arroz apresenta a
obra “Aquilino Ribeiro: A Evolução do Homem Republicano”, edição apoiada pela Comissão do
Centenário da 1.ª República e pelo CCEN.
No dia 23 de novembro, as crianças do ATL “A Gaivota” distribuem um desdobrável elaborado
por si sobre a história do Dia do Município, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Sines.
Também no dia 23, o Arquivo Histórico Arnaldo Soledade inicia a distribuição do guia
“Correspondência do Estado Novo” no site municipal (via eletrónica), Centro de Artes de Sines e
escolas.
Ainda no dia 23, realiza‐se, às 21h30, no auditório do Centro de Artes de Sines, um recital com
Solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Neste espetáculo, Stéphanie Manzo (harpa) e
Fernando Llopis (percussão) interpretam obras de Franck, Debussy, Tárrega e Granados. Trata‐se
de um evento organizado pela Associação Pro Artes de Sines, no âmbito do Programa de
Regeneração Urbana de Sines. A entrada é gratuita, mediante reserva de bilhete no balcão do
CAS.
Para o Dia do Município propriamente dito, 24 de novembro, estão marcadas as iniciativas
protocolares, ambas nos Paços do Concelho: às 10h00, o hastear da bandeira, e, às 11h00, a
Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do Dia do Município.
No dia 25 de novembro, às 11h30, realiza‐se o ato formal de entrega do certificado de
Biblioteca Associada da UNESCO à Biblioteca Municipal de Sines pela secretária executiva da
comissão nacional daquela organização.
Também no dia 25, no Museu de Sines, abre ao público a exposição‐dossiê “Os Ossos do Herói”,
em torno da relíquia de Vasco da Gama (fragmento de tecido retirado do túmulo do navegador)
emprestada ao Museu pelos seus descendentes.
Às 21h30 de dia 25, no Centro de Artes de Sines, é projetado um dos melhores filmes recentes
do cinema português, “Sangue do Meu Sangue”, com a presença do realizador, João Canijo. A
entrada custa 2 euros (gratuita para Amigos do CAS).
No dia 26 de novembro, às 22h00, no Largo Poeta Bocage, o Teatro do mar apresenta “A
Travessia (da Memória)”, performance multimédia a partir de “Mar‐de‐Leva” de Al Berto. A
interpretação está a cargo dos alunos das Oficinas de Artes Cénicas do Teatro do Mar e outros
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convidados. É um evento da associação Contra‐Regra, no âmbito do Programa de Regeneração
Urbana de Sines. A entrada é livre.
Nos dias 26 e 27, o Centro Cultural Emmerico Nunes organiza o 4.º Encontro de História do
Alentejo Litoral. O fio condutor do evento é o tema “O Alentejo e o mar em perspetiva
histórica”, atravessando as áreas da economia, sociedade, cultura e património.
Finalmente, no dia 3 de dezembro, às 19h00, o Centro de Artes de Sines recebe um Encontro de
Poetas Populares, promovido pela Associação Pro Artes de Sines. A tradição da poesia popular
no Alentejo Litoral será evocada num espetáculo musical e multimédia que contará com a
presença dos protagonistas ainda ativos dessa prática literária e a participação de professores de
música da Escola das Artes de Sines e da cantora popular Maria Alice. É um evento no âmbito do
Programa de Regeneração Urbana de Sines. A entrada é gratuita mediante reserva no balcão do
CAS.
Os eventos das comemorações integrados no Programa de Regeneração Urbana de Sines são
cofinanciados por fundos FEDER / União Europeia no âmbito do programa operacional
INALENTEJO do QREN 2007‐2013.
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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).
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