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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Biblioteca Municipal de Sines recebe 
certificado de biblioteca associada da UNESCO 

 
A adesão da Biblioteca Municipal de Sines (BMS) à Rede de Bibliotecas Associadas da UNESCO 
(UNAL - United Nations Associated Libraries) será efetivada, no dia 25 de novembro, às 11h30, 
no local, com a entrega do respetivo certificado pela secretária executiva da Comissão Nacional 
da UNESCO, Manuela Galhardo. 
 
Esta integração numa rede que conta com apenas nove bibliotecas associadas a nível nacional e 
500 a nível mundial reconhece o trabalho da Biblioteca Municipal de Sines nos domínios de 
intervenção da UNESCO, como a promoção dos direitos humanos e da paz, do diálogo 
intercultural, da proteção do ambiente ou da luta contra a iliteracia. Abre portas a futuras 
parcerias entre a UNESCO e as restantes bibliotecas associadas no âmbito de atividades 
expositivas, palestras, colóquios, debates ou eventos literários. 
 
Atividades como as exposições alusivas ao Holocausto, um contato próximo com as artes na 
interação Biblioteca / Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, o 
posicionamento da narração oral como ponte entre a biblioteca e públicos de todas as idades e, 
tal como preconiza o Manifesto IFLA/UNESCO para as Bibliotecas Públicas, o enquadramento de 
todas as atividades de Biblioteca com as linhas temáticas dos projetos educativos das escolas são 
exemplos de aspetos do trabalho da BMS que contribuíram para este reconhecimento.  
 
Encontra-se patente, até ao dia 27 de novembro, no Centro de Artes de Sines, a exposição 
“Olhares sobre o Imaterial”. Esta exposição, da autoria do Centro UNESCO Imagem, Som e 
Criatividade, é dedicada ao património imaterial da humanidade e marca o início de uma relação 
mais próxima entre a Comissão Nacional da UNESCO e a Câmara Municipal de Sines. 
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Recursos adicionais na área Atualidade > 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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