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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines comemora Dia Internacional da Mulher 
 
A Câmara Municipal de Sines organiza, entre 3 e 11 de março, as Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher 2012. 
 
As comemorações têm início no dia 3, às 11h30, com uma aula de hidroginástica para as 
mulheres de Sines na Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia. Inscrições até 2 de março. 
 
Também no dia 3, às 17h30, na Biblioteca Municipal, é inaugurada a exposição “Mulheres no 
Espaço Público e Novas Masculinidades”, que procura assinalar alguns marcos históricos da 
igualdade entre homens e mulheres, partindo da Revolução Francesa e chegando aos dias de 
hoje. Trata-se de uma iniciativa da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). 
 
No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, durante a manhã, a poesia no feminino invade o 
Largo dos Galegos e o Mercado Municipal de Sines, declamada e acompanhada pela música da 
Escola das Artes de Sines, na iniciativa “Vozes no Feminino”. 
 
O tradicional lanche-convívio do Dia da Mulher realiza-se também no dia 8, a partir das 15h30, 
numa tenda montada no Parque Desportivo Municipal João Martins (ex-IOS), com animação a 
cargo do Jorge Nice Show. Mediante inscrição. 
 
No dia 9 de março, às 21h30, no auditório do Centro de Artes de Sines, é projetado o filme 
“Mulheres a Sério”, de Patricia Cardoso, uma organização da UMAR, com entrada livre. 
 
No dia 10 de março, às 16h30, realiza-se, também no Centro de Artes, um encontro público 
sobre (des)igualdade de género, outra organização da UMAR, com participação mediante 
inscrição. 
 
No dia 11 de março, acontece a Caminhada “Todos a Andar”, com concentração às 9h00, junto 
ao Pavilhão Municipal dos Desportos. Esta caminhada, que inclui oferta de lanche saudável, 
também requer inscrição. 
 
Finalmente, durante o mês de março, com início na semana do Dia da Mulher, a Biblioteca 
Municipal espalha excertos de poemas alusivos à data pelas montras de estabelecimentos da 
cidade. 
 
As inscrições para o lanche-convívio, encontro público e caminhada devem ser feitas, até 7 de 
março, nos seguintes locais: Câmara Municipal de Sines, Centro de Artes de Sines, Piscina 
Municipal Carlos Manafaia, Pavilhão Municipal dos Desportos, Espaços Seniores (Jardim das 
Descobertas, Bairro 1.º de Maio e Bairro Marítimo), Associação Cabo-verdiana de Sines e 
Santiago do Cacém, Associação A Gralha, Associação Sócio Cultural de Porto Covo e Associação 
de Moradores da Sonega. 
 
As iniciativas da UMAR estão enquadradas na Semana pela Igualdade em Sines, no âmbito do 
projeto BIIG - Biblioteca Itinerante pela Igualdade de Género, objeto de programa próprio. 
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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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