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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Comemorações do 25 de Abril em Sines: 
Alterações na programação da Noite da Liberdade 

 
A Câmara Municipal de Sines informa que a programação da Noite da Liberdade (24 de abril) 
anteriormente anunciada em alguns meios municipais sofreu alterações. 
 
Assim, mantém-se o fogo de artifício, às 00h00, na baía de Sines, embora condicionado ao 
estado do tempo, mas os espetáculos culturais não se realizarão na Avenida Vasco da Gama. 
 
O concerto da Brigada Victor Jara será realizado no auditório do Centro de Artes de Sines, às 
22h15, com entrada livre, dentro dos limites da lotação do espaço. 
 
A animação / performance "Re-Evolução", pelo Teatro do Mar, inserida na Regeneração Urbana, 
fica marcada para o espaço exterior do Centro de Artes, às 21h45. 
 
O concerto do grupo Eterno Retorno é adiado para outra data, fora das comemorações. 
 
NOVO ALINHAMENTO DA NOITE DA LIBERDADE EM SINES (24 DE ABRIL) 
 
21h45, Centro de Artes de Sines (Exterior)  
Animação / Performance “Re-Evolução”, pelo Teatro do Mar 
 
22h15, Centro de Artes de Sines (Auditório) 
Concerto pela Brigada Victor Jara 
 
00h00, Baía de Sines 
Fogo de artifício 
 
As razões das alterações ao programa da Noite da Liberdade são a instabilidade meteorológica e 
a situação financeira da Câmara Municipal. 
 
“Contudo, e apesar destas alterações”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, “mantém-se o propósito de comemorar o 38.º aniversário do 25 de Abril como 
um marco histórico e libertador do povo português e de lutar pelos seus valores e conquistas 
para o presente e para um futuro de progresso, liberdade, democracia e justiça social.” 
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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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