SIDI

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines comemora 650 anos
no dia 24 de novembro
Sines comemora em 2012 uma dupla efeméride: os 650 anos da Carta de Elevação de Sines a
Vila, emitida por D. Pedro I no dia 24 de novembro de 1362, através da qual Sines não só se
tornou vila como também se tornou município, com concelho delimitado em 1364, e os 500
anos do Foral de D. Manuel I, documento de 1512 emblemático da autonomia do município.
As comemorações têm início no dia de 22 de novembro, com a abertura de “Vamos descobrir
Sines”, exposição de trabalhos das crianças do ATL “A Gaivota”. A exposição está patente até 30
de novembro, nos Paços do Concelho e Junta de Freguesia de Sines, e, entre 1 e 8 de dezembro,
nos espaços seniores municipais. É uma organização da Junta de Freguesia de Sines.
No dia 23 de novembro abre a mostra de trabalhos do ateliê de fotografia para seniores
organizada pela Câmara Municipal de Sines nos espaços seniores municipais.
Também no dia 23, às 15h30, a Arte Velha – Associação de Artesãos de Sines inaugura na sua
sede uma exposição de trabalhos dos seus associados, patente até 25 de novembro.
Às 21h00, o Salão Social da Santa Casa da Misericórdia recebe o II Concerto “Santa Causa”, com
o Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia e a cantora Maria Alice. A entrada é gratuita,
mediante reserva na Santa Casa, entidade organizadora do evento.
Ainda no dia 23, às 21h30, estreia a primeira parte do documentário “O século XX em Sines,
uma geografia da memória”, dedicada às festas populares em Sines. É um projeto do Museu de
Sines, com a participação da Santa Casa da Misericórdia de Sines e do projeto Prosas.
No dia 24 de novembro, Dia do Município, é disponibilizado online, em www.sines.pt, o livro “A
fundação do concelho de Sines: de 1362 à época moderna”, da autoria de Maria Alegria
Marques, António Quaresma e Sandra Patrício.
No Centro de Artes de Sines, abre a exposição “Escreve a tua página de história”, com trabalhos
dos alunos das escolas do concelho.
Às 10h00 de dia 24, nos Paços do Concelho, realiza-se o hastear da bandeira, com a participação
da banda filarmónica da SMURSS e da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Sines.
A sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa do Dia do Município acontece uma
hora depois, às 11h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
O Pátio das Artes, obra da Regeneração Urbana de Sines que criou uma praça polivalente nas
traseiras do Centro de Artes, é inaugurado às 16h30, com um momento musical pela Escola das
Artes de Sines.
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O Foral Manuelino de Sines está em exposição no Museu de Sines a partir das 17h00.
Também às 17h00, o Centro Cultural Emmerico Nunes inaugura a exposição de desenhos
humorísticos “Desenhos de (mau) humor sobre a crise”, com trabalhos realizados no âmbito do
1.º Concurso Desenho Humorístico Emmerico Nunes.
Às 19h00, no auditório do Centro de Artes de Sines, realiza-se um concerto com o QGLx –
Quarteto de Guitarras de Lisboa. A entrada custa 5 euros.
Volta a haver música nas comemorações no dia 30 de novembro, às 22h00, também no Centro
de Artes, com o concerto do cantor e guitarrista Paulo Brissos, que apresenta em Sines o seu
disco “Pop Blues”. O bilhete para o espetáculo custa 5 euros.
No dia 1 de dezembro, às 21h30, e no dia 2 de dezembro, às 19h00, o Teatro do Mar apresenta a
sua nova produção, “Tristânia”, no Centro de Artes de Sines. O espetáculo tem a participação da
comunidade local e dos alunos das Oficinas das Artes Cénicas do Teatro do Mar. É uma iniciativa
integrada no Programa de Regeneração Urbana de Sines, cofinanciada por fundos FEDER / União
Europeia no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013.
No dia 7 de dezembro, às 22h00, realiza-se a última iniciativa das comemorações, o concerto no
Centro de Artes de Sines com o quarteto de acordeões diatónicos Danças Ocultas,
acompanhado da violoncelista e cantora brasileira Dom la Nena. A entrada para o espetáculo
custa 10 euros.
Menção ainda para o conjunto multidisciplinar de iniciativas para os alunos e restante
comunidade educativa organizado pela Escola Secundária Poeta Al Berto na semana de 19 a 23
de novembro e para o ateliê “O Rei Manda”, realizado em novembro e dezembro, no Museu de
Sines, para o público escolar (4.º ano do 1.º ciclo e 2.º e 3.º ciclos do ensino básico).
Mais informações em www.sines.pt.
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