SIDI

NOTA À IMPRENSA

Museu de Sines estreia documentário sobre
festas populares no concelho
O Museu de Sines, estrutura da Câmara Municipal de Sines, estreia a primeira parte do
documentário “O século XX em Sines, uma geografia da memória” no dia 23 de novembro, às
21h30, no auditório do Centro de Artes de Sines.
A primeira parte do documentário, intitulada “A Festa”, é dedicada às festas populares no
concelho de Sines e enquadra-se nos 650 anos do município, que se comemoram no dia 24 de
novembro de 2012.
Ao longo deste ano o Museu de Sines centrou a sua investigação no tema das festas, entendidas
como esforço de um coletivo e de criação de uma identidade pela partilha de uma memória
comum.
Parte desse trabalho é agora mostrado num documentário que leva mais longe o projeto “Redes
do Tempo” que, depois de chegar à população sob a forma de jornal, procura encontrar novas
formas de divulgar o património que são as memórias da população de Sines.
A chegada do primeiro comboio a Sines, o Carnaval, os mastros, o teatro amador e a Festa de
Nossa Senhora das Salas são algumas das festas de que o documentário recupera memórias,
com testemunhos na primeira pessoa de mais de duas dezenas de pessoas.
Celebrando as festas populares como resultado da união de esforços numa comunidade, o
documentário é ele próprio um trabalho de equipa, levado a cabo com o contributo dos
entrevistados e o envolvimento de diversos setores da Câmara Municipal de Sines, assim como
da Santa Casa da Misericórdia de Sines, do Prosas – Projeto Sénior de Artes e Saberes e do
Teatro do Mar.
Espera-se que de futuro mais munícipes e entidades se juntem ao Museu de Sines no trabalho
de recolha e divulgação do património do concelho.
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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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