SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines comemora Dia Internacional da Mulher
A Câmara Municipal de Sines organiza um programa de comemorações do Dia Internacional da
Mulher, 8 de março.
A principal iniciativa do programa é o lanche-convívio para as mulheres de Sines, com animação
musical, a realizar no dia 8, a partir das 15h30, em tenda montada no Parque Desportivo João
Martins (ex-IOS).
Esta iniciativa requer inscrição, tal como as duas iniciativas desportivas incluídas no programa:
Aula de Yoga na Alameda da Paz, dia 9 de março, às 10h30; e Caminhada "Todos a Andar", dia
10 de março, com concentração junto ao Pavilhão Municipal dos Desportos, às 9h00.
Antes, no início de março, a Biblioteca Municipal de Sines espalha poemas alusivos à data pelas
montras da cidade na iniciativa “Montra de Letras”.
Entre 1 e 14 de março, a Biblioteca acolhe uma exposição cedida pelo Museu da Guarda / IMC
sobre Carolina Beatriz Ângelo, figura histórica do movimento de luta pelos direitos das mulheres
em Portugal e a primeira mulher a votar no nosso país.
No dia 2 de março, às 22h00, o auditório do Centro de Artes de Sines recebe um concerto de
Teresa Tapadas, uma das melhores vozes da nova geração do fado. O bilhete para o concerto
custa 8 euros.
De 4 a 10 de março, na receção do Centro de Artes de Sines, é projetado um minidocumentário
intitulado "O MDM em Sines (1975-2009)", com depoimentos de Margarida Sacramento e
Eugénia Amador.
No dia 7 de março, às 21h30, na Biblioteca Municipal, Teresa Coutinho apresenta o seu livro
"Maria, a Alegria na Diferença", sobre a sua experiência de mãe de uma criança com paralisia
cerebral.
No dia 8 de março, às 22h00, no auditório do Centro de Artes de Sines, é projetado o filme "As
Mulheres são Heroínas", do autor francês JR. O bilhete custa 2 euros, sendo gratuito para
Amigos do CAS.
As inscrições para o lanche e iniciativas desportivas 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.
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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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