SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara aprova protocolo com Teatro do Mar
A Câmara Municipal de Sines aprovou, no dia 21 de março, por unanimidade, a minuta do
protocolo com a Contra Regra - Associação de Animação Cultural / Teatro do Mar relativo a
2013.
Através do protocolo, a Câmara obriga-se a atribuir à companhia um apoio financeiro de 50 mil
euros, além de vários apoios de natureza logística e promocional.
A companhia compromete-se a estrear no concelho de Sines as criações artísticas que se propõe
produzir em 2013 ("Estas Ruas Pertencem-nos", "A Cidade é um Chão de Palavras Pisadas", "A
Magia das Águas" e "Coração Costurado"), a repor a criação "Agnoia" e a recuperar o projeto "O
Teatro vai ao Bairro".
A Contra Regra compromete-se também a promover atividades pedagógicas para e com o
público, em articulação com as escolas e instituições locais, a monitorar as Oficinas de Formação
de Artes Cénicas e a participar em várias atividades comemorativas do município (Dia Mundial
do Teatro, 25 de Abril e Dia Mundial da Criança).
Posição do presidente da Câmara, Manuel Coelho
O presidente da Câmara Municipal de Sines transmitiu ao executivo “a situação difícil em que se
encontra a Contra Regra / Teatro do Mar, agravada pela atual crise económica e pela falta dos
apoios esperados (e merecidos) das entidades governamentais”.
Manuel Coelho realçou a “importância desta associação pelo trabalho que tem desenvolvido em
Sines, na promoção do teatro, na relação com a cidade e nas atividades de animação do centro
histórico, bem como na projeção de Sines a nível nacional e internacional”.
O presidente da Câmara “felicita a diretora Julieta Aurora Santos pelo seu extraordinário
empenho e persistência na coordenação da equipa e no desenvolvimento dos projetos” e
defende que é “fundamental e imperioso continuar esta cooperação e parceria para o
desenvolvimento da cultura e das artes para todas as camadas sociais de Sines”.
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