SIDI

NOTA À IMPRENSA

Feira da Primavera anima
centro histórico de Sines
A Câmara Municipal de Sines organiza, no dia 6 de abril, entre as 10h00 e as 19h00, na Praça
Tomás Ribeiro, a iniciativa Feira da Primavera.
A Feira da Primavera assinala a chegada de uma nova estação do ano com um mercado
ecológico e tradicional e um programa de animação ao longo do dia.
A iniciativa pretende dinamizar o centro histórico da cidade, recentemente renovado pelas
intervenções do Programa de Regeneração Urbana Sines, associando-se também à quadra da
Páscoa, que se celebra neste período.
Às 10h00, abre o mercado ecológico e tradicional com venda de produtos típicos da região. Está
confirmada a presença de cerca de 30 expositores.
Também às 10h00, tem início uma recolha de bens alimentares para distribuição a famílias
carenciadas do concelho coordenada pela Associação Sines Solidária.
Ainda a partir das 10h00, todos os visitantes da feira podem participar na iniciativa “Entregue a
sua mensagem ao mundo”, sob a forma de balões com mensagens a largar em simultâneo às
17h30, ao som da música do Coral Atlântico Juvenil e do grupo Skalabá Tuka.
Ao longo de toda a duração da feira, decorre um mini pedy paper, com prémios oferecidos por
16 comerciantes do centro histórico.
Às 10h30, Nádia Silva realiza uma aula de yoga para pais e filhos no edifício dos antigos correios.
Também para pais e filhos e tendo o edifício dos antigos correios como cenário, às 11h15, os
técnicos do Centro de Artes (Biblioteca e Serviço e Educativo e Cultural) promovem uma sessão
de contos em que a primavera será o tema principal.
Às 11h30, no mesmo local, tem início um ateliê de construção de brinquedos antigos e
tradicionais para pais e filhos concebido pelos técnicos do Centro de Artes.
O Master Chef Luís Alves, do Restaurante Casa do Médico, faz cozinha ao vivo (“showcooks”), às
11h30 e às 16h00, com momentos de degustação das receitas confecionadas.
Às 15h00, realiza-se mais um ateliê desenvolvido pelos técnicos do Centro de Artes para pais e
filhos, desta vez de composição teatral e incluindo uma pequena apresentação pública às
16h30.
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Às 17h00, os alunos do grupo de Modern Jazz dos ateliês de movimento e dança do Centro de
Artes apresentam uma construção coreográfica baseada na primavera.
Meia hora depois, coincidindo em parte com a largada dos balões-mensagem, realiza-se uma
apresentação conjunta dos jovens coralistas do Coral Atlântico e do grupo de percussão Skalabá
Tuka.
O programa de animação é concluído, às 18h00, com um concerto de jazz por alunos da Escola
das Artes de Sines.
A entrada na feira e a participação em todas as suas atividades é livre. O trânsito encerra na
Praça Tomás Ribeiro e nos seus principais acessos entre 5 e 6 de abril.
A Feira da Primavera é uma organização da Câmara Municipal de Sines, com a parceria da Junta
de Freguesia de Sines, Delegação de Sines da Associação de Comércio e Serviços do Distrito de
Setúbal e Associação Sines Solidária.
A iniciativa conta com os apoios do ATL "A Gaivota" (Junta de Freguesia de Sines), Restaurante
Casa do Médico / Master Chef Luís Alves, Coral Atlântico / Serviços Sociais das Autarquias de
Sines, Escola das Artes de Sines, Yoga Sines - Nádia Silva, Rádio Sines, Skalabá Tuka, e a Talha.
Aderiram à iniciativa “Caça ao Ovo”, oferecendo os seus prémios, os comerciantes António
Henrique C. Sales - Decoração e Têxteis, Bagatelle Perfumarias, Decorsines, Estilo Brindes,
Florista O Jardim, Intimus, Judite do Ó - Sapatarias / Desporto, Marilice Boutique, Nelagarraia Louça Regional, Ourivesaria Manuel C. P. Santos, Pastelaria Vela d’Ouro, Peixaria Sineense, Pop
King, Pronto-a-vestir Inácio, Talho Popular e Versatill.

SIDI/ PM com PDR/2013-04-03
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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