SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara de Sines apresenta livro sobre
fundação do concelho
A Câmara Municipal de Sines apresenta, no dia 17 de julho, às 18h30, no Museu de Sines, o livro
"O Concelho de Sines da Fundação à Época Moderna", com a presença dos autores.
O concelho de Sines comemorou 650 anos em 2012. O livro que será apresentado no dia 17 é o
resultado de novas leituras da carta de elevação a vila e do foral manuelino.
O primeiro estudo que o compõe, “O concelho de Sines e o seu foral manuelino”, é da autoria de
Maria Alegria Marques Fernandes, da Universidade de Coimbra. Neste capítulo a autora
contextualiza a carta de elevação em 1362, a delimitação do concelho em 1364 e o foral novo de
1512. As transcrições destes documentos são também da responsabilidade de Maria Alegria.
É de realçar que o exemplar do foral manuelino pertencente à Câmara Municipal de Sines é
publicado integralmente pela primeira vez, embora uma sua edição fac-similada tenha já vindo a
lume por Arnaldo Soledade, em 2002.
O segundo estudo, da responsabilidade de António Quaresma, intitulado “Sines Medieval e
Moderna”, permite compreender a evolução histórica do município desde a idade média até ao
dealbar da época contemporânea. Será um estudo de referência incontornável para a história de
Sines.
O último artigo, da autoria de Sandra Patrício, técnica superior da Câmara Municipal de Sines,
procura refletir sobre a presença da Ordem de Santiago de Espada em Sines: “Sines e a Ordem
de Santiago”.
Com a publicação desta obra, a autarquia pretende não apenas celebrar uma comemoração
importante da vida deste concelho e das suas gentes, mas também lançar mais uma pedra para
a construção da história local de Sines e da região em que se enquadra.
A publicação do livro foi apoiada pelo Programa de Regeneração Urbana de Sines, cofinanciado
por fundos FEDER / União Europeia no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN
2007-2013.
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