SIDI

NOTA À IMPRENSA

Feira da Primavera anima Centro Histórico de Sines
Sines recebe a edição de 2014 da Feira da Primavera nos dias 12 e 13 de abril, entre as 10h00 e
as 19h00, na Praça Tomás Ribeiro e ruas contíguas. O evento pretende dinamizar o centro
histórico da cidade através de um mercado tradicional, ateliês e workshops, sessões de contos,
cozinha ao vivo, música e animação de rua.
Ao longo de todo o evento, decorre um mercado tradicional alusivo à primavera, com venda de
produtos típicos da região e demonstrações ao vivo, com a presença de mais de 50 expositores.
O espírito Zen está presente na feira, com aulas de Yoga e Lu Jong (yoga terapêutico) para pais e
filhos, pelas 10h00, a 12 e 13 de abril, respetivamente, e com a presença da Escola Zen
Itinerante durante o evento, no Pátio das Artes, com meditação e terapia de Reiki.
A Feira da Primavera conta também com circo de rua, pelos artistas Oli & Mary, que realizam
performances recorrendo ao humor e utilizando várias técnicas circenses, a 12 e 13 de abril, às
10h30 e 15h30.
Também nos dois dias do evento, realizam-se sessões de contos alusivos à primavera,
acompanhados por animação musical, às 11h00 (ambos os dias) e 16h15 (apenas 12 de abril).
O teatro está presente na feira, a 12 de abril, pelas 15h00, com a criação, encenação e
apresentação de uma pequena peça de teatro, com acompanhamento musical, e a 13 de abril,
pelas 16h00, com o espetáculo “A Magia das Águas”, pelo Teatro do Mar, um teatro de
marionetas de caráter ecológico marítimo, encenado por Julieta Aurora Santos.
A 12 de abril, pelas 11h15, tem lugar um ateliê de construção de papagaios de papel com
lançamento conjunto, e a 13 de abril, pelas 11h15, decorre um ateliê de construção de
espantalhos, com exposição na praça. Também no dia 13 de abril, realiza-se um workshop de
hortas verticais, às 15h00, pela formadora Sandra Ferreira, do Zmar.
A gastronomia também tem lugar na Feira da Primavera, através de showcooks – cozinha ao
vivo. A 12 de abril, pelas 11h15, o Chef Sandro Martins confeciona Queijadas de Sines, e pelas
16h15, o Chef Carlos Barros prepara tártaro de salmão e salada com atum fumado e banana
flambeada. A 13 de abril, os showcooks estão a cargo do Chef Dário Ramos, que apresenta os
pratos Filete de Pargo com Amêijoas (11h15) e Trouxas de queijo chèvre com mel e nozes e
cebola roxa, confitada em Porto e figos com saladinha verde com frutos do bosque frescos
(16h15).
A Feira da Primavera conta também em ambos os dias com a presença do grupo Studio T1, das
10h00 às 19h00, com momentos de improvisação com mural graffiti, Freestyle, Hip-Hop, Beats
(pelos Avengerz Inc) e Kuduro (pelos Solta a Perna). O Studio T1 é um grupo de jovens recém
formado em Sines para a dinamização da cultura e da arte.
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No dia 13 de abril, a Feira da Primavera recebe também uma mini-feira de trocas, entre as 10h00
e as 19h00, na Capela da Misericórdia, conduzida por Andresa Salgueiro, do projeto Believe in
Portugal. Nesta iniciativa, os participantes trocam produtos e serviços, sem uso de dinheiro.
Nos dois dias do evento, o final da feira é marcado pela dança e pela música.
A 12 de abril, pelas 17h00, realizam-se performances de dança pela Associação Caboverdiana de
Sines e Santiago do Cacém e pelos alunos dos Ateliês de Movimento e Dança do Centro de Artes
de Sines (Modern Jazz nível 1). Às 17h30, decorre um concerto pelos Skalabá Tuka, que estreiam
um novo espetáculo de vozes, cordas, sopros e acordeão, misturando samba, jazz, funk e
funaná. Durante o concerto, acontece uma largada de balões.
A 13 de abril, pelas 17h00, decorrem performances de dança pela Associação Recreativa de
Dança Sineense e pelos alunos dos Ateliês de Movimento e Dança do Centro de Artes de Sines
(Modern Jazz nível 2). Às 17h30, fazem-se ouvir os sons dos Yemadas, numa viagem sonora pelos
sons étnicos e fusão de músicas e danças do mundo. Durante o concerto, serão lançados
confettis, encerrando a Feira da Primavera com muita cor.
A Feira da Primavera é uma organização da Câmara Municipal de Sines, em parceria com a Junta
de Freguesia de Sines, Delegação de Sines da Associação do Comércio e Serviços do Distrito de
Setúbal, Comércio local, Arte Velha - Associação de Artesãos e com o apoio de várias entidades.
O programa está disponível em www.sines.pt.
O evento tem a participação da Associação Pro Artes de Sines, no âmbito da operação
Dinamização Musical e Artística do Programa de Regeneração Urbana, cofinanciado por fundos
INALENTEJO / QREN 2007-2013 / FEDER / UE.
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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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