SIDI

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines comemora
652 anos no dia 24 de Novembro
A criação do município de Sines, por D. Pedro I, no dia 24 de novembro de 1362, é assinalada em
novembro e dezembro com um programa de iniciativas promovidas pelas autarquias e pelas
coletividades do concelho.
No dia 15 de novembro, às 15h00, na Biblioteca Municipal de Sines, o autor Américo Lourenço
apresenta o seu livro “Retrato Social”.
Também no dia 15, às 17h00, no Centro de Artes de Sines, Mário Vitória inaugura a sua
exposição de pintura “Nós na Luz Reconquistada”, patente até 18 de janeiro.
Nos dias 15 de 16 de novembro, o Centro Cultural Emmerico Nunes promove, nas suas
instalações e na Capela da Misericórdia, a sétima edição do Encontro de História do Alentejo
Litoral.
No dia 16, a Associação Sines Solidária organiza uma caminhada solidária, com partida junto ao
Mercado Municipal, às 9h00.
O Centro de Artes de Sines (Arquivo Municipal e Serviço Educativo e Cultural) realiza duas
iniciativas para as escolas: o ateliê “Toda a História da Fundação do Concelho”, entre 17 e 25 de
novembro, e o concurso sobre a história de Sines “Os Historiões”, no dia 20 de novembro, às
10h00.
Entre 17 de novembro e 4 de dezembro, a Escola Secundária Poeta Al Berto organiza as
comemorações do dia da escola, com iniciativas desportivas, culturais e formativas e cerimónias
de entrega de prémios e dos diplomas do Quadro de Excelência (ver detalhes em programa
próprio).
No dia 22 de novembro, às 21h30, no Centro de Artes de Sines, Charlie Mancini apresenta filmes
musicados ao vivo, evocando a figura de Charlot. O espetáculo tem entrada gratuita mediante
reserva no Centro de Artes e é uma parceria com os Estúdios Fernandes e o Centro Cultural
Emmerico Nunes.
No dia 22 de novembro, às 15h30, a Arte Velha – Associação de Artesãos do Concelho de Sines
inaugura a exposição “Arte Velha e as suas Artes”, patente nas suas instalações (Travessa
Mariana Godinho) até 30 de novembro.
No dia 23 de novembro, às 21h15, no Centro de Artes, o Arquivo Municipal apresenta o
“Inventário das Atas da Câmara Municipal de Sines (1914-1926)” e o “Inventário da Associação
Comercial e Industrial de Sines (1916-1927)”. A apresentação é antecedida de uma visita à
exposição sobre os 100 anos da restauração do concelho, patente no CAS, entre 23 e 30 de
novembro, e no Centro Cultural Emmerico Nunes, nos períodos 15-16 de novembro e 1-30 de
dezembro.
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O documentário “Alentejo, Alentejo”, de Sérgio Tréfaut, sobre o cante alentejano, é projetado
no auditório do Centro de Artes em duas sessões para todos os públicos (23 de novembro às
22h00 e 24 de novembro às 16h00) e uma sessão para as escolas (25 de novembro às 14h00). A
entrada é livre limitada à lotação do espaço.
Os atos protocolares das comemorações têm lugar no dia 24 de Novembro, Dia do Município,
nos Paços do Concelho. Às 10h00, realiza-se a cerimónia de hastear da bandeira, com a
participação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Sines e da Filarmónica da SMURSS e
largada de pombos pela Sociedade Columbófila Vasco da Gama. A Sessão Solene da Assembleia
Municipal Comemorativa do Dia do Município está marcada para as 11h00, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.
Também no dia 24 de Novembro, tem início a campanha “Sines - Neste Natal, Compre no
Comércio Tradicional”, organizada pela Delegação de Sines da Associação do Comércio,
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, com o apoio da Agência Abreu, da Câmara
Municipal de Sines e da Rádio Sines.
Entre 4 e 7 de dezembro, no auditório do Centro de Artes, o Teatro do Mar apresenta o seu novo
espetáculo, “WAHIDA – Coração Costurado”, com encenação e dramaturgia de Julieta Aurora
Santos. Realizam-se sessões nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, às 22h00, e no dia 7 de dezembro, às
16h00, todas de entrada gratuita mediante reserva no CAS. (Nota: o espetáculo pode conter
linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espetadores, pelo que se aconselha o
acompanhamento e supervisão de menores de 12 anos).
Mais informações: www.sines.pt.
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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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