SIDI

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines estreia documentário
sobre comunidade piscatória local
A Câmara Municipal de Sines estreia no dia 24 de abril, às 21h30, no Castelo, o filme
documentário "Mar de Sines", dedicado aos pescadores do concelho.
Resultado de mais de 100 entrevistas e 250 horas de gravações, o documentário “Mar de Sines”
é um projeto de cinema com a comunidade. Reúne os testemunhos de três gerações de
pescadores que são os protagonistas de uma pesca baseada nas artes tradicionais e no respeito
pelos recursos.
O porto de pesca e os seus intervenientes preenchem o núcleo principal de “Mar de Sines”, mas
o filme navega para outros territórios: encontra os últimos pescadores-cabaneiros de São
Torpes; percorre a costa rochosa com os mariscadores; escuta as memórias dos pescadores do
alto.
O filme foi realizado por Diogo Vilhena, com produção e assistência de realização de António
Campos e banda sonora original de Charlie Mancini, com a participação de músicos da região.
A criação de “Mar de Sines” contou com o apoio de 27 entidades locais e nacionais, que cederam
documentos e fotografias das suas coleções, prestaram consultoria científica, facilitaram a
realização de entrevistas e autorizaram as 60 horas de filmagens realizadas a bordo. Mais de
2000 pessoas estiveram envolvidas nos processos de rodagem e pós-produção.
A estreia do filme está integrada na Noite da Liberdade das comemorações do 25 de Abril em
Sines, de que também fazem parte o concerto da artista Celina da Piedade e um espetáculo de
fogo de artifício. Depois da estreia, o filme volta a ser apresentado ao público, no dia 25 de Abril,
às 16h00, no auditório do Centro de Artes de Sines, com entrada gratuita.
“Mar de Sines” é uma produção da Câmara Municipal de Sines. Representa um investimento de
€41 413,32, cofinanciado em 75% pelo PROMAR - Programa Operacional Pesca 2007-2013 /
Governo de Portugal - Ministério da Agricultura e do Mar / Fundo Europeu das Pescas / União
Europeia. A ADL - Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejo é o parceiro gestor do GAC
Além Tejo.
Trailer: https://youtu.be/o3h-Xo14tpo

SIDI/PM/2016-04-13
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