MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Central térmica recebe exposição sobre
comissões de moradores de Sines
A Central Termoelétrica de Sines recebe, a partir de hoje, 18 de junho, às 18h30, a exposição
“Comissões de Moradores do Concelho de Sines: da tradição à Modernidade”, projeto da
Câmara Municipal de Sines desenvolvido no âmbito programa Tradições da EDP.
A exposição, sobre a história das Comissões de Moradores do concelho de Sines, tem doze
painéis e circulará pelo concelho durante este verão, em datas e locais ainda a divulgar. É da
responsabilidade do Arquivo Municipal e foi elaborada a partir dos documentos e dos
testemunhos recolhidos entre 2016 e 2018.
O projeto teve como objetivo assegurar a sobrevivência das tradições populares numa zona que
sofreu rápidas e profundas alterações socioeconómicas e registar a forma como as Comissões de
Moradores as transpuseram para a nova realidade emergente e lhe deram continuidade. O seu
término, em setembro de 2018, não significa o final do trabalho de promoção de cidadania e
recolha da memória oral no concelho.
O projeto permitiu a recolha de testemunhos da geração que viveu a transição do Estado Novo
para a democracia, testemunhando as alterações trazidas pelo complexo industrial e a forma
como manteve as suas tradições vivas através da atividade das Comissões de Moradores.
O PROJETO EM NÚMEROS













536 beneficiários diretos
1862 documentos recolhidos, digitalizados e descritos
669 registos na base de dados do Arquivo Municipal
16 entrevistas realizadas
8 exibições do documentário na comunidade
78 textos em poesia e prosa recolhidos, com edição online
Um livro editado, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa
4 sessões do Não Te Irrites com a comunidade escolar
Realização da Assembleia Municipal solene com 4 turmas da Escola Secundária da Escola
Poeta Al Berto, no dia 25 de Abril de 2018. Os alunos apresentaram 7 projetos de
intervenção cidadã na comunidade. Neste momento já estão a ser acompanhados pela
equipa para a sua implementação
Ingresso do arquivo da Comissão de Coordenação de Alfabetização do Concelho de
Sines, doado pela Escola Vasco da Gama, com 802 unidades de instalação. Está em face
de tratamento e digitalização
Exposição itinerante sobre a história das comissões de moradores, que terá início hoje,
dia 18 de junho de 2018, na Central Termoelétrica de Sines
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BENEFÍCIOS DO PROJETO





Divulgação da história de cada bairro, da sua identidade junto das novas gerações, assim
como de jogos e expressões tradicionais, como o Não Te Irrites, e promoção da
cidadania
O processo de exibição do documentário permitiu ir de encontro a localidades e
populações que normalmente estão fora do circuito cultural da cidade, ajudando a
dinamizar os espaços comunitários, como as sedes das associações de moradores e a
Santa Casa da Misericórdia de Sines
O processo de realização do documentário, só por si, criou um documento de memória
que continuará a ser visualizado no futuro.
Projeto cofinanciado pelo programa Tradições da EDP

UDL-CI/PM/2018-06-18
Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Desenvolvimento Local – Comunicação e
Imagem pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665.

NIPC 502 563 010LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES+351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt

