MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Município de Sines comemora Dia da Mulher
A Câmara Municipal de Sines comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com um
programa de atividades ao longo do mês.
O ponto alto das iniciativas, o lanche-convívio para as mulheres do concelho, tem este ano lugar
no dia 9 de março, a partir das 15h00, no Salão da Música. A animação do lanche inclui um
espetáculo de teatro e música dedicado ao fado, além do baile habitual.
No dia 10 de março, realiza-se a caminhada do Dia da Mulher, com partida do edifício da Câmara
Municipal de Sines, às 9h00. Destina-se a toda a população feminina e masculina do concelho
com idades entre os 6 e os 80 anos. Os participantes até aos 16 anos devem ser acompanhados
pelos pais.
As inscrições para o lanche e a caminhada estão abertas até 6 de março nos seguintes locais:
Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Sines, espaços seniores de Sines e
Porto Covo, Piscina Municipal Carlos Manafaia, Pavilhão dos Desportos, Associação
Caboverdiana de Sines e Associação de Moradores da Sonega.
Também no contexto das comemorações, de 7 a 13 de março, é lido o livro "Os meus
porquinhos", de Anthony Browne, nas escolas de 1.º ciclo (através das aulas de enriquecimento
curricular de expressões) e nos espaços seniores municipais (através da equipa do Serviço
Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines).
No dia 8 de março, o Arquivo Municipal publica no site www.sines.pt um folheto digital
intitulado "As mulheres no Arquivo Municipal de Sines: mulheres na procissão do Corpo de Deus
na Época Moderna".
De 8 a 24 de março, o átrio do Centro de Artes acolhe a exposição "Igualdade entre a mulher e o
homem na família - 40 anos da revisão do Código Civil de 1977". A exposição é cedida pela
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e chega a Sines através da Biblioteca Municipal.
As comemorações encerram no dia 30 de março, às 16h30, na cafetaria do Centro de Artes de
Sines, com uma conversa / debate sobre o tema "A igualdade entre a mulher o homem na
família", promovida pela Biblioteca e com a participação de membro do secretariado do MDM Movimento Democrático de Mulheres.
Informações completas em www.sines.pt.
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