MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Miguel Araújo nas comemorações
do 25 de Abril em Sines
Sines comemora o 45.º aniversário da Revolução do 25 de Abril com atividades culturais,
desportivas e protocolares entre 20 e 29 de abril.
O destaque do programa é a Noite da Liberdade, que se realiza no dia 24 de abril a partir das
22h30 no Castelo de Sines, com concerto do artista Miguel Araújo, espetáculo de fogo de
artifício e set DJ por Carolina Torres. Tem entrada livre e é organizado pela Câmara Municipal de
Sines.
As comemorações arrancam a 20 de abril, no Largo Poeta Bocage, com workshops para a
população promovidos pela associação Skalabá Tuka. Começam à 10h00 e prolongam-se por
todo o dia.
Entre 22 e 26 de abril, no átrio do Centro de Artes de Sines, é exibido um documentário sobre a
cronologia do 25 de Abril, produzido pelo Arquivo Municipal.
No dia 23, às 15h30, a Arte Velha inaugura na sua sede a exposição “25 de Abril em Portugal
hoje e sempre, cravos vermelhos, liberdade”. Fica patente até 30 de abril.
O programa de atividades protocolares acontece no dia 25 de Abril, com hastear da bandeira às
10h00 e sessão solene da Assembleia Municipal às 11h00, no edifício dos Paços do Concelho.
Dia 25, Dia da Liberdade, é forte na componente desportiva. Às 9h00, arranca o Passeio BTT /
Ciclismo Sines – Porto Covo – Sines, iniciativa do Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro. Na
Piscina Municipal Carlos Manafaia, o Clube de Natação do Litoral Alentejano promove o 7.º
Torneio de natação CNLA 25 de Abril, com sessões às 9h30 e 15h30. A Academia de Ginástica de
Sines organiza uma jornada de ginástica de trampolins no Jardim da Alameda da Paz, com
exibição de grupos (10h00-12h00 / 16h00-18h00) e utilização livre pela população em geral
(9h30-19h00).
No dia 25 de Abril, menção ainda para o programa de atividades na Sonega, promovido pela
Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega, e para o concerto pelas Orquestras
do Alentejo Litoral, uma iniciativa da Escola das Artes do Alentejo Litoral, a ter lugar no Largo
Poeta Bocage às 16h30.
No dia 27 de abril, a Associação Recreativa de Dança Sineense apresenta o XII Vamos Dançar,
com workshops no Salão do Povo (a partir das 14h30) e gala no Pavilhão dos Desportos (às
21h30).
Também no dia 27, na Praia Vasco da Gama, entre as 15h00 e as 18h00, o Clube Náutico abre a
sua classe de kayaks à população. É obrigatório saber nadar e a participação de menores está
condicionada à autorização dos pais. A realização da iniciativa está sujeita às condições do mar.
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No dia 28 de abril, vespas e clássicos estão em exposição no Jardim das Descobertas, pela mão
do Vespa Clube do Alentejo Litoral.
O programa termina no dia 29, às 21h00, no Salão do Povo, com uma aula de dança gratuita,
aberta à população, promovida pela Associação Recreativa de Dança Sineense.
Informações completas em www.sines.pt.
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