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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Município de Sines comemora 646 anos  
no dia 24 de Novembro 

 
Sines assinala no dia 24 de Novembro a passagem de 646 anos desde a sua elevação a vila, por 
D. Pedro I, marco da fundação do município. Em 2008, a comemoração da data tem como 
evento central a inauguração do Museu de Sines e da Casa de Vasco da Gama, mas, organizadas 
pelas autarquias, pelas colectividades e pelas instituições de Sines, há mais iniciativas a assinalar 
a efeméride. 
 
As cerimónias oficiais do Dia do Município começam, às 10h00, nos Paços do Concelho, com o 
hastear da bandeira, com solta de pombos e a presença da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários 
de Sines e da Filarmónica da SMURSS. 
 
Entre as 10h00 e as 13h00 decorre no Salão da Música uma colheita de sangue, organizada pela 
Resgate - Associação de Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano. 
 
Às 11h00, numa tenda gigante montada Castelo, tem início a inauguração do núcleo sede do 
Museu de Sines e da Casa de Vasco da Gama, com a presença do Presidente da República, Aníbal 
Cavaco Silva. O programa da inauguração inclui a estreia de uma peça musical de tributo a Vasco 
da Gama, pela Escola das Artes de Sines, e actuações do músico da Guiné Bissau Mestre Galissa 
(kora) e de João Paulo Sousa (sitar), que representa a música da Índia. A música prolonga-se até 
às 15h00 e as visitas aos novos equipamentos até às 18h00. 
 
Às 15h00, na Sede da Associação de Artesãos, é inaugurada uma exposição de trabalhos 
realizados por artesãos de Sines, organizada pela Artes & Ofícios - Associação de Artesãos de 
Sines. 
 
Às 15h30, no Castelo, realiza-se a Sessão Solene da Assembleia Municipal de Sines 
comemorativa do Dia do Município. A sessão inclui entrega de medalhas de mérito municipal a 
figuras e entidades de Sines e uma comunicação de João Madeira sobre o tema "A Greve de 
1908 na construção da contemporaneidade de Sines". 
 
Às 17h00, no mesmo local, o AoLuarTeatro apresenta a peça de teatro “Sines, Um Mar de Lutas - 
100 Anos de Greve dos Corticeiros”. A peça é uma organização da Junta de Freguesia de Sines e 
repete, às 22h00, na Casa da Juventude. 
 
Ao longo de todo o dia, nas salas do Serviço Educativo do Museu de Sines, está patente a 
exposição ZOOM IN SINES, um conjunto de trabalhos fotográficos de vários jovens sineenses, 
realizados num workshop de fotografia digital e analógica a Casa da Juventude recebeu entre 
Setembro e Novembro.  
 
A programação completa das comemorações, que se estendem ao longo de toda a segunda 
quinzena de Novembro, pode ser consultada no site municipal (www.sines.pt) e no desdobrável 
do evento. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


