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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Comunidades de Sines juntas em espectáculo 
nas comemorações dos 647 anos do município 

 
No dia 24 de Novembro de 2009 assinalam-se 647 anos da elevação de Sines a vila por D. Pedro 
I, data da fundação do município. 
 
O programa das comemorações tem como ponto alto, no dia 23, às 22h00, o espectáculo “Pedra 
do Homem”, produzido para o efeito pelo Teatro do Mar / Associação Contra-Regra, uma das 
mais destacadas companhias portuguesas na área do teatro de rua, com sede em Sines. 
 
Com direcção musical e vídeo da Escola das Artes de Sines, “Pedra do Homem” percorre 
diferentes espaços no centro histórico da cidade, entre o Castelo e o Centro de Artes, 
conduzindo o público por uma sucessão de atmosferas sonoras e visuais criadas a partir da 
história e do património cultural do concelho. 
 
Realizado ao abrigo do protocolo anual da associação com a Câmara Municipal de Sines e no 
contexto das parcerias do Projecto de Regeneração Urbana, que com ele se inicia, o espectáculo 
celebra a multiculturalidade de Sines, contando com a participação de instituições locais e 
pessoas da comunidade sineense, incluindo elementos das comunidades estrangeiras residentes 
no concelho (nomeadamente, Cabo Verde, Brasil, China, Ucrânia, Rússia, Roménia e comunidade 
cigana), envolvidas, ao longo dos últimos meses, num conjunto de acções de formação ligadas às 
artes do espectáculo e ao teatro de rua. 
 
Além do espectáculo do Teatro do Mar, o Dia do Município de Sines 2009 inclui várias outras 
iniciativas organizadas pelas autarquias e pelas colectividades e comunidade escolar do 
concelho: 
 
PROTOCOLO 
 
Os eventos protocolares do Dia do Município acontecem ambos na manhã de 24 de Novembro: 
às 10h00, nos Paços do Concelho, procede-se ao hastear da bandeira, com largada de pombos 
da Sociedade Columbófila Vasco da Gama e a presença da Fanfarra dos Bombeiros e da 
Filarmónica da SMURSS; às 11h00, no auditório do Centro de Artes de Sines realiza-se a Sessão 
Solene da Assembleia Municipal de Sines Comemorativa do Dia do Município. 
 
MÚSICA E TEATRO 
 
No dia 21 de Novembro, às 22h00, a jovem cantora Adriana, um dos maiores talentos do jazz 
português contemporâneo, apresenta-se no Centro de Artes de Sines. N o dia 24, às 18h00, a 
Escola das Artes de Sines faz da Capela da Misericórdia o palco do seu concerto comemorativo 
do Dia do Município, cujo programa terá como elemento unificador a ligação entre a religião e a 
composição musical. No dia 28, às 22h00, a companhia da Associação Cultural IFICT traz 
“Guernica”  ao Centro de Artes, uma peça de Fernando Arrabal sobre a tragédia humana do 
bombardeamento da cidade basca, durante a Guerra Civil de Espanha.  
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MUNICÍPIO DE SINES 
 
EXPOSIÇÕES 
 
No Centro de Artes, estão patentes duas exposições: “Beyond Time” (21 Novembro – 31 de 
Dezembro), da pintora Sofia Pidwell, e “A Vida nas Mãos” (16 de Novembro – 6 de Dezembro), 
uma viagem conduzida pelo Arquivo Histórico Arnaldo Soledade à história dos Bombeiros 
Voluntários de Sines. Entre 24 e 30 de Novembro, os melhores trabalhos realizados ao longo do 
ano pela Artes & Ofícios – Associação de Artesãos do Concelho de Sines podem ser vistos na 
sede da associação. 
 
ESCOLAS 
 
As crianças produziram materiais sobre a efeméride e mostram-nos em duas exposições. Numa 
organização da Junta de Freguesia de Sines, realiza-se uma exposição de pintura no ATL “A 
Gaivota”, patente entre 16 e 30 de Novembro. Entre 23 e 30 de Novembro, no Centro de Artes 
de Sines, "Sines Pela Comunidade Escolar" reúne trabalhos da autoria dos alunos do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar da Escola Básica nº 1 sobre o 24 de Novembro. De 23 a 26 de Novembro, celebra-
se a Semana da Escola Secundária Poeta Al Berto, com torneios desportivos, feira do livro, 
observação astronómica e muito mais. 
 
DESPORTO 
 
Finalmente, no domínio desportivo, realiza-se no dia 21 de Novembro um passeio de 
cicloturismo entre Évora e Sines (uma organização conjunta da Câmara Municipal de Sines e da 
Casa do Benfica de Sines), e, nos dias 21 e 22 de Novembro, há surf na Praia de São Torpes, com 
o Circuito SSC Rip Curl 2009, iniciativa do Sines Surf  Clube. 
 
Informações completas sobre as comemorações em www.sines.pt  
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


