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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Centro de Artes de Sines assinala  
Dia Mundial da Dança 

 
O Centro de Artes de Sines assinala o Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, com um conjunto de 
iniciativas na última semana do mês. 
 
No dia 28 de Abril, com sessões às 10h00 e às 14h00, realiza-se o espectáculo de dança 
“Personagens da Água”, de Aldara Bizarro, para o 1.º ciclo do ensino básico (6-11 anos). Este 
espectáculo participativo de dança para crianças propõe tarefas que serão executadas durante a 
apresentação. É um espectáculo sobre as qualidades da água que permite, através das suas 
características mais importantes e da experimentação, recriar situações reais e assumir-se como 
uma metáfora da vida. 
 
No dia 29 de Abril, realizam-se, no exterior do Centro de Artes, Masterclasses do Dia Mundial da 
Dança para o pré-escolar e 1.º ciclo (às 10h00) e para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos (às 14h00).  
 
Às 18h30 do mesmo dia, na Blackbox do Centro, realiza-se um workshop de dança africana para 
toda a população. Trata-se de uma iniciativa com enfoque nas danças da costa ocidental de 
África, que estiveram na origem de expressões modernas como o break-dance, a capoeira ou o 
samba. Mediante marcação. 
 
Finalmente, no dia 30 de Abril, às 18h30, fecha-se o ciclo de iniciativas com um workshop de 
dança cigana, por monitores oriundos da comunidade cigana de Sines. O workshop é aberto a 
toda a população, mediante marcação. 
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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). 


