
Comemorações arrancam já hoje com exposição no Centro de Artes

Sines assinala 651 anos de existência
Dia do município
festeja-se a 24
de Novembro.
Actividades cul-
turais marcam
programa de in-
ciativas

Fundado

a 24 de Novembro de

1362, pelo Rei D. Pedro I, o

município de Sines vai assi-

nalar 651 anos de existência com

várias iniciativas culturais, des-

portivas e protocolares, promovi-

das pela Câmara, Assembleia Mu-

nicipal e outras entidades do con-

celho. As comemorações arrancam

já hoje com a exposição "Arte-

sãos do Século XXI - Artesanato

observados ao microscópio", que
estará patente ao público no Cen-

tro de Artes de Sines até ao pró-

ximo dia 27.

Trata-se de uma exposição in-

teractiva promovida pela Escola Se-

cundária Poeta Al Berto que evi-

dencia as ligações entre a ciência

e a arte", refere a Câmara, em nota

de Imprensa, salientando que no

dia 22, pelas 15h00, terá também

lugar "uma palestra sobre o tema"

por Clementina Teixeira, do Insti-

tuto Superior Técnico.

Amanhã, a partir das 18h00, no

Museu de Sines, será inaugurada

a exposição "Reencontrar: O Le-

vantamento cultural de Sines, 30
anos depois". "Com esta exposição

recorda-se o trabalho de Al Berto

e da sua equipa do Núcleo Cultu-

ral da Câmara Municipal de Sines

na recolha e levantamento do pa-

trimónio local", explica a autarquia.

As iniciativas prosseguem na

sexta-feira, 22, pelas 21h30, com

a apresentação da "Transparência

e Integridade - Associação Cívica",

seguida de debate sobre a temá-

tica da corrupção e integridade pú-

blica, na Biblioteca Municipal.

Nos dias 23 e 24, sábado e do-

mingo, o desporto estará em des-

taque, com a Piscina Municipal de

Sines Carlos Manafaia a receber o

Campeonato Regional Absoluto

de Natação /Torneio de prepara-

ção de infantis e juvenis. "É uma

organização da Associação de Na-

tação do Alentejo, com o apoio da

Câmara Municipal de Sines e do

Clube de Natação do Litoral Alen-

tejano."
No Dia do Município, 24, as co-

memorações têm início às IOhOO,

com o hastear da bandeira nos Pa-

ços do Concelho. A sessão solene

da Assembleia Municipal come-

morativa da data acontece este

ano no auditório do Centro de Ar-

tes de Sines, pelas llhOO. As

15h00, a Arte Velha - Associação

de Artesãos inaugura, na sua

sede, a exposição "Passado e pre-
sente". A exposição está patente
até 30 de Novembro. Às 16h00, no

Museu de Sines, é apresentado e

distribuído o guia "Na villa de Sines

e seu termo", publicação do Ar-

quivo Histórico Arnaldo Soledade

sobre os lugares do concelho de Si-

nes na documentação dos séculos

XVII a XIX.

A última iniciativa das come-

morações acontece no dia 4 de

Dezembro, às llhOO: a Santa

Casa da Misericórdia de Sines

promove, no seu salão social, uma

apresentação da peça "A Magia
das Águas", pelo Teatro do Mar.

ANIVERSÁRIO. Dia do Município festeja-se no domingo


