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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Jornadas Europeias do Património assinaladas em Sines 
O acto de lançamento de um livro sobre o Forte do Pessegueiro, da autoria do historiador 

António Martins Quaresma, é o destaque da programação. 
 
O município de Sines associa-se às Jornadas Europeias do Património 2009, iniciativa anual do 
Conselho da Europa e da União Europeia realizada com o objectivo da sensibilização dos povos 
europeus para a importância da salvaguarda do património. 
 
Como principal evento das jornadas, destaca-se o lançamento do livro “Forte do Pessegueiro, 
fortificação da costa de Sines após a Restauração”, da autoria de António Martins Quaresma, 
que terá lugar na Sala de Armas do Castelo de Sines, no dia 23 de Setembro, às 18h00. É o 
primeiro livro de uma colecção de monografias que o Museu de Sines irá dedicar aos principais 
monumentos do concelho.  
 
No dia 25 de Setembro, durante todo o dia, realizam-se actividades pedagógicas para os mais 
novos no Museu de Sines e no Castelo. Como funcionava o Castelo, quem aqui vivia, como foi 
construído e alterado ao longo dos séculos com a evolução das técnicas militares, são algumas 
perguntas cuja resposta se propõe descobrir numa aventura dentro das muralhas do Castelo.  
 
No dia 26 de Setembro, às 15h00, na sequência do lançamento do livro de António Martins 
Quaresma, realiza-se uma visita ao Forte do Pessegueiro guiada pelo autor, que irá apresentar as 
mais recentes descobertas sobre a história do lugar. Viagem de autocarro com partida do 
Castelo e passagem pelo Forte do Revelim. 
 
As actividades pedagógicas e a visita guiada estão sujeitas a inscrição prévia, na recepção do 
Museu (tel. 269 632237). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDI/PM/2009-09-21 
 
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). 


