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NOTA À IMPRENSA 
 
 

Res Publica no centro histórico de Sines 

 

O centro histórico é o cenário para um espectáculo de rua sobre a República em Sines, com 

a participação da comunidade. 

 

Para assinalar o Centenário da República, o Teatro do Mar e a Escola das Artes de Sines 

realizam, no dia 4 de Outubro, pelas 22h00, no centro histórico de Sines, o espectáculo “Res 

Pública”, um passeio alternativo pelo centro histórico da cidade, onde serão recriados seis 

momentos alusivos ao papel da comunidade na construção da sua própria história, ao longo 

dos últimos 100 anos.  

 

Estes momentos serão apresentados sob a forma de seis ambientes temáticos, com forte 

componente multimédia, distribuídos por vários locais diferentes: Castelo (interior), Largo 

Poeta Bocage, Largo do Muro da Praia (junto à Igreja Matriz), Praça Tomás Ribeiro e Centro 

de Artes. 

 

Juntamente com a folha de sala, será distribuído um mapa aos espectadores para se 

guiarem entre as seis “estações” da “Res Publica”. As “estações” acontecem em simultâneo, 

repetindo de 15 em 15 minutos, podendo os espectadores traçar o seu próprio percurso 

entre elas. 

 

“Res Publica” contou com a participação de todos os que quiseram de alguma forma 

partilhar o seu processo criativo, abrindo as portas do teatro à comunidade local: a 

verdadeira matéria-prima e propósito deste espectáculo. O evento conta com o apoio da 

Câmara Municipal de Sines e está integrado no Programa de Regeneração Urbana de Sines. 
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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). 


