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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Feira da Primavera anima centro histórico de 
Sines com mercado e programa para famílias 

 
A edição de 2016 da Feira da Primavera realiza-se a 9 e 10 de abril no centro histórico de Sines, 
assinalando a chegada de uma nova estação do ano com um mercado tradicional e um programa 
de animação totalmente gratuito e vocacionado para as famílias.  
 
No mercado tradicional, entre as 10h00 e as 20h00, participam dezenas de expositores locais e 
regionais, entre artesanato e produtos alimentares. Uma pequena mostra de “street food”, no 
Castelo, é uma das novidades desta edição. Prolonga-se até às 22h00 no sábado e até às 21h00 
no domingo.  
 
Espetáculos: Da tradição alentejana a uma grande voz soul 
 
A presença de Kika Cardoso, a grande voz soul que encantou Portugal ao vencer a segunda 
edição do programa Factor X, da SIC, é o destaque do programa de espetáculos da Feira da 
Primavera 2016. Atua no domingo, 10 de abril, às 18h30.  
 
No mesmo dia, às 17h00, terão lugar demonstrações de dança pelos alunos do Centro de Artes 
de Sines e da Escola Secundária Manuel da Fonseca (Santiago do Cacém) e pela Associação 
Recreativa de Dança Sineense. 
 
Outro ponto alto do programa acontece no sábado, 9 de abril, às 19h00: o concerto de Moços 
d’Uma Cana, uma homenagem à viola campaniça e ao cante alentejano, com 10 músicos de 
tradição alentejana, incluindo Pedro Mestre, um dos seus grandes impulsionadores.  
 
O Coral Atlântico Juvenil apresenta-se também no dia 9, às 17h30, com repertório que vai desde 
o pop nacional e internacional à música portuguesa. 
 
Os espetáculos da Feira da Primavera realizam-se no Largo Poeta Bocage. 
 
Famílias: Ateliês e sessões de contos nos antigos CTT 
 
O edifício dos antigos CTT, na Praça Tomás Ribeiro, volta a ser a “casa das famílias” em mais esta 
feira temática. Recebe ateliês e sessões de contos concebidos pelo Serviço Educativo e Cultural 
do Centro de Artes de Sines. 
 
No dia 9, sábado, às 15h00, realiza-se o ateliê “Pesca Construtiva”, em que os participantes de 
todas as idades são convidados a entrar numa pescaria criativa. Uma hora depois chega a sessão 
de contos a partir da obra “O Dia em que o Mar Desaparece”, de José Fanha. 
 
No dia 10, domingo, às 15h00, acontece o ateliê “A Melhor Vela do Mundo”, que consiste na 
criação de uma vela perfumada a partir de óleo alimentar reciclado. A sessão de contos, às 
16h00, mergulha no livro “Lendas do Mar”, de José Jorge Letria. 
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Cozinha: “Show-cookings” e oficinas para pequenos “chefs” 
 
As artes culinárias estão novamente presentes na Feira da Primavera e a cafetaria do Castelo é o 
centro das operações. 
 
As novidades desta edição são as oficinas “Pequenos Chefes na Cozinha”, conduzidas por Sandra 
Santos (Bibi), para maiores de 6 anos (inscrições limitadas de duplas adulto + criança em 
http://goo.gl/forms/pjRhl65pHP). A primeira oficina, no sábado, é dedicada a pratos salgados. A 
segunda oficina, no domingo, ensina a confecionar doces sem açúcar. Ambas às 11h00. 
 
Os dois “show-cookings” (demonstrações de cozinha) realizam-se às 16h00 de sábado e 
domingo. No sábado, estará a cargo do chef Marcelo Martins e será seguido por uma prova de 
vinhos pel’A Serenada Enoturismo. No domingo, será conduzido pelo chef Tomás Coelho e terá 
como “bónus” uma prova da cerveja artesanal de bolota “Keltikia”. 
 
Bem-estar: Terapias alternativas e fitness 
 
Na Feira da Primavera 2016, estarão ao dispor muitas oportunidades para trabalhar o corpo e a 
mente numa perspetiva de qualidade de vida e bem-estar. 
 
No sábado e domingo, das 10h00 às 20h00, no Castelo, haverá um Espaço Saúde Alternativa, 
organizado pela entidade com o mesmo nome, dedicado à prática de terapias alternativas. O 
espaço proporcionará aulas livres de meditação (dia 9, às 17h00) e yoga (dia 10, às 16h00). 
 
No sábado e domingo, às 10h30, nos antigos CTT, realizam-se “Momentos Zen”. O primeiro, no 
dia 9, é uma aula de yoga para famílias, “Yoga com Histórias”, pela professora Nádia Silva. No dia 
10, o momento zen é um concerto meditativo, sessão de relaxamento e meditação com sons e 
texturas musicais por Humberto Tomás, Juliana Conde e Pedro Sequeira. 
 
O fitness também estará presente na Feira da Primavera, no sábado, com uma aula de Zumba 
pela instrutora Vanessa Gonçalves (Kalorias Club), e, no domingo, com uma aula de Takedance 
pelo instrutor Tomané. Ambas as aulas terão lugar no Largo Poeta Bocage, às 11h00. 
 
Memória: Jogos tradicionais e apresentação do “Tesouro do Africano” 
 
Depois do sucesso obtido no Natal no Largo 2015, em que o seu presépio foi visto por mais de 
3000 pessoas, o Museu de Sines abre as portas aos visitantes na Feira da Primavera. Entre as 
10h00 e as 18h00, o museu apresenta um tesouro de 25 moedas de prata encontradas no Largo 
Poeta Bocage junto de um misterioso esqueleto de dentes afiados, que nos leva a viajar a um 
tempo de piratas, escravos e perigosas viagens entre continentes. 
 
Também apelando à memória dos visitantes e à divulgação do passado junto das novas 
gerações, um conjunto de associações locais recria alguns dos mais populares e divertidos jogos 
tradicionais no Castelo, entre as 10h00 e as 20h00. 
 
A Feira da Primavera é uma organização da Câmara Municipal de Sines, com a parceria da Junta 
de Freguesia de Sines, Escola das Artes do Alentejo Litoral, Associação do Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, Arte Velha, Coral Atlântico e Fablab Lisboa. 
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Apoiam a iniciativa as seguintes entidades: SinesTecnopolo, Águas de Santo André, Pluricoop, 
Continente, EPO, Takedance, Kalorias, Sines Surf Clube, Rádio Sines, Associação Recreativa de 
Dança Sineense, Em Viagem, 4 Patas, Vasco da Gama Atlético Clube, Missão Coragem, 
Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais 
de Sines, Cercisiago e Skalabá Tuka. 
 
Programa completo em www.sines.pt/p/fprimavera.  
 
SIDI/PM/2016-03-30 
 
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). 
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