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Solicitar inserção de eventos
O material para divulgação na agenda deve 
ser remetido para o endereço de email 
ci@mun-sines.pt (UDL - Comunicação e 
Imagem) até ao dia 10 do mês anterior ao da 
sua edição. Se o dia 10 coincidir com um fim 
de semana ou feriado, o prazo será o dia útil 
anterior. A inserção de eventos é sujeita a 
avaliação de interesse público. Próxima 
edição: setembro / outubro 2018.

Obter a agenda
Pode encontrar a agenda nos equipamentos 
públicos, comércio, etc. (ver circuito na 
contracapa). Se vive fora de Sines, pode 
solicitar-nos o envio pelo correio 
(tel. 269 630 665; ci@mun-sines.pt).

Alterações
O programa de iniciativas pode ser alterado 
por motivos imprevistos. As alterações são 
noticiadas nos meios eletrónicos municipais 
(ver endereços na contracapa).

A informação de entidades externas ao 
município é da sua responsabilidade.

#65 O verão voltou e com ele o programa reforçado de iniciativas culturais e 

animação, para usufruto de quem vive em Sines e Porto Covo e dos 

cada vez mais numerosos turistas que nos visitam.

Nesta edição da Sines em Agenda, trazemos notícias dos dois principais 

acontecimentos realizados nesta época em Sines: as Tasquinhas Sines, 

que vão novamente animar a frente marítima da cidade em julho e 

agosto, e o Festival Músicas do Mundo, que chega em 2018 à sua 20.ª 

edição.

Nesta edição comemorativa, o festival apresenta o seu maior programa 

de sempre, com 59 concertos distribuídos por Porto Covo (4 dias, mais 

um do que o habitual) e pela cidade de Sines (6 dias). Música de cerca 

de 40 países num festival de serviço público que faz ponto de honra em 

mostrar culturas diferentes, proporcionando um espaço de descoberta 

para os espectadores e de afirmação para artistas provenientes tantas 

vezes das zonas mais desfavorecidas do globo.

Também na área musical (embora o FMM Sines já transcenda essa 

única componente) teremos concertos que mostram que há muito mais 

do que as nossas praias e o nosso património a justificar uma visita ao 

concelho no mês por excelência das férias, agosto.

Uma palavra ainda para a continuidade da parceria entre a Câmara 

Municipal de Sines e o Centro Cultural Emmerico Nunes na divulgação 

da melhor arte contemporânea durante o verão. Desta vez, o convidado 

é um dos mais reconhecidos artistas portugueses, Manuel San-Payo.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Para além das belas praias...
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

25-27 JULHO

Encontros com escritores - A das Artes / 
FMM [P30]

28 JULHO

Conhecer Sines através de... Cláudia de 
Campos [P18]

AGOSTO

Feira de Agosto [P27]

7-9 AGOSTO

Na Areia Molhada, uma História 
Contada [P16]

14-15 AGOSTO

Festa de Nossa Senhora das Salas [P27]

15 AGOSTO

Concerto: Paulo Gonzo [P13]

19 AGOSTO

Descida de carrinhos de rolamentos 
[P26]

20-24 AGOSTO

Semana + para a Juventude [P23]

25 AGOSTO 

Aniversário Espaço Sénior Jardim das 
Descobertas [P24]

29 AGOSTO

Banho 29 - Sines [P28]

29-30 AGOSTO

Festas de Nossa Senhora da Soledade 
[P28]

5

EXPOSIÇÃO DE VERÃO

4

JULHO / AGOSTO

Exposição: Timóteo - Ilustrações do 
livro de Marco Taylor [P15]

2 JULHO

EAAL: Audição Secundário [P21]

3 JULHO - 14 AGOSTO

Atividades de educação ambiental 
Bandeira Azul [P29]

4, 11, 18, 25 JULHO

Vamos Brincar às Bibliotecas [P14]

7 JULHO

Torneio de Andebol de Praia [P25]

Prova BTT Resistência Urbana [P25]

Prémio Internacional Terras Sem 
Sombra [P30]

12 JULHO

Curso Livre de História Local [P19]

14 JULHO - 14 OUTUBRO

Exposição: Manuel San-Payo: O 
Atelier Nómada [P5]

14 JULHO - 5 AGOSTO

Tasquinhas Sines 2018 [P6-8]

19-28 JULHO

FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo 2018 [P9-12]

20-21 JULHO

Biblioteca Fora de Horas [P14]

21 JULHO

Dança de Salão: XIX Festival do 
Alentejo [P26]

14 de julho a 14 de outubro

MANUEL SAN-PAYO
O ATELIER NÓMADA
Verão Arte Contemporânea em Sines
> Centro de Artes de Sines - Centro de Exposições e Centro Cultural 
Emmerico Nunes | Inaug. 14 de julho, 16h00 | Dias úteis, 14h00-20h00; 
sábados, domingos e feriados, 14h30-20h00 | Entrada livre | Org. Câmara 
Municipal de Sines / Centro Cultural Emmerico Nunes

Os ateliers dos artistas dizem 
muito sobre eles. O atelier de 
Manuel San-Payo vai invadir Sines 
este verão e dá bem a imagem 
deste artista multifacetado que 
tanto - desenhador do quotidiano 
com uma obra imensa e 
inestimável - leva consigo o 
atelier para onde quer que vá, 
como o traz para as grandes salas 
e para as telas onde o real se 
depura e ganha expressão 
abstratizante. Dois núcleos: os 
diários gráficos dos três últimos 
anos estarão visíveis no Centro 
Cultural Emmerico Nunes (com 
que o artista tem uma relação histórica) e uma exposição de desenho, 
pintura e instalação invadirá o Centro das Artes da cidade.

Manuel San-Payo nasceu em Lisboa em 1958. Licenciado em Pintura e 
doutorado em Desenho pela Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa. É artista plástico, com exposições desde 1981, e professor de 
Desenho na FBAUL. Tem ainda vasta colaboração enquanto ilustrador 
em jornais, livros, capas de discos, cartazes. É membro fundador da 
Galeria Monumental, em Lisboa, onde exerce, desde 1986, a função de 
curador.
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14 de julho a 5 de agosto

Tasquinhas Sines 2018
> Av. Vasco da Gama | 12h00-02h00 (no dia da abertura, a partir das 
20h00) | Org. Câmara Municipal de Sines

Juntando uma componente gastronómica e uma componente de 
animação, aliadas à beleza do cenário, com vista para o mar, as 
Tasquinhas Sines são uma das iniciativas mais populares realizadas no 
concelho, com grande adesão da população local e dos turistas que 
visitam Sines no verão. Em 2018, o concurso gastronómico associado à 
iniciativa vai eleger o “Melhor Prato de Feijoada com Produtos do Mar 
de Sines”. À semelhança dos anos anteriores, a iniciativa contará com 
animação musical diária. Saiba mais em http://tasquinhas.sines.pt. 

Hatrês - Gelataria
Gelados artesanais (fabrico 
próprio), crepes variados, batidos, 
sumos de fruta, bebidas 
espirituosas, caipirinhas, 
sobremesas com gelado, etc.

Vasco da Gama Atlético Clube
Feijoada de polvo/choco, saladas 
de choco, ovas, polvo, orelha. 
Caracóis, sardinhas, carapaus, 
choco frito, polvo frito.  
Prato a concurso: Feijoada à Vasco 
da Gama

Siga a Festa – Associação de 
Carnaval
Ensopado de polvo, saladas de 
ovas, mexilhão, bacalhau, etc. 
Caldeirada, feijoada de choco e 
búzios, choco frito, fritada de carne 
de porco.
Prato a concurso: Feijoada à folião

Flor de Sal by Melides
Taça de pão com barriga de 
porco, batata-doce, puré de 
maça e salada; taça de pão com 
gaspacho e cavala fumada; taça 
de pão com caril de legumes.
Prato a concurso: Feijoada com 
frutos do mar e alga nori

Doces da Nossa Terra
Doçaria conventual, bolos à 
fatia, semifrios, pipocas e 
algodão doces, farturas, churros, 
waffles, churritos, chupas, 
pirulitos, doces de tacinha. 
Sumos naturais, caipirinhas, 
imperial, bebidas espirituosas.

“A Gralha”
Franguinho da Guia, grelhada 
mista, feijoadas de choco, búzio 
e polvo, migas com carne de 
porco, arroz de polvo.
Prato a Concurso: Feijoada à 
mariscador

Lista de tasquinhas
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FESTIVAISGASTRONOMIA

Casa do Benfica de Sines
Mexilhão à Benfica, espadarte com 
molho de cebola, sardinha com 
molho de enguia, filetes de peixe 
espada preto com banana frita, 
bolo do caco variado.
Prato a Concurso: Feijoada de 
gambas

O Sítio do Márinho - Cocktails & 
Tapas
Cocktails e destilados; Tapas

Samba “Beija-Flor”
Choco frito com migas de ovas; 
lulinhas à Beija-Flor, carne de 
porco à portuguesa, lasanhas, 
bacalhau, pipis, pezinhos de 
coentrada, feijoadas; tostas; 
bifinhos com cogumelos, polvo no 
forno; bitoque, bifanas, 
entremeada, sopa, saladas; 
caracóis; baguetes, pirolitos, 
molotof. Sumos, imperial, sangria.
Prato a concurso: Feijoada à Beija 
Flôr

Hóquei Clube Vasco da Gama
Saladas variadas, bifanas.
Prato a concurso: Stickadas

Pizzaria Cosa Nostra
Pizzas, pão d'alho, pão d'alho com 
queijo, saladas, sobremesas.

PCP - Partido Comunista 
Português
Choco frito, saladas frias, sopa.
Prato a concurso: Feijoada à 
Pescador

SIM – Sines Interessa Mais
Sardinhas assadas, cavalas e 
carapaus de escabeche, carapaus 
alimados, feijoada de choco, arroz 
de polvo, frango do campo com 
pimentos, saladas, choco frito.
Prato a concurso: Feijoada do Mar à 
SIM

A.M.F.A.L.A.
Javali, asinhas à Índia, pipis, 
moelinhas, fígado à alentejana, 
pitéu com carne, bifanas, bacalhau 
à AMFALA, polvo e choco de molho 
de tomate, camarão de molho, 
salada com frutos do mar e outras, 
caldo verde e sobremesas.
Prato a concurso: Feijoada à 
Marotinha.

Sabores de África 
Cachupa, muamba de galinha, caril 
de amendoim, frango com manga, 
caril de caranguejo, pastel de milho.
Prato a concurso: Feijoada di Nos

O Bejinha Restaurante / 
“Tasquinha do Marisco”
Marisco, saladas do mar, peixe, 
feijoada de búzios.
Prato a Concurso: Feijoada de 
Lagosta de Sines

A Tasca da AGSines
Grelhada mista de peixe, grelhada 
mista de carne, choco frito, feijoada 
de choco, sopa de cação, saladas 
várias.
Prato a concurso: Feijoada de choco

19 a 28 de julho

FMM Sines – Festival Músicas 
do Mundo 2018 | 20 anos
> Porto Covo e Sines | Org. Câmara Municipal de Sines

Para esta edição 
comemorativa estão 
programados 59 concertos, 
o maior alinhamento musical 
de sempre, a que se irá 
somar um programa de 
iniciativas paralelas em 
várias áreas da expressão 
artística. 

A escolha dos artistas foi 
guiada pelos princípios de 
sempre: erguer pontes entre 
culturas e promover a 
igualdade da circulação de 
artistas, dando ao público a 
oportunidade de conhecer 
músicos com origem em 
geografias ou propostas 
estéticas que encontram 
menos espaço no circuito 
comercial da música ao vivo. 

Um festival de serviço público que nesta edição acolherá músicos de 39 
países / regiões de todos os continentes. O alinhamento põe lado a 
lado artistas e grupos de currículo cheio, como Bulimundo, Huun-
Huur-Tu, Kimmo Pohjonen, Kroke, Maravillas de Mali e Oliver 
Mtukudzi, e artistas da nova geração, como BaianaSystem, Elida 
Almeida, Sofiane Saidi, Sons of Kemet e Vieux Farka Touré. 

Mais informação: fmmsines.pt
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caril de caranguejo, pastel de milho.
Prato a concurso: Feijoada di Nos
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19 a 28 de julho

FMM Sines – Festival Músicas 
do Mundo 2018 | 20 anos
> Porto Covo e Sines | Org. Câmara Municipal de Sines

Para esta edição 
comemorativa estão 
programados 59 concertos, 
o maior alinhamento musical 
de sempre, a que se irá 
somar um programa de 
iniciativas paralelas em 
várias áreas da expressão 
artística. 

A escolha dos artistas foi 
guiada pelos princípios de 
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igualdade da circulação de 
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Um festival de serviço público que nesta edição acolherá músicos de 39 
países / regiões de todos os continentes. O alinhamento põe lado a 
lado artistas e grupos de currículo cheio, como Bulimundo, Huun-
Huur-Tu, Kimmo Pohjonen, Kroke, Maravillas de Mali e Oliver 
Mtukudzi, e artistas da nova geração, como BaianaSystem, Elida 
Almeida, Sofiane Saidi, Sons of Kemet e Vieux Farka Touré. 

Mais informação: fmmsines.pt
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FESTIVAIS FESTIVAIS

FMM Sines 2018 / Concertos

Porto Covo
Todos os concertos @ Palco INATEL - Largo Marquês de Pombal

19 julho – Quinta-feira
21h30: ALDINA DUARTE (Portugal)
22h45: M. SALEH, M. LOUCA & T. ABU GHAZALEH'S LEKHFA (Egito / Palestina)
00h00: BARBEZ (EUA)

20 julho – Sexta-feira 
19h00: MONSIEUR DOUMANI (Chipre)
21h30: THE COMO MAMAS (EUA)
22h45: KARINA BUHR (Brasil)
00h00: FOGO FOGO (Portugal)

21 julho – Sábado  
19h00: C4 TRÍO (Venezuela)
21h30: MESZECSINKA (Hungria)
22h45: VIEUX FARKA TOURÉ (Mali)
00h00: BABA ZULA (Turquia)

22 julho – Domingo  
20h15: LA TÈNE (Suíça / França)
21h30: KROKE (Polónia)
22h45: ROBERT FINLEY (EUA)
00h00: MERIDIAN BROTHERS (Colômbia)

Sines

23 julho – Segunda-feira 
19h00: TOOTARD (Montes Golã - Síria) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * ŠIROM (Eslovénia) @ CAS - Auditório
23h00: * ETHNO-TRIO TROITSA (Bielorrússia) @ CAS - Auditório
00h15: THE CORRESPONDENTS (Reino Unido) @ Largo Poeta Bocage

24 julho – Terça-feira
19h00: CARMELO TORRES Y SU C. SABANERA (Colômbia) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * LAJKÓ FÉLIX (Hungria) @ CAS - Auditório
23h00: * SUTARI (Polónia) @ CAS - Auditório
00h15: EL LEOPARDO (Colômbia) @ Largo Poeta Bocage

25 julho – Quarta-feira
17h00: * ŸUMA (Tunísia) @ CAS - Auditório
19h00: ELIDA ALMEIDA (Cabo Verde) @ Castelo
20h30: DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK (Turquia et al) @ Av. Vasco da Gama

22h00: ** MOON HOOCH (EUA) @ Castelo
23h15: ** ALSARAH & THE NUBATONES (Sudão / EUA) @ Castelo
00h30: ** HAVANA MEETS KINGSTON (Cuba / Jamaica) @ Castelo
02h00: PEKKO KÄPPI & K:H:H:L (Finlândia) @ Av. Vasco da Gama
03h15: DUOUD (Argélia / Tunísia) @ Av. Vasco da Gama
04h30: AMMAR 808 (Tunísia) @ Av. Vasco da Gama

26 julho – Quinta-feira
17h00: * SUSANA TRAVASSOS (Portugal) @ CAS - Auditório
19h00: TIMBILA MUZIMBA (Moçambique) @ Castelo
20h30: GUY ONE (Gana) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** CHASSOL (França) @ Castelo
23h15: ** HUUN-HUUR-TU (Tuva - Rússia) @ Castelo
00h30: ** SOFIANE SAIDI & MAZALDA (Argélia / França) @ Castelo
02h00: GILI YALO (Etiópia) @ Av. Vasco da Gama
03h15: MARKUS & SHAHZAD (França / Paquistão) @ Av. Vasco da Gama

27 julho – Sexta-feira
17h00: * YAZZ AHMED (Bahrein / Reino Unido) @ CAS - Auditório
19h00: TULIPA RUIZ (Brasil) @ Castelo
20h30: SEWARD (Catalunha - Espanha) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** KIMMO POHJONEN 'SKIN' (Finlândia) @ Castelo
23h15: ** SONS OF KEMET (Reino Unido) @ Castelo
00h30: ** CORDEL DO FOGO ENCANTADO (Brasil) @ Castelo
01h45: ** MARAVILLAS DE MALI (Mali) @ Castelo
03h15: IMARHAN (Povo Tuaregue) @ Av. Vasco da Gama
04h30: SCÚRU FITCHÁDU (Portugal) @ Av. Vasco da Gama

28 julho – Sábado 
17h00: * LIVE LOW (Portugal) @ CAS - Auditório
19h00: SARA TAVARES (Portugal) @ Castelo
20h15: OPAL OCEAN (Austrália) @ Av. Vasco da Gama
21h45: ** YASMINE HAMDAN (Líbano) @ Castelo
23h00: ** OLIVER MTUKUDZI & THE BLACK SPIRITS (Zimbabué) @ Castelo
00h15: ** BULIMUNDO (Cabo Verde) @ Castelo
01h30: ** BAIANASYSTEM (Brasil) @ Castelo
03h15: INNER CIRCLE (Jamaica) @ Av. Vasco da Gama
04h30: MARK ERNESTUS' N. R. FORCE (Senegal / Ale.) @ Av. Vasco da Gama
05h45: CERO39 (Colômbia) @ Av. Vasco da Gama

Entradas

Os concertos assinalados com asteriscos necessitam de aquisição de entradas:
     (*) Concertos no auditório do Centro de Artes de Sines
     (**) Concertos noturnos no Castelo
Todos os concertos não assinalados com asteriscos são de entrada livre.
Em Sines, os bilhetes estarão à venda no Centro de Artes de Sines (até 22 de julho) e nas 
bilheteiras da antiga estação de correios - Praça Tomás Ribeiro (de 23 a 28 de julho)
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CONCERTOS DE VERÃO

15 de agosto

Paulo Gonzo
> Castelo | 22h00 | Entrada livre | Org. Câmara Municipal de Sines

Paulo Gonzo, cantor, compositor e performer, tem mais de 40 anos de 
carreira e é uma referência obrigatória da música produzida em 
Portugal nas últimas décadas, com mais de 500 mil discos vendidos até 
hoje. As suas primeiras músicas são de 1975 e seu primeiro disco é de 
1979. Desde então passou por muitos palcos, cidades e países do 
mundo com a sua voz e as suas raízes nos blues e no R&B. Com o seu 
novo espetáculo, explora diferentes abordagens ao repertório de 
sempre. Um espetáculo de grande qualidade artística repleto de êxitos 
intemporais. 

FESTIVAIS

FMM Sines 2018 / Iniciativas paralelas

WORKSHOPS COM ALIBOMBO 
(COLÔMBIA)*
> 23 & 24 JUL @ Centro de Artes
 
10h00-13h00: Percussão 
Colombiana 
10h00-13h00: Sons Reciclados 
15h00-18h00: Estações Criativas

ATELIÊS INFANTIS COM 
MÚSICOS DO FMM*
> 25-28 JUL, 11h00 @ Pátio das 
Artes. Crianças 6-12 anos

MILHO POR PEIXE | 
ESPETÁCULO MUSICAL PARA 
INFÂNCIA E FAMÍLIAS*
> 24 JUL, 11h00 @ Pátio das 
Artes. M/6. Dur. 45'

APRESENTAÇÕES
> 24-28 JUL, 15h00 @ Centro de 
Artes - Átrio. Org. Livraria A das 
Artes / CMS

24: Tiago Nabais + Hugo Maia
25: Rodrigo Guedes de Carvalho
26: João Lopes Aguiar
27: David Machado
28: Jornal «Mapa»

CONTOS DE TANTOS MUNDOS
> 25-28 JUL, 16h00 @ Pátio das 
Artes

25: Adriano Reis
26: Trovadoras Itinerantes
27: Ana Sofia Paiva
28: Clara Haddad

FEIRA DO LIVRO E DO DISCO 
> 23-28 JUL, 16h00-02h00 @ 
Capela da Misericórdia. Org. CMS 
/ A das Artes / VGM / O Homem do 
Saco

O OUTRO FMM* 
> 27 & 28 JUL, 15h00 @ Castelo

[*] Mediante inscrição na receção 
do Centro de Artes de Sines (Tel. 
269 860 080).
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

4, 11, 18 e 25 de julho 

Vamos Brincar às Bibliotecas
> CAS – Biblioteca (setor infantil) | 14h30-15h30 | Crianças 6-10 anos | 
Mediante inscrição

A atividade tem como objetivo dar a conhecer aos mais pequenos as 
tarefas inerentes à Biblioteca, recriando a brincar o dia-a-dia numa 
biblioteca pública.

Noite de 20 para 21 de julho

Biblioteca Fora de Horas 
– Uma Noite na Casa dos Livros
> CAS – Biblioteca | 21h00-10h00 | Crianças 7-10 anos | Inscrições 
(limitadas) até 17 de julho, mediante preenchimento de ficha de inscrição 
e autorização dos encarregados de educação, no balcão de atendimento 
do CAS

Terceira edição de uma iniciativa criada com o intuito de formar leitores 
desde tenra idade e aproximar as crianças do mundo mágico dos livros 
e da leitura.

Julho / Agosto

Timóteo – Ilustrações 
do livro de Marco Taylor
> CAS – Biblioteca (Set. Infantil) | Horário de funcionamento da biblioteca

Exposição com algumas das ilustrações da 
versão de «luxo» deste livro sem palavras. 
Conta a história hilariante de Timóteo, um 
homem zangado que tinha uma forma 
muito própria de resolver tudo o que o 
incomodava... Até que encontrou a 
Senhora Zangada.

Em continuidade

Grupos de leitores
> Gratuito | Informações: biblioteca @mun-sines.pt, tel. 269 860 080

UMA CASA SEM LIVROS | ADULTOS   

O Clube de Leitores da Biblioteca terá a sua última 
sessão antes da época de férias integrada nas 
atividades paralelas do FMM. Trata-se de uma visita 
literária “Conhecer Sines através de… Cláudia de 
Campos”, em parceria com o Arquivo Histórico, a 
qual dá a conhecer Sines através do romance “Ele” 
(ver pág. 18). Retomaremos em setembro as sessões 
habituais do clube.

UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR 

O Clube de Leitores Júnior, para crianças dos 7 aos 10 
anos, retomará também as suas sessões habituais 
em setembro e esperamos que mais pequenos 
leitores se queiram juntar ao grupo.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURALCAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

7, 8 e 9 de agosto

Na Areia Molhada, uma História 
Contada
> Praia Vasco da Gama | 10h30 | Para público em geral, sem inscrição

A Equipa de Mediação de Leitura vai à Praia Vasco da Gama ler contos 
da tradição oral musicados para crianças, famílias e todos os banhistas 
que se queiram deixar levar no ritmo da palavra.

2.ª quinzena de agosto

Visitas-ateliês à exposição “Manuel 
San-Payo - O Atelier Nómada”
> CAS – Centro de Exposições | Mediante marcação, para grupos com mais 
de 10 elementos

Visitas-ateliês no âmbito do desenho, pintura e instalação como 
elementos facilitadores e de aproximação às artes, ao percurso e obra 
de Manuel San-Payo. No final do ateliê, convidam-se os participantes a 
desenhar o quotidiano, tal como o artista, e a criar o seu próprio diário 
gráfico personalizado e representativo das suas andanças.

2.ª quinzena de agosto

Experiência DESLOCAR
> CAS | Mediante marcação, para grupos de colónias de férias e ATL´s

Após ter desenvolvido esta iniciativa junto de alunos e professores, o 
SEC desafia agora novos públicos (monitores de colónias de férias e 
ATL´s, animadores socioculturais). Ambiciona-se a articulação entre a 
dinâmica regular do grupo com o espaço expositivo e restante 
instituição cultural. A sessão será fruto da programação conjunta entre 
o responsável pelo grupo e a equipa do SEC, com o intuito de oferecer 
aos mais novos o maior número de desafios, relacionados com as 
diversas áreas artísticas.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

28 de julho

Conhecer Sines através de… 
Cláudia de Campos
> Cidade | A partir das 14h00 | Inscrições em sines.pt

Em 2016, nos 100 anos da morte da autora, a Câmara Municipal de 
Sines reeditou o romance “Ele”, de Cláudia de Campos. Agora, além da 
aventura musical do Festival Músicas do Mundo, propomos uma 
aventura pelas páginas do romance. A partir das palavras de Cláudia de 
Campos, um passeio literário pelas ruas de Sines. Inscrições gratuitas, 
limitadas a 25 participantes, em sines.pt. 

PROGRAMA

14h00: Início do percurso pedonal nos Paços do Concelho, uma das 
casas da família de Cláudia de Campos
14h20: Museu de Sines. Visita ao Castelo e ao Museu de Sines
15h00: Rua Teófilo Braga, antiga Rua Direita, local descrito no romance
15h20: Visita à Ermida de Nossa Senhora das Salas e ao seu interior
16h00: Visita ao Forte do Revelim
16h20: Passeio pelo exterior da Capitania, antiga casa de Cláudia de 
Campos
16h45: Centro de Artes de Sines. Visualização do documentário “Eu”, 
de Diogo Vilhena 

12 de julho

Curso Livre de História Local
> CAS – Cafetaria | 14h00-17h30 | Inscrições limitadas e gratuitas, em 
sines.pt, tel. 269 860 090 ou arquivo@mun-sines.pt

Neste Ano Europeu do Património 
Cultural, o Arquivo Municipal de Sines 
promove o Curso Livre de História Local, 
a iniciar no dia da elevação de Sines a 
cidade, que ocorreu no já longínquo ano 
de 1997. A metodologia do curso inclui 
uma perspetiva mais teórica e outra mais 
prática, estimulando a participação dos 
interessados. Após uma aula de 30 
minutos com Joaquina Soares, sobre aspetos da arqueologia e história 
locais, segue-se uma visita guiada ao Arquivo Municipal, ao Centro 
Histórico e ao Museu de Sines.

Julho

Exposição “Comissões de Moradores do 
Concelho de Sines: da tradição à modernidade”
 
Sob a égide do Programa Tradições da EDP, o Arquivo Municipal de 
Sines prossegue com o trabalho de recolha, preservação e divulgação 
das comissões de moradores do concelho de Sines. Nesta fase do 
projeto inicia-se a itinerância de uma exposição sobre a história e a 
memória das comissões de moradores, por vários locais do concelho. 

Julho / Agosto

Projetos de continuidade

Prosseguem, para o público em geral, os projetos Visitas Guiadas ao 
Arquivo Histórico, Arquivista por um Dia, Documento do Mês, 
Mosaico das Memórias de Sines e Ser Siniense. Mais informações: 
Tel. 269 860 090; arquivo@mun-sines.pt.
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORALMUSEU DE SINES

CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL 
(1.º CICLO) 
> Inscrições até 15 de julho

Para alunos que estão a frequentar 
o 1.º Ciclo (1.º ao 4.º ano). 

CURSO PRÉ-ESCOLAR 
(3-5 ANOS)
> Inscrições até 15 de julho

Com uma abordagem mais intuitiva 
da música aprendendo como se de 
uma nova língua se tratasse, 
sempre assegurando que a diversão 
está em primeiro lugar. 

OFICINAS INSTRUMENTO 
(CURSO LIVRE) - TODAS AS 
IDADES
> Inscrições sempre abertas

Acordeão, Bateria, Clarinete, 
Contrabaixo, Fagote, Flauta 
Transversal, Guitarra Clássica, 
Guitarra Portuguesa, Oboé, 
Percussão, Piano, Saxofone, 
Trombone, Trompa, Trompete, 
Tuba, Viola d'Arco, Violino, 
Violoncelo. 

Ano letivo 2018/19

Novas inscrições

Em exposição

Memórias da Praia de São Torpes 
Lugar Mítico da Arqueologia Portuguesa
> Museu de Sines | Parceria entre o Museu Nacional de Arqueologia / 
Direção-Geral do Património Cultural e o Museu de Sines / Câmara 
Municipal de Sines. Apoio: EDP Produção - Programa Tradições 

A praia de São Torpes é um lugar destacado na história da arqueologia 
portuguesa, desde que, no dia 7 de junho de 1591, aí foi escavado um 
monumento funerário tido como o túmulo deste mártir dos primeiros 
tempos do Cristianismo. 
  O cuidado posto na descrição dos trabalhos, do sítio e dos objetos 
encontrados, assim como no acondicionamento, transporte e posterior 
exposição aos devotos das relíquias fazem deste um dos mais 
importantes momentos percursores da arqueologia portuguesa.
  Ao longo dos tempos por ali passaram alguns dos mais importantes 
arqueólogos portugueses, mantendo vivo o interesse pelo local, ao 
mesmo tempo que se iam descobrindo outros valores únicos daquela 
costa: as suas jangadas de canas, a paisagem com os seus diversos 
ecossistemas (integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina), o património imaterial e até o industrial.

MUSICOTERAPIA 
> Inscrições sempre abertas

* Para grávidas 
* Para mães e bebés 
* Para mulheres 
* Clínica 
* Para raparigas pré-
adolescentes e adolescentes 

Julho

Atividades

2 de julho: Audição – Secundário 
(Capela da Misericórdia, 18h00)
4 a 7 de julho: Estágio de 
Orquestra de Cordas
11 a 13 de julho: II Encontro de 
Flauta Transversal e I Encontro 
de Saxofone da EAAL

:: Mais informações 
Tel. 269 036 778 / 917 277 300
geral.eaal@gmail.com
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COMUNIDADEEDUCAÇÃO

Até 20 de julho

Apoio Social 
Escolar | Inscrições
> Balcão Único (Câmara Municipal de 
Sines e extensão de Porto Covo)

Deverá ser apresentado o CC da criança 
e do encarregado de educação e o 
documento comprovativo do escalão 
do abono.

:: Apoio 2018/2019
Escalão A – Material escolar e cadernos de fichas (os livros serão 
entregues pelo Ministério da Educação, na escola, sem necessidade de 
qualquer pedido); almoço gratuito
Escalão B – Cadernos de fichas (os livros serão entregues pelo 
Ministério da Educação, na escola, sem necessidade de qualquer 
pedido); almoço pago a 50%

> Nota sobre Atividades de Animação 
e Apoio à Família (AAAF)
Quer as renovações, quer as inscrições para as AAAF (antiga CAF) são 
feitas nas próprias escolas.

2 a 13 de julho

Férias Ativas Verão

Ocupação do período das férias de verão 
para crianças e jovens do concelho de Sines 
com idades dos 6 aos 14 anos, através de 
atividades desportivas, culturais e de 
conhecimento dos hábitos e costumes da 
região.

20 a 24 de agosto

Semana + para 
a Juventude
> Org. Associação Mais para a Juventude 
Sineense

Semana de atividades para os jovens do 
concelho, entre elas: visita ao Badoca 
Safari-Park, excursão ao parque 
aquático Slide & Splash, passeio de 
canoa e passeio de paddle. Mais 
informações serão disponibilizadas na 
página de Facebook da associação.

Julho

Batismos de Surf
> Praia de S. Torpes | Org. Centro de Formação Desportiva de Surf do 
Agrupamento de Escolas de Sines. Parceria Associação Mais para a 
Juventude Sineense

3 e 4 de julho (tarde): Batismo 
de surf com a Associação mais 
para a Juventude Sineense, 
destinado aos jovens inscritos 
na associação

9 de julho (tarde): Batismo de 
surf com a Associação mais para 
a Juventude Sineense, para 
jovens com necessidades 
educativas especiais

16 de julho (manhã e tarde): Batismo de surf para docentes e não 
docentes do Agrupamento de Escola de Sines e funcionários da CMS 
que colaboram com o CFD.

Parque Aquático Slide & Splash

Badoca Safari Park
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DESPORTOCOMUNIDADE

Julho

Programa Nadador-Salvador Júnior 
> Org. Resgate – Associação de Nadadores-Salvadores Lit. Alentejano

Cerimónia de abertura: 7 de julho
NS Cadetes: 9 a 15 de julho
Tartaruguinhas (grupo 1): 9, 10 e 11 de julho
Pinguins e Focas: 16 a 22 de julho
Tartaruguinhas (grupo 2): 16, 17 e 18 de julho
Golfinhos e Tubarões: 23 a 29 de julho
Tartaruguinhas (grupo 3): 23, 24 e 25 de julho
Cerimónia de encerramento: 29 de julho

25 de agosto

17.º Aniversário do Espaço Sénior 
do Jardim das Descobertas
> Jardim das Descobertas | 15h30 | Org. Câmara Municipal de Sines. Apoio 
Junta de Freguesia de Sines

Festa de aniversário do mais antigo espaço sénior do concelho. 
Animação musical por Hélder Pereira.

7 de julho

Torneio de Andebol de Praia
> Praia Vasco da Gama | 9h30-18h00 | Org. Andebol Clube de Sines. Apoio 
Câmara Municipal de Sines

7 de julho

Sines - Prova BTT 
Resistência Urbana
> Cidade de Sines | Partidas às 18h00 (prova de 4 
horas) e 20h00 (prova de 2 horas) | Inscrições: 
apedalar.com | Org. Larga a Roda / Sines Surf Clube. 
Apoio CMS

A aventura do BTT urbano volta a passar pelas ruas da cidade de Sines.

Inscrições abertas

Trail Costa Vicentina
> Promotor: Ganhardestak. Apoio Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém e Câmara Municipal de Sines

O Trail Costa Vicentina realiza-se a 21 de outubro nos 
concelhos de Sines e Santiago do Cacém. É 
composto por três modalidades de trail: Longo 
(59km), entre Santiago do Cacém e Porto Covo; Médio (26km), entre 
Cercal e Porto Covo; e Curto (14km), entre Sonega e Porto Covo. 
Informações detalhadas e inscrições no site 
www.trailcostavicentina.pt.
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TRADIÇÃODESPORTO

21 de julho

XIX Festival do Alentejo 
Festival de Dança de Salão Internacional
> Pavilhão Multiusos de Sines | 13h00 | Org. Associação Recreativa de 
Dança Sineense, em parceria com a Associação Portuguesa de 
Professores de Dança de Salão Internacional

O maior festival de danças de salão e latino-
americanas do Alentejo e um dos maiores de 
Portugal. Irá trazer ao litoral alentejano 
centenas de dançarinos de todo o país e de 
outros países inscritos no WDC, nos diversos 
escalões de dança existentes em Portugal. 
Várias modalidades de dança vão ser 
disputadas nesta competição com cerca de 
nove horas de duração, das danças de salão 
modernas às danças de salão latinas. 
Megaprodução de som, luz e vídeo, com a 
presença de um júri internacional dos mais 
conceituados a nível mundial no campo da 
dança.

19 de agosto

Descida de Carrinhos 
de Rolamentos
> Local e horário a definir | Org. Sines Surf Clube

Os carrinhos de rolamentos remetem para as 
memórias de várias gerações. O Sines Surf 
Clube recupera uma modalidade informal que 
preencheu a adolescência e a juventude de 
muitos jovens e organiza uma prova em que 
desafia os interessados a construir o seu 
carrinho de rolamentos e a participar.

14 e 15 de agosto

Festa de Nossa Senhora das Salas 
> Org. Paróquia de Sines / Comissão de festas
 
Nos dias 14 e 15 de agosto, realizam-se as festas da padroeira dos 
pescadores de Sines, Nossa Senhora das Salas, com procissões pelo 
centro histórico (noturna, dia 14) e no mar (diurna, dia 15). Esta última, 
usando as traineiras dos pescadores, devidamente engalanadas, é o 
ponto alto das festividades.

Agosto

Feira de Agosto
> Org. Câmara Municipal de Sines
 
A Feira de Agosto é um acontecimento centenário na cidade de Sines, 
desde sempre associado às festas de Nossa Senhora das Salas. Com a 
realização da feira, o município procura manter uma tradição que faz 
parte da memória de todas as gerações de sinienses, organizando um 
espaço com mercado tradicional e diversões para crianças e jovens na 
zona nascente da cidade.
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nove horas de duração, das danças de salão 
modernas às danças de salão latinas. 
Megaprodução de som, luz e vídeo, com a 
presença de um júri internacional dos mais 
conceituados a nível mundial no campo da 
dança.

19 de agosto

Descida de Carrinhos 
de Rolamentos
> Local e horário a definir | Org. Sines Surf Clube

Os carrinhos de rolamentos remetem para as 
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14 e 15 de agosto

Festa de Nossa Senhora das Salas 
> Org. Paróquia de Sines / Comissão de festas
 
Nos dias 14 e 15 de agosto, realizam-se as festas da padroeira dos 
pescadores de Sines, Nossa Senhora das Salas, com procissões pelo 
centro histórico (noturna, dia 14) e no mar (diurna, dia 15). Esta última, 
usando as traineiras dos pescadores, devidamente engalanadas, é o 
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Agosto

Feira de Agosto
> Org. Câmara Municipal de Sines
 
A Feira de Agosto é um acontecimento centenário na cidade de Sines, 
desde sempre associado às festas de Nossa Senhora das Salas. Com a 
realização da feira, o município procura manter uma tradição que faz 
parte da memória de todas as gerações de sinienses, organizando um 
espaço com mercado tradicional e diversões para crianças e jovens na 
zona nascente da cidade.
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TRADIÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL

29 de agosto

Banho 29
> Praia Vasco da Gama | Concentração: 9h00, Jardim das Descobertas | 
Org. Junta de Freguesia de Sines e Arte Velha - Associação de Artesãos

No dia 29 de agosto, toma-se banho de mar vestido e o banho vale por 
9. Uma tradição comum no sul do país que terá origens pagãs. 

Agosto

Porto Covo em Festa
Festas em honra de Nossa 
Senhora da Soledade
 
Nossa Senhora da Soledade é a padroeira 
de Porto Covo. As suas festas, no final de 
agosto, incluem uma procissão de velas 
(29 de agosto) e uma procissão diurna (30 
de agosto). Em ambas, a população 
acompanha a imagem pelas ruas da 
aldeia. Em paralelo com as festas 
religiosas em Porto Covo, realiza-se um 
programa de celebrações “profanas” na freguesia ao longo do mês de 
agosto. Programa completo a divulgar pela J. F. de Porto Covo.

Julho e agosto

Atividades de Educação 
Ambiental Bandeira Azul
Tema 2018: O Mar que Respiramos
> Praias de Sines com bandeira azul e porto de recreio | 10h00-18h00

Teatro, workshop, eco-mercado, divulgação de problemáticas como o 
lixo marítimo e a pegada ecológica, atividade experimental sobre 
acidificação dos oceanos, entre outras atividades. 

03 de julho: Praia Vasco da Gama
05 de julho: Porto de Recreio de Sines
10 de julho: Praia de São Torpes
17 de julho: Praia da Ilha do Pessegueiro
07 de agosto: Praia da Vieirinha
14 de agosto: Praia Grande do Porto Covo

As atividades em praia são realizadas em parceria com o CCVL - Centro 
de Ciência Viva do Lousal e a APS.
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CULTURA

CULTURA

Centro de Artes de Sines 
Tel. 269 860 080
cas@mun-sines.pt
biblioteca@mun-sines.pt  
arquivo@mun-sines.pt
Biblioteca: terça a sexta, 10h00-20h00, 
sábado e segunda, 14h30-20h00; 
C. Exposições: dias úteis, 14h00-20h00; 
sábados, domingos e feriados: 14h30-
20h00
Arquivo: dias úteis, 10h00-18h00

Reservas: Através do telefone do centro, 
até uma semana antes do espetáculo. 
Levantar até à véspera.

Descontos (programação regular): 
Estudantes, maiores de 65 anos e 
grupos de 10 ou mais pessoas usufruem 
de 25% de desconto. Portadores do 
Cartão Social do Munícipe, professores 
acompanhantes de turma e crianças de 
colo não pagam bilhete. Os bilhetes 
com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à 
identificação na entrada. Os descontos 
não são acumuláveis. A programação 
que não for iniciativa do Município não 
permite a aplicação de descontos. Mais 
informações no balcão do CAS.

Escola das Artes do Alentejo Litoral
Serviços Administrativos:
Tel. 269 036 778; 917 277 300 
geral.eaal@gmail.com

Centro Cultural Emmerico Nunes
Tel. 91 4827713; 269 084 574
ccemmericonunes@gmail.com
Terça a domingo (exceto feriados), 
15h00-19h00

PATRIMÓNIO

Museu de Sines | Casa de Vasco da 
Gama
Tel. 269 632 237 | museu@mun-sines.pt
Terça a domingo, incluindo feriados 
(exceto Natal, Ano Novo e Páscoa), 
10h00-13h00 / 14h00-17h00 (no verão, o 
horário da tarde é 14h30-18h00)

Tesouro da Igreja de N. S. Salas
Tel. 269 860 095 (informações)
dphadb@sapo.pt
Aberto de quarta-feira a domingo 
(exceto Natal, Páscoa e 1.º de Janeiro) no 
horário 10h00-12h30 e 14h00-17h00 (no 
verão, o horário da tarde é 14h30-18h00)

DESPORTO

Pavilhão dos Desportos 
Tel. 269 630 698
Dias úteis: 9h00-23h00; sáb., 9h00-15h00

Pavilhão Multiusos de Sines
Tel. 269 630 696
Dias úteis: 9h00-23h00; sábados: 9h00-
15h00; domingos: encerrado. Aberto 
noutros horários quando se realizam 
jogos

Piscina Municipal de 
Sines Carlos Manafaia
Tel. 269 860 020 
Dias úteis: 8h00-14h00 / 15h00-21h00; 
sábados: 9h00-13h00

Parque Desportivo Municipal João 
Martins / Campos de Ténis
Tel. 269 630 698
Parque: dias úteis, 9h00-21h00. Fins de 
semana: Encerrado
Campos de ténis: Dias úteis, 9h00-
20h00. Fins de semana: Encerrado

INFORMAÇÕES ÚTEIS

7 de julho

Prémio Internacional 
Terras sem Sombra
> Centro de Artes de Sines | 18h30 | Entrada 
livre | Org. Pedra Angular. Apoio Câmara 
Municipal de Sines

Na sequência de uma decisão tomada, na sua primeira reunião, pelo 
Conselho de Curadores, o Festival Terras sem Sombra criou, em 2011, o 
Prémio Internacional com o mesmo nome, destinado a homenagear 
uma personalidade ou uma instituição que se tenham salientado, ao 
nível global, em cada uma das seguintes categorias: a promoção da 
Música; a valorização do Património Cultural; e a salvaguarda da 
Biodiversidade. A escolha dos recipiendários é da responsabilidade de 
um júri internacional. Com periodicidade anual, o Prémio consta de um 
diploma e de uma obra de arte encomendada a um artista 
contemporâneo (este ano, Tânia Gil, natural de Porto Covo), sendo 
entregue num momento culminante da temporada musical no 
Alentejo. A sessão solene de entrega do prémio voltará a ter lugar em 
Sines. Preside o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

25, 26 e 27 de julho

Encontros 
com escritores
Parceria no âmbito das iniciativas 
paralelas do FMM Sines 2018
> Centro de Artes de Sines | 15h00 | Entrada livre | 
Org. Livraria A das Artes / CMS

25 de julho: Rodrigo Guedes de Carvalho apresenta 
“Jogos de Raiva”
26 de julho: João Lopes Aguiar apresenta “Os meus descobrimentos”
27 de julho: David Machado apresenta “Debaixo da pele”
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
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