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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: janeiro / fevereiro 2019.

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.

#67 A programação de eventos de novembro e dezembro é marcada pelas 
comemorações do Dia do Município e pelas atividades associadas ao 
Natal.

Do ponto de vista cultural, o grande acontecimento das 
comemorações dos 656 anos do município de Sines será o concerto de 
Teresa Salgueiro, dia 24 de novembro, no Pavilhão Multiusos. A 
Câmara prossegue a dinamização deste equipamento com uma oferta 
de atividades dirigida à população de Sines, mas também à atração de 
visitantes.

No Centro de Artes, será inaugurada uma exposição de trabalhos do 
artista D’Assis Cordeiro, com fortes ligações a Sines.

Na celebração do Natal, voltamos a apostar na iniciativa Natal no 
Largo, que traz o espírito da quadra para o centro histórico com 
mercado tradicional, decoração cuidada dos espaços e programa de 
animação para todas as idades.

O Centro de Artes celebra o Natal com iniciativas promovidas pela 
Biblioteca e pelo Serviço Educativo e Cultural e a população sénior do 
concelho é novamente objeto do nosso reconhecimento com a oferta 
de um lanche-convívio.

Também para o Centro de Artes estão programadas atividades para 
bebés e em torno do tema da parentalidade consciente.

No campo desportivo, atenção ao início da nova época pelos clubes de 
Sines, com jogos todos os fins de semana nos equipamentos 
municipais.

Contamos com a vossa participação nestes e em todos os outros 
eventos descritos nas páginas que se seguem.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Tempo de celebrar
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

24-25 NOVEMBRO

Campeonato Regional de Natação [P25]

28 NOVEMBRO

Teatro: Auto da Índia [P9]

1-2 DEZEMBRO

Natal no Largo [P30]

3 DEZEMBRO - 6 JANEIRO

Exposição "Árvores de Natal" [P12]

8 DEZEMBRO

Concerto de Natal das Orquestras do 
Alentejo Litoral [P22]

9 DEZEMBRO

Presentes de Natal [P30]

10 DEZEMBRO

Encontro Cidadania e Direitos Humanos 
[P28]

14 DEZEMBRO

Brincadeiras Aquáticas [P24]

15 DEZEMBRO

Operação Crianças Felizes [P30]

Ateliê "Decorações de Natal" [P12]

Encontro "Conversas Pequenas" [P13]

17-19 DEZEMBRO

Natal no CAS [P17]

18 DEZEMBRO

Ateliê "Das Ilustrações Saem Histórias" 
[P12]

31 DEZEMBRO

Passagem de ano - Casoto [P29]

5

COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO

4

2-3 NOVEMBRO

XIV Coral Atlântico & Coros 
Convidados [P8]

3 NOVEMBRO - 13 JANEIRO

IX Valores do Sítio de Sines [P23]

3 NOVEMBRO

DFC Dynamite Fighting 
Championship [P25]

10 NOVEMBRO

VII Feira de S. Martinho [P28]

Workshop Parentalidade [P13]

Hora do Conto Famílias [P15]

13 NOVEMBRO

Sessão Programa Green Key [P28]

16 NOVEMBRO

Dia Intern. Tolerância - Contos [P10]

17 NOVEMBRO

"As Plantas e a Saúde" [P10]

Encontro "Conversas Pequenas" [P13]

Conversa - livro de Celina Arroz [P23]

Baile de S. Martinho - Casoto [P29]

17-18 NOVEMBRO

Bebés e Famílias às Artes [P14]

23 NOVEMBRO

Ser Siniense [P20]

24 NOVEMBRO

Workshop Parentalidade [P13]

Inauguração da exposição "No Time 
to Run" [P5]

Concerto: Teresa Salgueiro [P6]

24 de novembro 2018 - 27 de janeiro 2019

No Time to Run | D'Assis Cordeiro
> Centro de Artes de Sines - C. Exposições | Inaug. 24 de novembro, 16h00 | 
14h00-20h00 (dias úteis) / 14h30-20h00 (sáb., dom. & fer.) | Org. CMS

D'Assis Cordeiro nasceu em 25 de março de 1963, em Moçambique. Em 
1975 vem residir e estudar para Sines, onde em 1980 começa a pintar. 
Dá início à frequência dos ateliês do Ar.Co. - Centro de Arte e 
Comunicação Visual, em Lisboa, em 1982. Durante os cinco anos 
seguintes, divide-se entre os ateliês do Ar.Co. e o ateliê no IOS, em 
Sines, onde passa temporadas a pintar. Optando por Lisboa como local 
para residir e trabalhar, participa em várias exposições individuais e 
coletivas nas últimas quatro décadas.

Esta exposição é a oportunidade de estabelecer “pontes” e 
“confrontos” entre pinturas produzidas em décadas distintas. Telas 
produzidas na última década, em que o tema é a velocidade e as 
corridas de automóvel, estabelecem um paralelo com a cor de uma 
série de arquiteturas pintadas nos primeiros anos do século XXI. Um 
conjunto de retratos executados na década de oitenta do século XX 
completam este “diálogo” de imagens no tempo.
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24 de novembro

TERESA SALGUEIRO
> Pavilhão Multiusos de Sines | 21h30 | M/6 | Entrada gratuita mediante 
levantamento de bilhete no Centro de Artes de Sines e no Atendimento 
Municipal de Porto Covo, a partir de 5 de novembro. No dia do espetáculo, 
se a lotação não estiver esgotada, os bilhetes devem ser levantados no 
Pavilhão Multiusos | Limite de 2 bilhetes por pessoa | Org. CMS

Teresa Salgueiro constitui, desde há quase três décadas, uma imagem 
emblemática de Portugal no mundo.

O seu percurso na música inicia-se em 1986 quando, com apenas 17 
anos, é convidada para integrar a fundação do grupo Madredeus, 
gravando nove discos de música original, criada especificamente para a 
sua voz. Entre 1987 e 2007, vinte anos de viagem e mais de cinco 
milhões de álbuns vendidos em todo o mundo tornaram-nos nos 
primeiros representantes internacionais da música feita em Portugal 
depois de Amália Rodrigues. E Teresa Salgueiro, com a sua presença 
discreta e delicada e a sua voz extraordinária, foi a “figura de proa” 
dessa nau musical.

Convites de nomes tão distintos como José Carreras, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Carlos Núñez, Angelo Branduardi ou Zbigniew Preisner 
reconheceram Teresa como uma das grandes cantoras 
contemporâneas.

A qualidade das suas interpretações, bem como o rigor técnico dos 
espetáculos que idealiza, têm sido alvo de rasgados elogios.

«O Horizonte», o seu álbum autoral mais recente, de 2016, é a 
afirmação da sua faceta de compositora e letrista, expressa na criação e 
interpretação de um repertório original. Em concerto, celebra a 
multiplicidade das suas facetas, trazendo-nos a interpretação de temas 
da sua autoria, de arranjos originais para canções portuguesas, não 
esquecendo a homenagem ao seu antigo grupo.
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8 9

DESTAQUE DESTAQUE

2 e 3 de novembro

XIV Coral Atlântico 
& Coros Convidados
> Entrada gratuita | Org. Associação dos Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines 

Jornada coral no seguimento dos intercâmbios realizados com grupos 
congéneres, de forma a possibilitar dinâmica aos grupos e, ao público 
da nossa região, a oportunidade de celebrar a música coral durante um 
fim de semana.

2 NOV: CORAL ATLÂNTICO RECEBE O CORAL BANDOLINISTA DO 
CONCELHO DE CASCAIS
> Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Sines | 21h00

3 NOV: CORAL ATLÂNTICO RECEBE O CORAL DO TROVISCAL 
(OLIVEIRA DO BAIRRO) E O CORAL DE CANDELEDA (ESPANHA)
> Auditório do Centro de Artes de Sines | 21h30

28 de novembro

"Auto da Índia", de Gil Vicente, 
pelo GATO SA
> CAS - Auditório | 11h30 | Para alunos da Escola Poeta Al Berto | 
Mediante marcação 

Constança chora porque lhe vieram dizer que o marido, de partida para 
a Índia, afinal tinha sido desaviado e já não ia… A jovem desespera 
porque deseja que ele parta e não regresse, mas a criada traz-lhe a 
confirmação da partida do marido e assim começa esta história de 
alegres infidelidades, primeiro com um castelhano e depois com o 
escudeiro Lemos. Passados mais de dois anos, chegam notícias do 
regresso do marido e Constança inventa uma história de tristeza, 
privações e devoção virtuosa, enquanto o marido enganado lhe relata a 
tormentosa viagem. No final, perante o receio de que tanto “sacrifício” 
não tenha ao menos uma compensação generosa, o marido cobre 
Constança de presentes. Dramaturgia, encenação e espaço cénico de 
Mário Primo. Interpretação de Helena Rosa, Marina Leonardo, Tomás 
Porto, Rogério Bruno e Carlos Gonçalves.

VICTORMAR
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CAS / BIBLIOTECA CAS / BIBLIOTECA

16 de novembro

Dia Internacional 
da Tolerância – 
Sessão de Contos
> CAS – Biblioteca (setor infantil) | No 
horário de funcionamento da biblioteca | 
Pré-escolar e 1.º ciclo | Mediante 
inscrição 

A Biblioteca Municipal de Sines, fazendo parte da Rede de Bibliotecas 
Associadas à Comissão Nacional da Unesco, assinala o Dia Internacional 
da Tolerância com o intuito de fomentar a tolerância, o respeito, o 
diálogo e a cooperação entre todos. Ao longo do dia serão lidos contos 
alusivos ao tema.

17 de novembro

Apresentação do livro 
“As Plantas e a Saúde”, 
de Fernanda Botelho, e 
workshop interativo 
alusivo ao tema
> CAS – Átrio | 15h30 | Público em geral 

Apresentação do livro seguido de workshop 
interativo, onde poderemos provar, cheirar, 
tocar e descobrir para que servem e como se 
usam na horta, na cozinha e na saúde várias 
plantas conhecidas e desconhecidas. Todos 
os participantes levarão para casa algumas 
estacarias e sementes. Colaboração: Ivo Meco.

A partir de 20 de novembro

Ditos e Dizeres do 
Concelho de Sines
> CAS – Biblioteca (setor adultos) | No 
horário de funcionamento da biblioteca | 
Público em geral 

No âmbito do Ano Europeu do Património 
Cultural e para assinalar o Dia do Município, a Biblioteca Municipal 
procedeu a uma recolha de ditos e dizeres do concelho, que serão 
oferecidos em forma de marcador de livro a todos os leitores que 
requisitarem livros.

Novembro / Dezembro

Grupos de leitores
> Gratuito | Inscrições e informações: biblioteca@mun-sines.pt; tel. 269 
860 080

UMA CASA SEM LIVROS | GRUPO DE LEITORES DA 
BIBLIOTECA DE SINES    
> CAS - Cafetaria | Datas a agendar | 18h30 

Partilhamos leituras, ideias e afetos. Junte-se a este 
grupo de leitores, num ambiente informal, sem 
erudições nem preconceitos. A sessão realiza-se 
habitualmente na última quarta-feira do mês.

UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR 
> CAS – Biblioteca (Sala Hora do Conto) | Crianças 7-10 
anos | 16h00 

Mediante a seleção de algumas obras, as crianças são 
convidadas a partilhar leituras num ambiente 
descontraído e a trocar algumas ideias e brincadeiras.
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Dezembro

É Natal na Biblioteca
EXPOSIÇÃO DE PINTURA E 
DESENHO “ÁRVORES DE 
NATAL”
> CAS – Biblioteca | 3 de dezembro 
a 6 de janeiro | No horário de 
funcionamento da biblioteca | 
Público em geral

Quarenta desenhos e pinturas da 
autoria de pessoas com 
deficiência de todas as idades, 
realizados no âmbito do Concurso 
Nacional de Postais de Natal “A 
Cor do Natal”, promovido pela 
ANACED – Associação Nacional 
de Arte e Criatividade de e para 
Pessoas com Deficiência.
 
ATELIÊ CRIATIVO: 
DECORAÇÕES DE NATAL, PELA 
FORMADORA GERTRUDES RABADÃO
> CAS – Cafetaria | 15 de dezembro | 14h30-18h00 | Adultos | Mediante 
inscrição e limitado a 15 participantes 

Aprender a fazer vários enfeites de Natal, nomeadamente centros de 
mesa, porta-talheres, entre outros.

ATELIÊ “DAS ILUSTRAÇÕES SAEM HISTÓRIAS”
> CAS – Biblioteca (setor infantil) | 18 de dezembro | 14h30-15h30 | 7-10 
anos | Mediante marcação 

A partir da exposição “Árvores de Natal”, os mais pequenos serão 
desafiados a construir histórias.

CAS / BIBLIOTECA

Novembro / Dezembro

Ateliês de Criação e 
Experimentação
VISITAS À EXPOSIÇÃO DE D'ASSIS CORDEIRO 
> CAS - Centro de Exposições | Dur. 1h | Mediante marcação

Visita-ateliê ou visita orientada à exposição patente no Centro de 
Exposições, de acordo com a especificidade de cada grupo.

Novembro / Dezembro

Workshops
WORKSHOPS DE PARENTALIDADE 
CONSCIENTE, POR TÂNIA MESTRE (PROJETO 
LADO A LADO)
> CAS | 14h30-17h30 | Valor da inscrição por workshop: 5 euros | Mínimo de 
5 e máximo de 15 participantes | Inscrições mediante preenchimento de 
ficha de inscrição e pagamento no balcão de atendimento do CAS 

Próximos workshops
:: 10 de novembro: Workshop 3 – “Como comunicar para ser ouvido” 
:: 24 de novembro: Workshop 4 – “Como estabelecer limites com a 
consciência tranquila”

CONVERSAS PEQUENAS, POR PAUSA CUSATI
> CAS | 17 de novembro e 15 de dezembro | 14h30 | 
Dur. 2h | Adultos
 
Encontros mensais para pais e docentes. Análise 
partilhada de livros infantis e juvenis; discussão em 
torno do papel das famílias e da escola na formação 
de leitores críticos e autónomos; exemplificação de atividades e 
comportamentos que estimulam a aquisição de hábitos leitores.
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17 e 18 de novembro

Bebés e Famílias às Artes 
> Centro de Artes de Sines 

Bebés e suas famílias serão os convidados de honra num percurso pelo 
mundo das artes, tão importante para o desenvolvimento integral da 
criança / do indivíduo.

SÁBADO, 17 DE NOVEMBRO
10h30: Workshop de dança para 
bebés, “A Dança do Paninho”, 
com Iolanda Rodrigues  
14h30: Conversas Pequenas, 
com Paula Cusati (para pais)
15h30: Cineconcerto com 
Charlie Mancini (para famílias 
de crianças dos 3 aos 6 anos) 

DOMINGO, 18 DE 
NOVEMBRO
10h30: Ioga para famílias, com Nádia Silva 
11h30: Hora do conto para bebés
15h00: Apresentação do livro e do ateliê “xixis, cocós e macacos no 
nariz”, de Célia Gandres

Novembro / Dezembro

Famílias
CURSO “AGORA PAIS”
> Terças-feiras | 16h00-18h00 | Marcações: catia.moura@ulsla.min-
saude.pt

Atividades para pais e crianças entre o 1.º e o 6.º mês de vida, realizada 
numa colaboração do SEC com a equipa de Saúde Infantil e Pediátrica 
do Centro de Saúde de Sines. 

Novembro / Dezembro

Mediação de Leitura – 1.º Período
> Mediante marcação

HORA DO CONTO
> CAS – Sala Hora do Conto | Pré-escolar e 1.º ciclo: a partir de 12 de 
outubro | Hora do Conto Famílias: 10 de novembro, 16h00 
 
“Felismina Cartolina e João Papelão, Uma Paixão de Papel e 
Cartão”, de Pedro Seromenho. Poderão personagens de papel e 
cartão viver uma história de amor e paixão? Esta é a pergunta que 
atormenta a Felismina Cartolina e o João Papelão. Para encontrarem 
uma resposta, inúmeras aventuras irão viver entre amigos. 

CONTA-ME HISTÓRIAS DAQUILO QUE EU NÃO LI 
> Bibliotecas escolares | 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 
secundário | Estreia a 8 de outubro

"A minha avó Felicidade", de Carlos Canhoto. Avó terna, de sorriso 
fácil. Com ela, a criatividade é vivida, a liberdade consentida, as bruxas 
dos momentos secos e crus da vida são colocadas na ordem, é contida a 
amargura e abraçam-se os afetos. A avó Felicidade faz com que os 
netos possam voar com a certeza de que as suas histórias e as suas 
memórias serão eternas.
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DANÇA CRIATIVA I 
> 2.ª feira | 18h00-19h00 | 4-7 anos

Desenvolve a expressão utilizando 
a linguagem do corpo/noção de 
espaço individual e em grupo, 
introdução ao mundo da dança.

DANÇA CRIATIVA II
> 4.ª feira | 18h00-19h00 | 8-12 anos

A postura, o rigor, a musicalidade, 
são alguns dos elementos base 
praticados na aula.

TÉCNICA DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA
> 2.ª feira e 3.ª feira | 19h00-20h00 | 
13-50 anos

Desenvolve uma compreensão dos 
conteúdos da dança, frases de 
movimento individual e em grupo. 
Nota: As duas aulas semanais são 
obrigatórias.

REPORTÓRIO (CRIAÇÃO E 
REPRODUÇÃO COREOGRÁFICA)
> 5.ª feira | 18h00-19h00

Disciplina obrigatória para as 
alunas de dança contemporânea e 
dança criativa II.

Ano letivo 2018/2019

Aulas de Movimento e Dança

BARRA DE CHÃO 
> 4.ª feira | 19h00-20h00 | 13-50 
anos

Ajuda a criar mais consciência do 
corpo, reforço muscular, melhora 
a postura e a flexibilidade. É um 
excelente complemento de outra 
disciplina de dança.

PILATES
> 3.ª feira | 10h30-11h30 | A partir 
dos 18 anos
> 5.ª feira | 19h00-20h00 | A partir 
dos 18 anos

Combinação entre o ioga e a 
ginástica, tem como base 
exercícios que ajudam a 
melhorar a tonificação muscular 
através da repetição. Ajuda 
também a reduzir o stress e a 
melhorar a autoestima. 

17-19 de dezembro

Natal no CAS
> CAS | Destinatários: crianças, 
jovens, ATL, centros de estudos e 
famílias | Mediante marcação

Este ano o plano de Férias CAS tem 
de novo um programa de iniciativas diversificado: Ateliês e horas do 
conto direcionados a várias faixas etárias e alargado a toda a família.

Ao longo do ano letivo

Atividades com o Museu
> Museu de Sines | Mediante marcação no museu

A EVOLUÇÃO DO HOMEM
> Pré-escolar e 1.º ciclo

Apresentação da evolução da 
espécie: características 
morfológicas e de comunicação. 

FAMÍLIA PEDRA / VISITA AO 
ESPÓLIO DO MUSEU
> Pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo

História de uma família que 
descreve as formas de ocupação 
dos territórios ao longo das épocas.

MATERIAIS PEDAGÓGICOS 
 
Kit do Arqueólogo: Maletas 
pedagógicas que proporcionam a 
todos a oportunidade de contacto 

com materiais de trabalho de 
arqueólogo. Para escolas e 
famílias.

Guia da Arqueologia em Sines: 
Percurso a pé e de bicicleta para 
que todos fiquem a conhecer 
alguns dos pontos de interesse 
arqueológico da cidade. Para 
escolas e famílias (com 
acompanhamento dos técnicos 
ou em regime livre). 
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DESAFIO: ROBOTS CRIATIVOS 
> Para alunos do 2.º ciclo (6.º ano) 
| A desenvolver durante o 1.º 
período letivo | Inscrições no balcão 
do CAS ou bibliotecas escolares

Construção de robots criativos 
multifunções.

EXPERIÊNCIA DESLOCAR - 
UMA AULA NO CAS
> CAS | Mediante marcação | 
Adaptada às especificidades do 
grupo 

Ambiciona a articulação entre a 
dinâmica regular da turma e da 
sala de aula com o espaço 
expositivo e restante instituição 
cultural. Desafiamos os docentes 
das disciplinas artísticas (dos 
diferentes ciclos de ensino) e 
educadores de infância a 
transferirem a sua turma e aula 
para o CAS. 

PRÉ (CAS) – PRÉ-ESCOLAR 
NO CAS
> Para ensino pré-escolar do 
Agrupamento de Escolas de Sines 
e IPSS de Sines | Inscrições no 
balcão de atendimento do CAS ou  
bibliotecas escolares 

Novembro / Dezembro

Projetos de continuidade

Este projeto visa a aproximação à 
Arte, contemplando sempre as três 
dimensões da experiência artística: 
a contemplação, a análise e a 
experimentação / criação. 

VISIT´ARTE 
> CAS | Para alunos da Unidade de 
Multideficiência e NEE do 
Agrupamento de Escolas de Sines, 
Escola Secundária Poeta Al Berto e 
Cercisiago | Inscrições no balcão de 
atendimento do CAS ou nas 
bibliotecas escolares 

Visitas orientadas e planificadas de 
acordo com as especificidades de 
cada grupo e que visam a 
aproximação à arte e às suas 
múltiplas linguagens, assim como a 
criação de hábitos e vivências 
sociais e culturais. 

PROJETO H – VIDA & ARTE II

Neste segundo ano do projeto 
pretende-se tratar o HOMEM (a 
Humanidade) de maneira 
totalizante, ou seja, abrangendo 
todas as suas dimensões. Não só se 
pretende uma entrada no campo 
antropológico, mas também 
científico, biológico, histórico e, 
acima de tudo, com uma análise e 
enquadramento artístico. Mostra-
se assim um projeto transversal aos 
vários anos de escolaridade.

:: PRÉ-ESCOLAR
Um olhar sobre a Terra – Visita ao 
Museu de Sines para apresentação 
de Sines como município (as suas 
características geográficas, 
históricas e curiosidades), no 
âmbito do Dia do Município, 
mediante marcação.

PERCURSOS CULTURAIS 
> CAS | Para projetos de apoio a 
crianças e jovens, utentes dos 
espaços seniores e da Santa Casa da 
Misericórdia de Sines

Visitas semanais ou mensais ao 
Centro de Artes. O objetivo é a 
aproximação às artes e a 
valorização artística, assim como a 
criação de hábitos culturais. Em 
cada sessão será abordada uma 
nova temática, técnica e área 
artística. 

PLANO NACIONAL DE CINEMA 
> CAS – Auditório | Primeiras 
sessões de cinema de 10 a 14 de 
dezembro | Mediante marcação

Ao longo do ano letivo, o 
Agrupamento de Escolas de Sines 
tem o convite para assistir com os 
seus alunos a filmes ou curtas-
metragens (animação ou 
documentário) no Centro de Artes 
de Sines, no âmbito do Plano 
Nacional de Cinema. As sessões 
visam: 1) visionamento do filme 
no Centro de Artes de Sines (CAS); 
2) exploração pedagógica / 
técnica (a cargo do CAS) – os 
bastidores da projeção de cinema 
(antes do visionamento); 3) 
exploração e reflexão pedagógica 
/ artística (a cargo do CAS ou 
educador / docente) – o 
argumento (durante ou após o 
visionamento)
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Novembro / Dezembro
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CAS / ARQUIVO MUNICIPALCAS / ARQUIVO MUNICIPAL

Novembro / Dezembro

Atividades de continuidade

RECOLETORES DE MEMÓRIAS
> Na escola, mediante marcação | 
Durante o ano letivo | Para 2.º e 3.º 
ciclos e ensino secundário 

Recolha de memórias pelos alunos 
(testemunhos, histórias, objetos), a 
partir de uma sessão inicial 
desenvolvida pela equipa que se 
encontra a executar o projeto 
Comissões de Moradores do 
Concelho de Sines. Publicação do 
resultado dos trabalhos no sítio 
eletrónico da Câmara.

MOSAICO DAS MEMÓRIAS 
DE SINES
> Até dezembro de 2018

O Arquivo apela aos munícipes que 
disponham de fotografias, 
documentos, testemunhos e livros 
relevantes para a história de Sines 
que partilhem com a comunidade 
esses pedaços vivos de memória. 

VISITAS GUIADAS
> CAS - Arquivo | Para toda a 
comunidade | Mediante marcação

Mostra-se o Arquivo e o trabalho 
que nele se faz.

ARQUIVISTA POR UM DIA
> CAS – Arquivo | Quartas-feiras | 
Para público escolar (a partir do 2.º 
ciclo)

Permite trabalhar como um 
arquivista durante 45 minutos: 
paleografia, classificação e 
ordenação de documentos.

DOCUMENTO DO MÊS
> Escolas | Para público escolar (a 
partir do 2.º ciclo) | Mediante 
marcação

Apresentação de um documento 
do Arquivo. São fornecidas 
reproduções aos alunos, a que se 
segue a análise do documento 
(escrito ou audiovisual). 

23 de novembro

Ser Siniense 
> Centro de Artes de Sines | 
10h00-12h30 | Para público 
escolar e público em geral

O que é ser siniense? A 
comunidade de Sines tem 
vindo a revolucionar-se, 
desde a vila piscatória dos 
anos 60 do século XX à vila industrial dos anos 80, até aos dias de hoje. 
E hoje, o que somos? Em Ano Europeu do Património Cultural, a 
identidade do concelho de Sines vai ser discutida tendo como parceiros 
os escritores, artistas e criativos locais, sempre em relação / confronto 
com as vertentes nacional / local e a criatividade. Inscrições em 
www.sines.pt.

Novembro / Dezembro

Exposição “Comissões de 
Moradores do Concelho de Sines”
> Datas e locais a definir

Sob a égide do Programa Tradições 
da EDP, o Arquivo prossegue a 
recolha, preservação e divulgação 
das comissões de moradores do 
concelho de Sines. Nesta fase do 
projeto, está em itinerância uma 
exposição.

Apoio
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNESESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL

Ano Letivo 2018/19

Novas inscrições
Curso Pré-escolar (3-5 anos) 
Aula de grupo, 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)
Acordeão, Bateria, Clarinete, Contrabaixo, Fagote, Flauta Transversal, 
Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, Oboé, Percussão, Piano, 
Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola d'Arco, Violino, 
Violoncelo. 

Musicoterapia 
Musicoterapia para grávidas 
Musicoterapia para mães e bebés 
Musicoterapia para raparigas pré-adolescentes e adolescentes 
Musicoterapia para mulheres 
Musicoterapia clínica 

Dezembro

Concertos / Audições

08 de dezembro: Concerto de Natal das Orquestras do Alentejo Litoral, 
com a parceria do Grupo Coral do Prosas (local e hora a definir)
11 de dezembro: Audições de Inverno – 5.º ano (CAS, 18h30)
15 de dezembro: Audições de Inverno – 6.º, 7.º e 8.º anos (local a 
definir, 16h00 e 17h30)
17 de dezembro: Iniciação (Capela da Misericórdia, 18h00)
18 de dezembro: Secundário (Átrio da EAAL, 18h00)

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

3 de novembro 2018 – 13 de janeiro 2019

IX Valores do Sítio de Sines
> Centro Cultural Emmerico Nunes 

+ EXPOSIÇÃO COLETIVA

+ EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL I: “REFLEXÕES 
DE LUZ E SOMBRA”, RUI PEREIRA
Haverá homogeneidade entre o que vemos e 
a sombra do que vemos? Será a sombra 
projetada mais genuína que a imagem 
gerada pela luz refletida? Poderá a silhueta 
remeter-nos à autenticidade?

+ EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL II: MARIA 
SYLVESTER EMMANUEL ROOTHAAN
É natural da Holanda. No início dos anos 90, 
problemas de saúde fizeram com que procurasse um país mais quente. 
Escolheu Portugal. Em 2000 veio para V. N. Santo André. Travou 
conhecimento com Charles Hejnal e começou a pintar no seu ateliê em 
Santiago do Cacém. 

17 de novembro

Conversa sobre a obra “Análise 
temática da correspondência entre 
Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara 
(1908-1948)”, de Celina Arroz
> Centro Cultural Emmerico Nunes | 16h00

Celina Arroz conversa sobre a sua última investigação e publicação. 
Estará presente a investigadora e curadora Isabel Cardoso, que 
prefaciou o livro. Aquilino Ribeiro (1885-1963), escritor, e Leal da 
Câmara (1976-1948), artista plástico e desenhador humorístico, foram 
duas figuras do modernismo literário e artístico português.
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DESPORTOEDUCAÇÃO

Até 23 de novembro

Candidaturas a Bolsas de Estudo 
do Ensino Superior 2018/2019

Os formulários para a realização da candidatura estão disponíveis no 
site www.sines.pt e devem ser entregues, juntamente com toda a 
documentação requerida, no Balcão Único do Município (Paços do 
Concelho). Para esclarecimento de dúvidas, contactar os serviços pelo 
telefone 269 630 669 ou pelo email educacao@mun-sines.pt.

Novembro

Corta-mato
Atividade desenvolvida pelo grupo de professores 
das AEC. Os professores de AFD visam desenvolver 
uma prova de corta-mato no Parque Desportivo 
João Martins, com os alunos do 1.º ciclo. 

Dezembro 

Oferta de Natal  
> Data e local a definir

A Câmara Municipal fará uma surpresa às crianças 
do pré-escolar e do 1.º ciclo, proporcionando-lhes 
momentos de alegria, amor e partilha. 

14 de dezembro

Brincadeiras Aquáticas
> Piscina Municipal Carlos Manafaia | Manhã

As crianças do Programa de Expressão Físico-
Motora do Pré-Escolar apresentam aos pais o trabalho desenvolvido no 
1.º período, no bloco da Natação. 

3 de novembro

DFC Dynamite 
Fighting 
Championship 19
> Pavilhão Multiusos de Sines | Abertura: 
20h00. Combates profissionais: 23h00 | 
Org. Associação Muay Thai e Kickboxing 
do Alentejo

Um dos maiores eventos de desportos 
de combate está de volta a Sines, num 
embate entre duas nações, Portugal vs 
Espanha, com 10 combates. No 
combate da noite, Marco Tyson irá disputar o título da Europa de 
Profissionais (ICO Pro K1 European Title 67kg) contra o experiente 
atleta Rachid Naimi.

24 e 25 de novembro

Campeonato Regional de Natação
> Piscina Municipal Carlos Manafaia | Org. ANALENTEJO. Apoio CMS
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DESPORTO DESPORTO

1 de novembro

Andebol (feminino): ACS x Q. Nova. 
Pavilhão Multiusos, 15h30

3 de novembro

Andebol (infantis): ACS x P. Frades. 
Pavilhão Multiusos, 10h30

Futebol (benjamins 11): VGAC x 
Grandolense. Sintético E. Municipal, 
09h00

Futebol (infantis 12): VGAC x União 
SC. Sintético E. Municipal, 10h15

Futebol (infantis 13): VGAC x União SC. 
Sintético E. Municipal, 11h30

Hóquei (sub 13): HCVG x Santiago. 
Pavilhão dos Desportos, 14h30

Futebol (juvenis): VGAC x C. Indústria. 
Sintético E. Municipal, 15h00

Futebol (veteranos): VGAC x 
Vidigueira. Sintético E. Municipal, 
17h00

4 de novembro

Hóquei (sub 15): HCVG x Fabril. 
Pavilhão dos Desportos, 15h00

Hóquei (seniores): HCVG x Fabril. 
Pavilhão dos Desportos, 17h30

10 de novembro

Andebol (minis): Concentração. 
Pavilhão Multiusos, 09h30

Futebol (benjamins 10): VGAC x 
Grandolense. Sintético E. Municipal, 
10h30

Novembro / Dezembro

Calendário Desportivo
Futsal (infantis): IFA x C. B. Q. Conde. 
Pavilhão Multiusos, 11h30

Hóquei (sub 13): HCVG x Aljustrelense. 
Pavilhão dos Desportos, 15h00

Futebol (juniores): VGAC x E. S. André. 
Sintético E. Municipal, 15h00

11 de novembro

Futebol (iniciados): VGAC x Sesimbra. 
Sintético E. Municipal, 10h00

Futebol (seniores): VGAC x Oriental. 
Estádio Municipal, 15h00

Hóquei (seniores): HCVG x Boliqueime. 
Pavilhão dos Desportos, 17h30

17 de novembro

Andebol (infantis): ACS x Boa Água. 
Pavilhão Multiusos, 10h30

Futebol (benjamins 11): VGAC x União 
SC. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (infantis 13): VGAC x Vitória FC. 
Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (juvenis): VGAC x US Clube B. 
Sintético Estádio Municipal, 15h00

Futebol GCS: GCS x C. Redondo. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

18 de novembro

Hóquei (sub 11): HCVG x CRIART. 
Pavilhão dos Desportos, 11h00

24 de novembro / Dia do Município

Futebol (benjamins 10): VGAC x Sonho 
XXI. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (infantis 12): VGAC x 
Alcacerense. Sintético E. Municipal, 
10h30

Hóquei (sub 13): HCVG x Beja. Pavilhão 
dos Desportos, 11h00

Futebol (juniores): VGAC x US Clube. 
Sintético E. Municipal, 15h00

Andebol (juvenis): ACS x ACCD. Pavilhão 
Multiusos, 17h00

25 de novembro

Futebol (iniciados): VGAC x Arrentela. 
Sintético E. Municipal, 10h00

Futsal (infantis): IFA x C. B. Q. Conde. 
Pavilhão Multiusos, 11h30

Futebol (seniores): VGAC x Sesimbra. 
Estádio Municipal, 15h00

Hóquei (sub 15): HCVG x CRIART. 
Pavilhão dos Desportos, 15h00

Hóquei (seniores): HCVG x Selesiana. 
Pavilhão dos Desportos, 17h30

1 de dezembro

Andebol (minis): Concentração. Pavilhão 
Multiusos, 09h30

Futebol (benjamins 11): VGAC x 
Alvaladense. Sintético E. Municipal, 
10h30

Futebol (infantis 13): VGAC x Pelezinhos. 
Sintético E. Municipal, 10h30

Andebol (juvenis): ACS x Serpa. Pavilhão 
Multiusos, 17h00

Futebol (veteranos): VGAC x Cercalense. 
Sintético E. Municipal, 17h00

2 de dezembro

Hóquei (sub 11): HCVG x Azeitonense. 
Pavilhão dos Desportos, 09h45

Futebol (seniores): VGAC x Alfarim. 
Estádio Municipal, 15h00

Hóquei (sub 13): HCVG x Portimão. 
Pavilhão dos Desportos, 15h00

8 de dezembro

Futebol (benjamins 10): VGAC x C. 
Indústria. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (infantis 12): VGAC x Vitória 
FC. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (juniores): VGAC x 
Alvaladense. Sintético E.Municipal, 
15h00

Futebol GCS: GCS x Sonega. Sintético 
E. Municipal, 18h00

9 de dezembro

Futebol (iniciados): VGAC x Brejos 
Azeitão. Sintético E. Municipal, 10h00

Hóquei (sub 11): HCVG x Sesimbra. 
Pavilhão dos Desportos, 11h00

15 de dezembro

Futebol (infantis 13): VGAC x 
Pinhalnovense. Sintético Estádio 
Municipal, 10h30

Futsal (infantis): IFA x F.E. Setúbal. 
Pavilhão Multiusos, 11h30

16 de dezembro

Futebol (iniciados): VGAC x Fabril B. 
Sintético E. Municipal, 10h00

Futebol (seniores): VGAC x 
Barreirense. Estádio Municipal, 15h00

Hóquei (seniores): HCVG x Grândola B. 
Pavilhão dos Desportos, 17h30

29 de dezembro

Futebol (juvenis): VGAC x Palmelense. 
Sintético Estádio Municipal, 15h00
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DESPORTO DESPORTO
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Pavilhão Multiusos, 15h30
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Pavilhão Multiusos, 10h30
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Grandolense. Sintético E. Municipal, 
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SC. Sintético E. Municipal, 10h15
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Sintético E. Municipal, 11h30
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Grandolense. Sintético E. Municipal, 
10h30

Novembro / Dezembro

Calendário Desportivo
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Sintético E. Municipal, 15h00

11 de novembro

Futebol (iniciados): VGAC x Sesimbra. 
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Futebol (juvenis): VGAC x US Clube B. 
Sintético Estádio Municipal, 15h00

Futebol GCS: GCS x C. Redondo. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00
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Alcacerense. Sintético E. Municipal, 
10h30

Hóquei (sub 13): HCVG x Beja. Pavilhão 
dos Desportos, 11h00
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Sintético E. Municipal, 15h00
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Hóquei (sub 13): HCVG x Portimão. 
Pavilhão dos Desportos, 15h00

8 de dezembro

Futebol (benjamins 10): VGAC x C. 
Indústria. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (infantis 12): VGAC x Vitória 
FC. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (juniores): VGAC x 
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COMUNIDADE COMUNIDADE

10 de novembro

VII Feira de S. Martinho 
> Bairro 1.º de Maio (praça renovada) | A partir das 
10h00 | Org. Associação Prosas, Câmara Municipal 
de Sines - Serviço de Espaços Seniores, Associação 
Missão Coragem e Vespa Clube Alentejo Litoral.

Dinamizar o Bairro 1.º de Maio, valorizar o artesanato e promover as 
instituições / associações aí existentes.

13 de novembro

Sessão de (In)Formação sobre 
o Programa Green Key
> Salão Nobre dos Paços do Concelho | 15h00 | Org. 
Associação Bandeira Azul da Europa. Apoio CMS

O programa “Green Key” é um galardão internacional 
que promove o turismo sustentável em Portugal através do 
reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamento local, 
parques de campismo e restaurantes que implementam boas práticas 
ambientais e sociais. Inscrições: https://greenkey.abae.pt.

10 de dezembro

1.º Encontro Cidadania e Direitos 
Humanos do Alentejo Litoral
> Centro de Artes de Sines | 9h30-17h00

Iniciativa no âmbito do Plano Intermunicipal para 
a Igualdade 2017-2020, em parceria com a 
Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral. O 
tema são os direitos humanos, com enfoque nas questões 
de identidade de género. 

Novembro 

Iniciativas Escola Poeta Al Berto
> ESPAB - Biblioteca Escolar

:: 20-28 de novembro: Feira do Livro (9h00-15h30)
:: 21 de novembro: Um Livro, uma Comunidade - "Mar-de-Leva - Sete 
textos dedicados à vila de Sines", de Al Berto (15h25)
:: 21-28 de novembro: Olhares Sobre Al Berto

Novembro / Dezembro

Iniciativas Associação Prosas

:: 10 de novembro
Feira de São Martinho (Bairro 1.º de Maio)
:: 13 de dezembro
Festa de Natal do Prosas (Auditório do CAS)

Novembro / Dezembro

Iniciativas Associação de Moradores 
do Casoto
> Salão do Casoto | 21h30

:: 17 de novembro
Baile de S. Martinho, com Silvino Campos
:: 31 de dezembro
Passagem de Ano, com Nicole Viviane
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NATAL

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 
Tel. 269 632 237 / 269 860 095 | 
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)
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

1 e 2 de dezembro

Natal no Largo
> Centro histórico de Sines (Largo Poeta Bocage, Praça Tomás Ribeiro e 
ruas adjacentes) | Org. Câmara Municipal de Sines, com o apoio de várias 
entidades

Mercado tradicional de Natal e programa dirigido a todas as idades, 
com espetáculos, animação de rua e outras iniciativas. Mais 
informações serão disponibilizadas em www.sines.pt e no desdobrável 
da iniciativa.

Dezembro

Iniciativas da Junta 
de Freguesia de Sines
9 de dezembro: Presentes de Natal 2018 (percurso 
pela freguesia de Sines) 
15 de dezembro: Operação Crianças Felizes 
(Pavilhão da Junta de Freguesia de Sines – ZIL 2) 
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SINES
Câmara Municipal de Sines | Centro de Artes de Sines | Escola das Artes do 
Alentejo Litoral | Piscina Municipal Carlos Manafaia | Junta de Freguesia de Sines 
| CMS - Edifício Técnico | Espaços Seniores | Pavilhão dos Desportos | Museu de 
Sines | Mercado Municipal | Sines Tecnopolo | Centro Cultural Emmerico Nunes | 
Hotel Sinerama | Hotel Veleiro | Residencial Búzio | Residência Carvalho | Hotel D. 
Vasco | Porto de Recreio | Bar A. M. Baixa de São Pedro | Intermarché | Pastelaria 
Vela D'Ouro | Ginásio Kalorias | Café Curto Circuito | Padarias Grão D'Ouro (1.º 
Maio e J. Fialho) | Padaria / Pastelaria Panificadora de St.º André do (1.º de Maio 
e J. Fialho) | Clídis | Cemetra | Policlínica de Sines | Sineshopping - Pizzaria Cosa 
Nostra | Pastelaria Vasco da Gama | Pastelaria Figueiredo & Irmãos | Pastelaria 
Cores e Sabores | Ponto d'Encontro |  Pastelaria Oliveira | Pastelaria Queijadinha | 
Snack-bar O Petisco | A das Artes | Café O Farol | Clube Náutico | Toca do Zorro | 
Rest. Arte & Sal | Casa do Médico | A Barbeira | O Sítio | N.º 6 Bar | A Talha | O 
Beicinho | Snack-bar Arco-Íris | Lavandaria Varanda | Snack-bar Versus | Bom 
Remédio Café | Origens Hostel | Allmar Hostel | Pastelaria Carina | Restaurante 
Pérola de Sines | Escola de Condução Sudoeste | Natura Felice | Parque de 
Campismo de S. Torpes | McDonald’s | Cantinho Italiano

PORTO COVO
Junta de Freguesia de Porto Covo | Posto de Turismo de Porto Covo | Serviço de 
Atendimento de Porto Covo | Espaço Sénior de Porto Covo | Papelaria O Correio | 
Gelataria O Marquês | Cervejaria-Marisqueira O Marquês | Porto Covo Hotel | Zé 
Inácio (alojamento local) | Parque de Campismo de Porto Covo | Parque de 
Campismo Ilha do Pessegueiro | Refúgio da Praia | Pizzaria La Bella Vita | Snack-
Bar À da Patrícia | O Torreão | Pérola de Porto Covo | A Cantarinha | O Lugar

SANTIAGO DO CACÉM
Pastelaria Serra | Pastelaria Oui | Pastelaria Esplanada | Hotel D. Nuno | 
Residencial Gabriel | Santiago Hotel Cooking & Nature | Hotel Rural Monte Xisto

SANTO ANDRÉ
Croissanteria Akidoce | Hotel Vila Park | Hotel Monte da Lezíria | Pastelaria Mil 
Doces | Terminal Rodoviário | Escola de Condução Sudoeste

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines

www.facebook.com/centrodeartesdesines

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA


