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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 (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 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.

#71 Chegamos a julho e agosto, meses festivos por excelência, com um 
programa de eventos que faz jus a um concelho com cada vez mais 
motivos de interesse além dos que foi dotado pela sua história e pela 
sua paisagem.

O evento-bandeira da cultura em Sines, o Festival Músicas do Mundo, 
apresenta na sua 21.ª edição um programa com concertos e iniciativas 
paralelas distribuídos pelos núcleos de Porto Covo e Sines. Abrir 
horizontes e promover o diálogo intercultural através da música 
continua a ser o lema deste festival único.

As Tasquinhas, no passeio marítimo da cidade, surgem em 2019 com o 
seu programa musical mais forte e diversificado de sempre. Queremos 
atrair novos públicos para este evento, verdadeiro ponto de encontro 
de população e visitantes nas noites de verão.

Também o mês de agosto será marcado por mais música de qualidade, 
que torna Sines um destino apetecível para quem escolhe esta região 
para as suas férias. Pelo Castelo passarão o fado novo de Fábia 
Rebordão e um dos grupos de maior sucesso na pop portuguesa, 
D.A.M.A.

De realçar, ainda, dois momentos culturais de altíssimo nível. Através 
do festival Terras Sem Sombra, teremos em Sines o Kronos Quartet, um 
dos mais reputados quartetos de cordas do mundo. No Centro de Artes 
de Sines, poderemos visitar uma exposição em parceria com a 
Culturgest onde estarão representados artistas de primeira água.

Saiba mais sobre estas e outras iniciativas nas páginas da agenda.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Um verão com mundo dentro
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

23 JULHO

Apresentação do livro "Uma mão 
cheia de plantas" [P19]

5-11 AGOSTO

Festival de capoeira [P25]

6-8 AGOSTO

Na areia molhada, uma história 
contada [P20]

10 AGOSTO

Teatro: "A grande floresta" [P23]

14-15 AGOSTO

Festa de Nossa Senhora das Salas 
[P27]

15 AGOSTO

Concerto: Fábia Rebordão [P15]

16 AGOSTO

Concerto: D.A.M.A. [P16]

23 AGOSTO

Teatro: "InSomnio" [P23]

24 AGOSTO

Aniversário Espaço Sénior Jardim 
Descobertas [P26]

29 AGOSTO

Banho 29 [P27]

29-30 AGOSTO

Festa de Nossa Senhora da 
Soledade [P28]

4

1 JULHO - 31 AGOSTO

Exposição "Padre António Vieira" 
[P18]

5 JULHO

Apresentação do livro "Histórias 
de um tempo só" [P26]

6-7 JULHO

Festival Terras sem Sombra [P5]

6 JULHO - 27 OUTUBRO

Exposição "Contra a abstração" / 
Culturgest [P17]

9-18 JULHO

Atividades de educação 
ambiental nas praias [P29]

12 JULHO

Curso livre de história local [P21]

12-14 JULHO

Feira do Mar [P6]

12 JULHO - 4 AGOSTO

Tasquinhas Sines [P7-10]

13 JULHO

Festival do Alentejo - Danças de 
salão [P24]

18-27 JULHO

FMM Sines 2019 [P11-14]

22 JULHO

Workshop sobre plantas [P19]

5

DESTAQUE

6 e 7 de julho

Festival Terras sem Sombra
> Sines | Org. Pedra Angular. Apoio Câmara Municipal de Sines

:: 6 de julho
NO OLHO DO CÍCLOPE: O FAROL DO CABO DE SINES
> Ponto de encontro: Farol | 15h00 

Guias: Ricardo Pereira (arquiteto) e José António Falcão 
(historiador da arte).

KRONOS QUARTET / 
LONGE, MAS PERTO: 
IDENTIDADES MUSICAIS 
CONTEMPORÂNEAS 
NOS EUA
> Centro de Artes de Sines - 
Auditório | 21h30

Em quase meio século de 
existência, o Kronos Quartet tornou-se um dos agrupamentos 
mais celebrados e influentes do mundo. Com David Harrington 
(violino), John Sherba (violino), Hank Dutt (viola da gamba) e 
Sunny Yang (violoncelo).

:: 7 de julho
NEREU E PROTEU: VIGIAR E CULTIVAR O MAR NO PORTO 
DE SINES
Ponto de encontro: Paços do Concelho | 9h30

Guias: Luís Miguel Mourão e Adelaide Bernardino (engenheiros 
do ambiente), João Castro, Teresa Cruz, Teresa Silva, Susana 
Celestino, Cristina Espírito Santo, André Costa e Pedro 
Encarnação (biólogos).
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FEIRAS E MOSTRAS

12, 13 e 14 de julho

Feira do Mar - 4.ª edição
> Av. Vasco da Gama | Org. Sines Tecnopolo / Câmara Municipal de 
Sines

Evento estratégico para a 
dinamização da 
economia do mar, a Feira 
do Mar conta com um 
programa rico em 
atividades, concertos, 
animação e informação 
sobre a importância do 
investimento marítimo e 
a preservação do meio 
marinho em Portugal.
 Destaca-se a conferência 
cujo tema é "Comércio 
Marítimo – De Sines 
(Portugal) para o 
Mundo", com 
personalidades que irão 
debater o passado, 

presente e futuro do comércio marítimo em Portugal. 
 O programa inclui também uma mostra expositiva e várias 
atividades, desde novidades como o batismo de canoa, pilates e 
prova de vinhos afundados, às sessões de apresentação 
temáticas de projetos empreendedores, consciencialização 
marinha e degustação de produtos locais com sabor a mar. 
 Também a não perder nesta edição atividades já habituais como 
as visitas ao Farol, os batismos de mergulho de mar e os 
workshops de suporte básico de vida, entre outras.   

Programa completo em www.feiradomar.org

7

12 de julho a 4 de agosto

Tasquinhas Sines 2019
> Av. Vasco da Gama | 12h00-02h00 | Org. Câmara Municipal de 
Sines

As Tasquinhas Sines, realizadas num recinto junto ao mar, com 
vista para a baía da cidade e para o porto de pesca, combinam 
uma componente gastronómica e um programa de animação 
diário. A oferta gastronómica é dominada pela cozinha caseira, 
com pratos confecionados e servidos por populares, criando 
uma experiência de autenticidade e contacto com a população. 

FEIRAS E MOSTRAS
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FEIRAS E MOSTRAS FEIRAS E MOSTRAS

TASQUINHAS 2019 / 
EXPOSITORES

HATRÊS - GELATARIA
Gelado artesanal apresentado 
de diversas formas, crepes e 
bebidas espirituosas.

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL 
DE SINES
Feijoada de choco, feijoada de 
búzio, feijoada à 
transmontana/folião, 
caldeirada, arroz de polvo, 
arroz de choco, choco frito, 
ensopado de polvo, saladas 
frias, salada de polvo e outras, 
moelas, lulinhas à folião, 
camarão frito, lulinhas fritas, 
ameijoas à Bulhão Pato.

AGRUPAMENTO 744  
CNE SINES
Migas à alentejana, cataplanas 
variadas, arroz de peixe, menus 
hambúrgueres e pregos e 
bifanas no bolo do caco, 
espetadas de peixe e de carne.

O SÍTIO DO MARINHO - GINS 
E COCKTAILS
Bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas.

VASCO DA GAMA 
ATLÉTICO CLUBE
Feijoada de polvo/choco, 
salada de polvo/ choco, salada 
de ovas/orelha, caracóis, 
sardinhas, carapaus, choco 
frito e polvo frito.

SIM – SINES INTERESSA 
MAIS
Bolo do caco (simples, com 
bifana, com alheira, com 
chouriço e vegetariano), arroz 
de polvo, feijoada de choco, 
frango do campo com 
pimentos, cavalas e carapaus 
escabeche, carapaus alimados, 
saladas.

DOCES DA NOSSA TERRA
Doçaria regional e conventual, 
bolos à fatia, semifrios, doces 
de tacinha, farturas e churros, 
waffles, pipocas, chupas e 
pirulitos, sumos naturais, 
smoothies e milkshakes, 
batidos de fruta, sangria 
jamaicana.

TASCA DA GINÁSTICA
Choco frito, sopa de cação, 
espetada de gambas, 
sardinhas/carapaus assados, 
caracóis e moelas.

CAIPIRINHA PAU BRASIL
Caipirinhas, sangrias, sumos, 
águas, gins, imperiais.

TASQUINHA DA GRALHA
Franguinho da guia, mistas 
grelhadas, arroz de polvo, 
feijoada de búzio, choco frito, 
várias saladas.

HÓQUEI CLUBE 
VASCO DA GAMA
Feijoada de frutos do mar, choco 
frito, salada de polvo / ovas / 
bacalhau, caracóis, moreia frita.

PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS
Saladas frias, salgados, sopa, 
choco frito, sardinhas/carapaus.

N.º 6 BAR - SINES
Bebida branca, caipirinhas, gins, 
licores, vinhos.

SABORES DE ÁFRICA
Cachupa, moamba de galinha, 
caril de amendoim, feijoada 
brasileira, caril de caranguejo.

ESCOLA DE SAMBA 
BEIJA-FLÔR
Choco frito, migas de ovas, 
saladas, feijoadas, hambúr-
gueres, cachorros, bitoque, 
carne de porco com migas 
coentros, tostas variadas, polvo 
à beija-flor, caril de gambas, 
caracóis, bifanas, arroz de 
polvo, ovas de choco, baguetes, 
pezinhos de coentrada, bifinhos 
com cogumelos, molotof, bolos 
variados, sumos naturais e 
frutas da época.

TASCA DO ANDEBOL
Diversos de carne e peixe, 
massas e pastas.

O BEJINHA RESTAURANTE
Marisco de todos os tipos, 
saladas regionais de frutos do 
mar, ceviche.
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12 JUL - 22h00: Diamantina

13 JUL - 22h00: Rúben Baião 

14 JUL - 22h00: Lucky Duckies

15 JUL - 21h30: Carla Nunes

16 JUL - 21h30: Eliseu Brás

17 JUL - 21h30: Helder Pereira

18 JUL - 21h30: Jorge Nice show 

19 JUL - 21h30: 4Ever

20 JUL - 21h30: André Godinho

21 JUL - 21h30: Toi Romão 

22 JUL - 21h30: Ricardo Laginha 

23 JUL - 21h30: Cláudio Rosário 

24 JUL - FMM SINES 2019

25 JUL - FMM SINES 2019

26 JUL - FMM SINES 2019

27 JUL - FMM SINES 2019

28 JUL - 22h00: Fábio Lagarto 

29 JUL - 21h30: Bafos de Baco

30 JUL - 21h30: David Rosa 

31 JUL - 22h00: Praso

01 AGO - 21h30: Rui Soares e Lau 

02 AGO - 22h00: Irmãos 
Verdades

03 AGO - 21h30: Os Amantes do 
Alentejo

04 AGO - 22h00: Carlão

11

FESTIVAISFEIRAS E MOSTRAS

+INFO: http://tasquinhas.sines.pt

TASQUINHAS 2019 /
PROGRAMA MUSICAL

Diamantina

Lucky Duckies

Irmãos Verdades
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18 a 27 de julho

FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo 2019 - 21.ª edição
> Porto Covo (Largo Marquês de Pombal) e Sines (Castelo, Av. Vasco 
da Gama, Largo Poeta Bocage, Centro de Artes de Sines) | Org. 
Câmara Muncipal de Sines

O FMM Sines - Festival 
Músicas do Mundo 2019 
apresenta 51 concertos de 
31 países, distribuídos por 
10 dias de música: os 
primeiros três na aldeia de 
Porto Covo e os restantes 
sete na cidade de Sines.
   Entre os destaques da 
programação incluem-se 
bandas e artistas como 
Inner Circle, Ladysmith 
Black Mambazo, Chico 
César, António Marcos, 
Omar Souleyman, Gipsy 
Kings by Diego Baliardo, 
Susheela Raman, 
Antibalas, Dino 
D'Santiago, Branko, 
Keziah Jones, Sona 
Jobarteh e Vaudou Game.
  Além dos concertos, a 21.ª edição do FMM Sines - Festival 
Músicas do Mundo oferece um programa de iniciativas paralelas 
nas várias expressões artísticas.
  Programa completo em .www.fmmsines.pt
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FMM 2019 / CONCERTOS

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

18 julho (Quinta)
21h00: SONA JOBARTEH (Gâmbia / Reino Unido)
22h15: RONDA DA MADRUGADA (Açores - Portugal)
23h30: JP BIMENI & THE BLACK BELTS (Burundi / RU)
00h45: BARMER BOYS (Rajastão - Índia)
 

19 de julho (Sexta)
21h00: REVOLUTIONARY BIRDS (Tun. / FR / Líbano)
22h15: THE TUNE (Coreia do Sul)
23h30: KEZIAH JONES (Nigéria)
00h45: LUEDJI LUNA (Brasil)

20 de julho (Sábado) 
21h00: GAITEIROS DE LISBOA (Portugal)
22h15: DOBET GNAHORÉ (Costa do Marfim)
23h30: THE WANTON BISHOPS (Líbano)
00h45: VAUDOU GAME (Togo / França)
 

:: Cidade de Sines

21 de julho (Domingo)
22h00: TRANGLOMANGO (Portugal) @ Largo Poeta Bocage
23h15: RED BARAAT (EUA) @ Largo Poeta Bocage

22 de julho (Segunda)
19h00: DAVIDE SALVADO (Galiza - Espanha) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * SANS (Reino Unido / Finlândia / Arménia) @ Centro de Artes  – 
Auditório
23h00: * TÉTÉ & SARA ALHINHO (Cabo Verde) @ Centro de Artes – Auditório 
00h30: FLAVIA COELHO (Brasil) @ Largo Poeta Bocage

23 de julho (Terça)
19h00: SAX MACHINE (França / EUA) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * MONTANHAS AZUIS (Portugal) @ Centro de Artes – Auditório
23h00: * BLU SAMU (Bélgica / Portugal) @ Centro de Artes  – Auditório 
00h30: THE VENOPIAN SOLITUDE (Malásia) @ Largo Poeta Bocage

24 de julho (Quarta)
18h00: ETHNO PORTUGAL (Mundo) @ Castelo
21h00: ** MELANIE DE BIASIO (Bélgica) @ Castelo
22h15: ** NUBYA GARCIA (Reino Unido) @ Castelo
23h30: ** DINO D’SANTIAGO (Portugal) @ Castelo
00h45: ** LABRASSBANDA (Baviera - Alemanha) @ Castelo
02h30: AL-QASAR (Argélia / Marrocos / França) @ Av. Vasco da Gama
03h45: SANTROFI (Gana) @ Av. Vasco da Gama

25 de julho (Quinta)
18h00: BANDA DAS CRECHAS (Galiza – Espanha) @ Castelo
21h00: ** LE TRIO JOUBRAN (Palestina) @ Castelo
22h15: ** BRANKO (Portugal) @ Castelo
23h30: ** KOKOROKO (Reino Unido) @ Castelo
00h45: ** GIPSY KINGS BY DIEGO BALIARDO (França) @ Castelo
02h30: FANFARAÏ BIG BAND (França / Argélia) @ Av. Vasco da Gama
03h45: FRENTE CUMBIERO (Colômbia) @ Av. Vasco da Gama

26 de julho (Sexta)
18h00: LUCIBELA (Cabo Verde) @ Castelo
21h00: ** SUSHEELA RAMAN (Reino Unido / Índia) @ Castelo
22h15: ** CHICO CÉSAR (Brasil) @ Castelo
23h30: ** ANTIBALAS (EUA) @ Castelo
00h45: ** OMAR SOULEYMAN (Síria) @ Castelo
02h30: RINCON SAPIÊNCIA (Brasil) @ Av. Vasco da Gama
03h45: SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR (Alemanha) @ Av. Vasco da 
Gama
 
27 de julho (Sábado)
18h00: VIRGEM SUTA (Portugal) @ Castelo
21h00: ** LADYSMITH BLACK MAMBAZO (África do Sul) @ Castelo
22h15: ** BATIDA APRESENTA: IKOQWE (Angola / Portugal) @ Castelo
23h30: ** UNDERGROUND SYSTEM (EUA) @ Castelo
00h45: ** INNER CIRCLE (Jamaica) @ Castelo
02h30: ANTÓNIO MARCOS (Moçambique) @ Av. Vasco da Gama
03h45: LA P’TITE FUMÉE (França) @ Av. Vasco da Gama
05h00: ZENOBIA (Palestina) @ Av. Vasco da Gama

ENTRADAS

Os concertos com asteriscos obrigam à aquisição de bilhete:
(*) Concertos no auditório do Centro de Artes de Sines
(**) Concertos noturnos no Castelo
Os concertos não assinalados com asterisco são de entrada livre.

Além da internet, em , e de um circuito de lojas por todo o país,  https://fmm.bol.pt
os bilhetes são vendidos no CAS e nas bilheteiras da Praça Tomás Ribeiro.

Dobet Gnahoré

THOMAS SKIFFINGTON
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15 de agosto

Fábia Rebordão
> Castelo | 22h00 | Entrada livre | Org. Câmara Municipal de Sines

É uma das vozes de referência do fado novo. Nasceu em Lisboa 
a 28 de março de 1985. Aos 15 anos, apaixona-se pelo fado, pela 
voz de Amália Rodrigues, de quem ainda é prima, e começa a 
cantar profissionalmente nas casas típicas de alfama, 
nomeadamente 'Taverna do Embuçado' e 'Clube de Fado', entre 
outras. Embora o fado seja a grande matriz da sua paixão pela 
música, as suas influências musicais são diversas e vão da soul à 
bossa nova, à morna, ao blues ou ao jazz. Em 2011, lança o seu 
disco de estreia, 'Fado a Oitava Cor'. Em 2012 é distinguida pela 
fundação Amália com o prémio Revelação Amália Rodrigues e o 
jornal Expresso considera-a uma das 50 personalidades 
revelação do ano. 2016 marca o regresso de Fábia Rebordão aos 
discos, com 'Eu', um disco que tem a alma de fado, mas que 
congrega as diferentes referências musicais da artista. 

FMM 2019 / INICIATIVAS PARALELAS

Além do programa de concertos, o FMM Sines - Festival Músicas 
do Mundo 2019 é enriquecido com um programa de atividades 
noutras expressões artísticas, de reflexão e de sensibilização 
ambiental. As crianças e as famílias estão entre os principais 
destinatários, com ateliês onde têm oportunidade de ouvir e 
dialogar com os músicos do festival, um espetáculo infantil / 
juvenil e um espetáculo para bebés. A narração oral está 
presente em mais uma edição dos «Contos de Tantos Mundos» e 
o conhecimento da costa e das suas espécies é mais uma vez 
promovido com o apoio de investigadores do CIEMAR e do 
MARE. O ciclo de cinema, que esteve ausente durante algumas 
edições do festival, regressa ao auditório do Centro de Artes. Na 
Capela da Misericórdia estará patente uma exposição sobre o 
povo cigano e, no edifício do Centro Cultural Emmerico Nunes, 
realiza-se a Feira do Livro e do Disco. Quem queira saber mais 
sobre como se faz o festival terá oportunidade de visitar os 
bastidores do Castelo, através da iniciativa «O Outro FMM».

Programa completo: www.fmmsines.pt

FESTIVAIS CONCERTOS DE VERÃO
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CONCERTOS DE VERÃO

16 de agosto

D.A.M.A.
> Castelo | 22h00 | Entrada livre | Org. Câmara Municipal de Sines

A popularidade dos D.A.M.A. é confirmada pelo grande número 
de fãs, bem como pela quantidade de espetáculos realizados - 
mais de 500 concertos em apenas quatro anos - e pelo número 
de discos vendidos. O álbum de estreia, 'Uma Questão de 
Princípio', atingiu o estatuto de disco de dupla platina, por 
vendas superiores a 30 000 unidades. Os números alcançados 
pelos seus vídeos no canal Youtube são também 
impressionantes: 75 milhões de visualizações. O segundo CD de 
originais, 'Dá-me um Segundo', foi lançado em 2015 e também 
foi certificado como disco de platina. O terceiro álbum da banda, 
'Lado a Lado', editado em 2017, inclui vários temas já 
conhecidos dos fãs, como é o caso de 'Era eu'. É por tudo isto 
que os D.A.M.A. constituem um verdadeiro caso de sucesso.

CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES

6 de julho a 27 de outubro

Contra a Abstração
Obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos
> CAS - Centro de Exposições | Inaug. 6 de julho, 17h00 | Segunda a 
sexta, 14h00-20h00; sábados, domingos e feriados, 14h30-20h00 | 
Entrada livre | Org. Culturgest, com a parceria das Câmara 
Municipal de Sines

Com curadoria de 
Sandra Vieira Jürgens, a 
exposição estrutura-se 
em torno de um dos 
principais conceitos do 
discurso comum da 
História da Arte: o 
abstrato. Não obstante o 
título colocar a 
abstração sob crítica e 
suspeita, esta exposição 
propõe um exercício de debate, de ativação de uma linguagem 
que oscila continuamente entre momentos de crise e superação, 
criando um espaço de revisão alargada e análise plural e 
multidirecional do conceito, a partir de um núcleo abrangente 
de obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos. 

Artistas: Álvaro Lapa, Ana Hatherly, Ana Jotta, Ana Maria Tavares, Ana 
Miranda Rodrigues, Ângela Ferreira, Ângelo de Sousa, António Ole, António 
Palolo, Bartolomeu Cid dos Santos, Bruno Pacheco, Cruzeiro Seixas, Dick 
Arentz, Edgard de Souza, Eduardo Batarda, Ernesto de Sousa, Espiga Pinto, 
Fernanda Fragateiro, Fernando Calhau, Gerardo Burmester, Godfrey Frankel, 
Isabel Pons, Jac Leirner, Joana Vasconcelos, João Paulo Feliciano, Joaquim 
Bravo, Joaquim Rodrigo, Jorge Pinheiro, José Loureiro, José M. Rodrigues, 
Júlia Ventura, Kees Scherer, Leonor Antunes, Luís Demée, Man, Manuela 
Almeida, Manuel Viana, Nadir Afonso, Pedro Cabrita Reis, Pedro Casqueiro, 
Pedro Diniz Reis, Pedro Portugal, Peter Fink, Pires Vieira, Rui Sanches.

Nadir Afonso, Offrande, 1956 © DMF, Lisboa
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

1 de julho a 31 de agosto 

Exposição «Padre António Vieira» 
> CAS – Biblioteca | Horário de funcionamento da biblioteca | 
Público em geral | Exposição cedida pelo Espaço Memória da 
Câmara Municipal do Barreiro

Padre António Vieira (1608-1697) foi jesuita, 
pregador, missionário, diplomata e escritor. Ao 
longo da sua vida procurou sempre protagonizar 
os principais acontecimentos do seu tempo. 
Enfrentou a Inquisição com a mesma 
determinação com que defendeu os judeus, os 
índios e os negros escravizados no Brasil. Para 
além do forte testemunho que foi a sua vida, 
deixou uma obra literária notável, ao nível das 
mais importantes do seu tempo.

1 a 11 de julho

Comemorações do Dia Mundial 
das Bibliotecas 

BRINCAR ÀS BIBLIOTECAS
> CAS – Biblioteca | 1-11 de julho 

A atividade tem como objetivo dar a conhecer aos mais 
pequenos as tarefas inerentes à Biblioteca. Atividade para 
crianças dos 7 aos 14 anos, integrada nas Férias Ativas.

BIBLIOTECA FORA DE PORTAS
> Jardim das Descobertas | 1 de julho | 10h00-18h00 

A Biblioteca sai à rua, para divulgação dos seus serviços e para 
uma maior proximidade com a comunidade.
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

22 de julho

Workshop sobre plantas de Portugal 
e do mundo, por Fernanda Botelho
> CAS - Átrio | 16h00 | Público em geral

As plantas sempre fizeram parte da 
história cultural do planeta. Estão repletas 
de lendas, histórias, músicas, poemas, 
usos e tradições. São fios que tecem redes 
e unem tradições. Neste workshop iremos 
conhecer, tocar, provar, sentir e cheirar 
plantas dos quatro cantos do mundo.

23 de julho

Apresentação do livro «Uma mão cheia de 
plantas que curam: 55 espécies espontâneas 
em Portugal», de Fernanda Botelho
> CAS - Átrio | 16h00 | Público em geral

Este livro é uma viagem pelo mundo das plantas 
medicinais de Portugal. A par de conselhos de 
cultivo e curiosidades botânicas, são-nos revelados 
os usos possíveis das várias espécies ao nível da 
culinária, da cosmética ou da tinturaria. Ao mesmo 
tempo, descobrimos o seu impacto cultural.

:: NOTA SOBRE GRUPOS DE LEITORES
As sessões dos grupos de leitores adulto e júnior são 
interrompidas em julho e agosto, para férias. Voltam em 
setembro para novas leituras e partilha de ideias em torno dos 
livros e do prazer da leitura. A Biblioteca aguarda a participação 
de novos elementos que se queiram juntar aos clubes.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPALCAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

6,7 e 8 de agosto

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

A equipa de Mediação da Leitura do Centro de Artes de Sines 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.

1.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 e 
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.

Nota: O Serviço Educativo e Cultural está presente nas 
iniciativas paralelas do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo 
2019. Ver programa próprio.

12 de julho

II Curso Livre de História Local
> Início na cafetaria do Centro de Artes de Sines | A partir das 
14h00 | Org. Câmara Municipal de Sines

A 2.ª edição do Curso Livre de História Local realiza-se a 12 de 
julho, dia em que se comemora a elevação de Sines a cidade, em 
1997. A metodologia do curso inclui perspetivas tanto teóricas 
como práticas, estimulando a participação dos interessados.

PROGRAMA
14h00: Abertura pelo presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Nuno Mascarenhas
14h10: "Sines: entre Neptuno e Marte", por António Quaresma
14h40: Visita às fortalezas de Sines: Castelo, Forte do Revelim e 
Forte de Dentro

INSCRIÇÕES
Tel. 269 860 090
E-mail: arquivo@mun-sines.pt
Formulário online: http://bit.ly/cursolivrehl
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Até dezembro

Projeto Dizeres
> Para público em geral

Existe um falar muito próprio das 
comunidades locais, que reflete vivências 
ligadas a atividades tradicionais, a origem 
ancestral das populações e o cruzamento 
de culturas e tradições. Registar e 
divulgar este património imaterial é 
salvaguardar a própria identidade do 
nosso território. 

Este é um projeto do Arquivo em parceria com a Biblioteca 
Municipal, com apoio científico da Universidade de Évora e 
cofinanciamento do programa Tradições da EDP Produção.  

Envie o seu contributo:
Formulário: http://bit.ly/dizeres
Email: arquivo@mun-sines.pt
Tel. 269 860 090

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 e Mosaico das Memórias de Sines. Mais 
informações: Tel. 269 860 090; arquivo@mun-sines.pt.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

Apoio

TEATRO DO MAR

10 de agosto

A Grande Floresta 
Espetáculo de andas para todos os públicos
> Porto Covo (local a definir) | 21h30 | Entrada livre | Org. / 
Produção Teatro do Mar

Na grande floresta, os pássaros vivem de 
forma despreocupada e negligente, 
desperdiçando tudo o que os alimenta, sem 
pensar nas consequências, apesar dos 
constantes avisos da cinzenta fénix. E um 
dia, quando já nada há para comer, a floresta 
fica triste e doente. Sob a direção e 
encenação de Julieta Aurora Santos, o 
universo visual do espetáculo foi criado pela 
ilustradora e realizadora de filmes de 
animação Beatriz Bagulho e os pássaros foram construídos e 
pintados pelo artista Zevi e o escultor João Parrinha.

23 de agosto

INSOMNIO
> Castelo  | 22h00 | Entrada livre | 
Org. / Produção Teatro do Mar

Em InSomnio, através de uma 
linguagem poética e sensitiva, debruçamo-nos sobre o sono e o 
sonho, ancorando-nos, entre outros, em estudos da 
neurociência e da filosofia. Um cruzamento entre o que a ciência 
consegue revelar, com um lugar metafísico, suprassensível, que 
nos aproxime da natureza primordial do ser. Conceito e direção 
de Julieta Aurora Santos. Interpretação de Carlos Campos, Luís 
João Mosteias, Sara Montalvão e Sérgio Vieira.
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DESPORTO

5-11 de agosto

Capoeira: 2.º Festival Baía de Sines
> Sines e Porto Covo | Org. Mestre Railson & Contramestre Nuno

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE DANÇA SINEENSE

13 de julho

XX Festival do Alentejo | Festival 
de Dança de Salão Internacional
> Pavilhão Multiusos de Sines | Início às 13h00 | Org. Associação 
Recreativa de Dança Sineense. Parceria 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, regressa a Sines. Este 
evento irá trazer ao Litoral Alentejano centenas de dançarinos 
de todo o país, como de outros países incritos no WDC, nos 
diversos escalões de dança existentes, desde os sociais aos 
profissionais, passando pelos juvenis e terminando nos seniores. 
Várias modalidades de dança vão estar em disputa nesta 
competição com cerca de 10 horas de duração, sob o olhar 
atento de diversos jurados internacionais que virão a Portugal 
para avaliar as provas de dança. Fica o convite para assistir a 
uma das melhores e mais concorridas competições em Portugal 
na área da dança de salão.

Oportunidade para descobrir a 
capoeira, arte afrobrasileira, 
com o Mestre Railson e os 
seus alunos internacionais, 
praticar surf, samba e 
aproveitar as praias de Sines e 
Porto Covo.

:: 5 e 9 de agosto
Pilates e capoeira: Praia Vasco 
da Gama, 8h30-12h30
Capoeira: Pavilhão dos 
Desportos, 15h00-17h00

:: 6 e 8 de agosto
Surf (na Praia S. Torpes) ou 
batucada (na Praia Vasco da 
Gama): 10h00-12h00
Surf (na Praia S. Torpes) ou 
samba (na Praia Vasco da 
Gama): 14h00-16h00
Festa Kalux Bar: 20h00

:: 7 de agosto
Capoeira: Porto Covo, 10h00-
12h30 / 14h00-17h00

:: 10 de agosto
Capoeira / espetáculo: Praia 
Vasco da Gama, 14h00-17h00
Festa Kalux Bar: 20h00

:: 11 de agosto
Futebol, música e despedida: 
Praia Vasco da Gama

CONTACTO
contact@suldabahia-franceparis.fr
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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 ponto alto das festividades.

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.

5 de julho

Apresentação do livro «Histórias 
de Um Tempo Só», de Ana Zorrinho
> Museu de Sines - Sala de Armas | 21h30 | Entrada livre | Org. 
Câmara Municipal de Sines

«'Histórias de um tempo só' são contos de solidão 
e de velhice, de um tempo que arrasta 
personagens secas, amargas, de luto vestidas por 
dentro ou por fora. São histórias em eco, de 
palavras persistentes como a dor que tortura os 
corpos e os sentidos das personagens. As pessoas 
sofrem, e até os cães têm medo. A alegria não 
passa pelos contos de Ana Zorrinho, porque este é 
o retrato de um Alentejo acossado, e de gente 
esquecida de existir.» (Maria dos Anjos Polícia)
  Ana Zorrinho nasceu em Santiago do Cacém em 1978. Além de 
escritora, é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa e 
fez formação teatral.

24 de agosto

18.º aniversário do 
Espaço Sénior do 
Jardim das 
Descobertas
> Jardim das Descobertas | 15h30 | 
Org. Câmara Municipal de Sines

Animação musical: acordeonista 
Hélder Pereira.

26

VERÃO E TRADIÇÃO
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VERÃO E TRADIÇÃO

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 Junta de Freguesia de Porto Covo.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Julho

Atividades de Educação Ambiental
Programa Bandeira Azul 2019
Tema: Do Rio ao Mar sem Lixo
> Org. Câmara Municipal de Sines, com o apoio de diversas 
entidades

ATIVIDADES NAS PRAIAS

As praias com Bandeira Azul 
recebem atividades prático-
experimentais em colaboração 
com o CCVL - Centro de 
Ciência Viva do Lousal. Não 
necessitam de inscrição.

9 de julho: Praia da Ilha do 
Pessegueiro
11 de julho: Praia Grande do 
Porto Covo
16 de julho: Praia da Vieirinha
18 de julho: Praia de São 
Torpes 

ATIVIDADES FORA DAS 
PRAIAS

1 a 16 de julho: Exposição 
“Aprender e refletir com os suspeitos do costume”, na cafetaria 
do Castelo de Sines 
1 a 31 de julho: “Desplastificar como no tempo dos meus avós” - 
Atividade intergeracional a decorrer nos espaços seniores

1-15 de agosto

II Feira do Livro de Porto Covo
> Biblioteca e Casa da Juventude de Porto 
Covo | 13h00-19h00 / 20h00-23h00 | Org. 
Junta de Freguesia de Porto Covo / Ao Pé 
das Letras

No sábado, dia 10 de agosto, em horário a 
definir, a feira recebe a apresentação do 
último livro do autor Pedro Chagas 
Freitas. 
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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

10%
OBTENHA DESCONTO DE

NA COMPONENTE FIXA 
DA FATURA DE ÁGUA, 
ESGOTOS E RESÍDUOS 
DURANTE 1 ANO

COMO ADERIR

Ÿ Solicitar a adesão, presencialmente, no Balcão Único (Paços do Concelho);
Ÿ Ou enviar mensagem para o e-mail aguas@mun-sines.pt, contendo o código 
de consumidor, o NIF do titular do contrato e o endereço de email para onde deve 
ser remetida a fatura digital.

UMA SOLUÇÃO BOA PARA TODOS. 
MAIS SUSTENTÁVEL PARA O AMBIENTE E COM MENOS CUSTOS.

ADIRA À
FATURA 
DA ÁGUA DIGITAL
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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 (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 | Rest. Trinca Espinhas | 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 | Veg & Tal | Parque 
de Campismo de S. Torpes | Cantinho Italiano | Rest. A Palmeira

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines

www.facebook.com/centrodeartesdesines

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA


