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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: maio / junho 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.

#63 Chega a primavera e a programação de eventos reforça o colorido da 

sua oferta.

No início de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher com 

um lanche-convívio, uma caminhada e outras atividades menos 

habituais.

A Quinzena da Juventude arranca em março, mas estende-se por abril. 

Concertos no Salão dos Bombeiros e mais uma edição do projeto de arte 

urbana Walls Project são dois destaques do programa.

O 25 de Abril, cuja programação completa será divulgada em suporte 

próprio, terá ponto alto no concerto de Amor Electro programado para 

a Noite da Liberdade, no Castelo.

Na programação cultural do Centro de Artes, há exposições de pintura e 

fotografia, teatro, música e dança. 

A Biblioteca acolhe o lançamento de livros de poesia de dois autores de 

Sines e recebe a visita da escritora Alice Vieira.

O Serviço Educativo e Cultural trabalha em parceria com o Teatro 

Nacional de S. Carlos e a Associação Caboverdiana.

Na rica programação desportiva, três chamadas de atenção: a chegada 

de uma etapa da Volta ao Alentejo, a presença da seleção campeã 

europeia de futsal e a final four da Taça de Portugal de Voleibol.

Não perca também o seminário sobre a água de consumo humano que 

a unidade de saúde pública da região promove no Centro de Artes, com 

o apoio da Câmara Municipal.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Na chegada da primavera



março. abril

FICHA TÉCNICA

Propriedade 
Câmara Municipal de Sines

Diretor 
Nuno Mascarenhas

Textos, conceção  
gráfica e montagem 
Câmara Municipal de Sines

Impressão 
Gráfica Lda. - Paio Pires

Depósito legal
271057/08

Periodicidade 
Bimestral

Exemplares 
3000

Distribuição
Gratuita

2

2018

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: maio / junho 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.

#63 Chega a primavera e a programação de eventos reforça o colorido da 

sua oferta.

No início de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher com 

um lanche-convívio, uma caminhada e outras atividades menos 

habituais.

A Quinzena da Juventude arranca em março, mas estende-se por abril. 

Concertos no Salão dos Bombeiros e mais uma edição do projeto de arte 

urbana Walls Project são dois destaques do programa.

O 25 de Abril, cuja programação completa será divulgada em suporte 

próprio, terá ponto alto no concerto de Amor Electro programado para 

a Noite da Liberdade, no Castelo.

Na programação cultural do Centro de Artes, há exposições de pintura e 

fotografia, teatro, música e dança. 

A Biblioteca acolhe o lançamento de livros de poesia de dois autores de 

Sines e recebe a visita da escritora Alice Vieira.

O Serviço Educativo e Cultural trabalha em parceria com o Teatro 

Nacional de S. Carlos e a Associação Caboverdiana.

Na rica programação desportiva, três chamadas de atenção: a chegada 

de uma etapa da Volta ao Alentejo, a presença da seleção campeã 

europeia de futsal e a final four da Taça de Portugal de Voleibol.

Não perca também o seminário sobre a água de consumo humano que 

a unidade de saúde pública da região promove no Centro de Artes, com 

o apoio da Câmara Municipal.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Na chegada da primavera



CALENDÁRIO | DESTAQUES

17 MARÇO - 8 ABRIL

Quinzena da Juventude 2018 [P6-7]

24 MARÇO

Feira: Poesia à solta no bairro [P29]

25 MARÇO

Lançamento de livro de rodrigo [P14]

3-4 ABRIL

Futsal: Portugal x Sérvia [P27]

7-8 ABRIL

Final Four da Taça de Portugal de 
Voleibol [P27]

Etapa do regional sul de surf [P27]

14 ABRIL

Encontro com a escritora Alice Vieira 
[P15]

21 ABRIL - 17 JUNHO

Exposições de António Saiote e João 
Barros Silva [P9]

24 ABRIL

Noite da Liberdade: Amor Electro [P8]

25 ABRIL

Torneio de Natação do Litoral 
Alentejano [P28]

26-28 ABRIL

Projeto (CON)VIVÊNCIA 
INTERCULTURAL [P20]

28-29 ABRIL

XI Vamos Dançar [P28]

5

DESTAQUE

4

2-31 MARÇO

Exposição "Lixo marinho - um 
problema global" [P30]

3 MARÇO

Natação: 6.º Torneio Master LA [P26]

3-24 MARÇO

Audições da Escola das Artes do 
Alentejo Litoral [P24]

6-9 MARÇO

Dia da Mulher: Poesia feminina à solta 
[P21]

8-11 MARÇO

Dia Internacional da Mulher [P5]

8-26 MARÇO

Exposição "Memórias do Dia 
Internacional da Mulher" [P13]

9 MARÇO

Concerto: António Cassapo [P10]

10 MARÇO

Teatro: "L'Esquisse" [P11]

15 MARÇO

Seminário "Conhece a água que 
bebe?" [P30]

Ciclismo: Volta ao Alentejo [P26]

17 MARÇO

Lançamento de livro de Américo 
Lourenço [P14]

Dança: Sopro [P12]

Concertos de Alcateia281 e Mundo 
Segundo & Sam the Kid" [P6]

Março

Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher 2018

8 de março

LANCHE-CONVÍVIO PARA AS 
MULHERES DO CONCELHO
> Salão da Música | 15h30 

Entre as 15h30 e as 16h00, 
participação Arquivo e Serviço 
Educativo do CAS, com espetáculo 
musical baseado em textos  
escritos por mulheres em Sines. A 
partir das 16h00, animação musical 
a cargo do Trio Gelo Kente.

AULA ABERTA DE BIODANZA 
"CELEBRAÇÃO DA MULHER" 
> Pavilhão Multiusos de Sines | 
19h30-22h30

Um convite à alegria de viver e ao 
prazer de dançar. Com Diana Mara 
(facilitadora em supervisão).

10 de março

DEFESA PESSOAL PARA 
MULHERES
> Centro de Artes de Sines - 
Blackbox | 15h00-17h00

Conhecimentos básicos sobre 
como enfrentar possíveis situações 
de violência. Com Diana Paskal, 
instrutora de Jiu-Jitsu Brasileiro e 
Defesa Pessoal.

11 de março

CAMINHADA DO DIA DA 
MULHER
Para toda a população feminina e 
masculina do concelho (6-80 
anos). Até aos 16 anos devem 
estar acompanhadas/os por  
adulto. Parceria ULSLA.

INSCRIÇÕES

Lanche e Caminhada: Até 5 de 
março, na Câmara Municipal de 
Sines, Espaços Seniores, Piscina 
Municipal Carlos Manafaia, 
Pavilhão dos Desportos e 
Associação de Moradores da 
Sonega.

Biodanza e Defesa Pessoal: Até 7 
de março, no Pavilhão dos 
Desportos ou pelo tel. 269 630 
698. Inscrições limitadas.
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17 de março a 8 de abril

Quinzena da Juventude 2018
> Org. Câmara Municipal de Sines

17 DE MARÇO

Concerto: Escola de Música Nossa Senhora do Cabo
> Salão da Santa Casa da Misericórdia | 17h30 | Entrada livre | Parceria 
Escola das Artes do Alentejo Litoral / Escola de Música N.ª Sr.ª do Cabo

Concerto: ALCATEIA281
> Salão dos Bombeiros Voluntários de Sines | 
22h30 | Entrada livre

Coletivo de hip hop formado por um grupo de 
amigos de Vila Nova de Santo André «unido 
como uma alcateia». Constituído por David 
Gamito (voz), Sérgio Alves ‘Shamon’ (voz), 
João Santos ‘Russo’ (voz),  João Murta (voz), 
Pedro Mendonça ‘Wolf.M’ (produção instrumental / musical) e Daniel 
Sousa ‘DanielFVS’ (edição de imagem e vídeo).

Concerto: Mundo Segundo & Sam the Kid
> Salão dos Bombeiros Voluntários de Sines | 23h30 | Entrada livre

A parceria vem de longe e 
moldou-se em palco. Um 
de Gaia e outro de Chelas. 
No meio dos dois, uma 
história longa de dedicação 
à causa das rimas e das 
batidas ao ponto de ambos 
serem sinónimos de hip 
hop. Talvez um seja hip e 
outro hop, um yin e outro 
yang. Irmãos de sangue, 
irmãos de armas. Irmãos no rap, certamente.

24 DE MARÇO - 30 DE ABRIL

“As botas servem para andar”: Fotografia de 
Luísa Pereira 
> Centro de Artes de Sines – Centro de Exposições | 
Inaug. 24 de março, 16h00 | Dias úteis, 14h00-20h00; sábados, domingos 
e feriados: 14h30-20h00 | Entrada livre

Luísa Mateus Pereira nasceu em 1986. É de Sines (onde viveu até aos 17 
anos), mas também do mundo. Nesta exposição, convida-nos a viajar 
com ela a lugares que a marcaram, pelos caminhos da Amazónia.

24 DE MARÇO

Audições de Primavera da Escola das Artes do Alentejo Litoral 
> Centro de Artes de Sines | 16h00 e 18h00 | Entrada gratuita

26 DE MARÇO

KRAYZE - Workshop de dança
> Pátio das Artes | 15h00-16h00 | Inscrições: 
juventude@mun-sines.pt

28 DE MARÇO | DIA NACIONAL JUVENTUDE 

WALLS PROJECT com os NO ART LIMIT
Intervenção na cidade por grupo de artistas de Vila Nova de Santo 
André que através de técnicas de graffiti expressam a sua arte.

7 DE ABRIL

Workshop de Suporte Básico de Vida com a Associação Resgate
> Vários sítios da cidade | Todo o dia | Não necessita de inscrição

7 E 8 DE ABRIL

WALLS PROJECT: Workshop de graffiti com os NO ART LIMIT
> Parque Desportivo João Martins (ex-IOS) | 10h00-18h00 | Inscrições 
(limitadas) pelo email juventude@mun-sines.pt
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21 de abril a 17 de junho

Novas exposições
> CAS - Centro de Exposições | Inaug. 21 de abril, 16h00 | Dias úteis, 
14h00-20h00; sábados, domingos e feriados: 14h30-20h00 | Entrada livre | 
Org. Câmara Municipal de Sines

«REVISITANDO O SUDOESTE ALENTEJANO» 
PINTURA DE ANTÓNIO SAIOTE

Natural de Alvalade-Sado, 
António Saiote é engenheiro 
agrónomo de profissão e pintor 
por devoção. A luz do Alentejo nas 
mais diversas condições 
atmosféricas está presente na sua 
obra. Através dela é-nos 
permitido divagar por essas 
terras, apreciando a sua 
diversidade de cores, e até ouvir o 
silêncio apaziguador e adivinhar 
os cheiros daqueles lugares. 

«PORTO DE ABRIGO NUMA VIAGEM INTEMPORAL»
PINTURA DE JOÃO BARROS SILVA
 
Na sua adolescência em Angola onde 
nasceu é iniciado pelo pai na pintura. 
Posteriormente, a par da sua atividade 
na área da medicina, apenas esporadi-
camente executa alguns desenhos a 
grafite. Recentemente após um 
contacto mais sério e continuado com a 
pintura a acrílico ganha a paixão pelo 
retrato, privilegiando o olhar, autêntico 
espelho da alma. Expõe individual e 
coletivamente em espaços e locais 
diversos, já tendo sido premiado.

CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES

24 de abril

AMOR ELECTRO
Concerto da Noite da Liberdade
> Castelo de Sines | Entrada livre | Org. Câmara Municipal de Sines

Desde a sua estreia em disco, em 2011, os Amor Electro não têm parado 
de crescer, tornando-se num dos principais projetos da moderna música 
portuguesa da atualidade. Na estreia com ”CAI O CARMO E A 
TRINDADE" (2011), Tiago Pais Dias, Rui Rechena e Ricardo Vasconcelos 
proporcionam a Marisa Liz o ambiente ideal para exprimir todo o seu 
talento. Com "(R)EVOLUÇÃO" (2013), exploraram territórios onde ainda 
não se tinham aventurado, acrescentando a energia contraste do rock 
mais progressivo à vincada personalidade da banda, sem que a sua 
intensidade singular tivesse deixado de estar presente. O terceiro disco 
está pronto e já conta com quatro singles: "Sei" feat. Miguel Pité, "O 
Meu Lugar", "Procura por Mim" e "Juntos Somos Mais Fortes", que foi a 
música porta-estandarte da RTP para a seleção de futebol no Euro 
2016, tendo sido também o mote dado pelo comité olímpico para a 
campanha Rio 2016. Com o lançamento do 3.º disco de originais para 
muito breve, estreiam-se nas comemorações do 25 de Abril em Sines.
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9 de março

António Cassapo
Concerto Solidário de Apoio à 
Luta Contra o Cancro da Mama
> CAS - Auditório | 21h30 | 7,5 € | Org. Missão Coragem

António Cassapo é vocalista, autor e compositor. Nasceu em Oeiras e 
desde muito cedo a paixão pela música foi grande. Em 1997, Cassapo 
participou no programa da SIC «Chuva de Estrelas», onde conseguiu 
vencer uma eliminatória ao imitar Kurt Cobain. Assina o seu 1.º 
contrato discográfico em março de 2000 e lança finalmente em 2001 o 
1.º álbum, intitulado «Sonhos». O segundo, «Ser Humano», chegou três 
anos depois. Em 2006, sai «Nudez» e, em 2010, «SOS», cujo tema 
«Palpitação» foi dos mais ouvidos nas rádios nacionais e na TV. Em 
2011, estreou o disco «11», com as suas 11 melhores músicas. O 6.º 
álbum de originais começou a ser promovido em 2013 com o single 
«Tudo ou nada» e nesse mesmo ano foi escolhido para a banda sonora 
da novela «O Beijo do Escorpião», da TVI. 2016 foi o ano de estreia do 
álbum «Origens». Neste momento, trabalha num novo disco.

10 de março

“L'Esquisse”, espetáculo 
de teatro físico pelo GATO SA
> CAS – Auditório | 21h30 | 5 euros | Produção AJAGATO. Org. Câmara 
Municipal de Sines

"L'Esquisse" surge da vontade de quatro jovens atores, recém-formados 
na Escola de Teatro Jacques Lecoq, em aplicar os conhecimentos 
adquiridos no curso em Paris. Marc Duchange (francês), Ulima Ortiz 
(franco-colombiana) e Tomás Porto (português) serão os 
intérpretes/criadores e Carolina Santos (portuguesa) a cenógrafa. A 
companhia GATO SA, a que um deles pertence, acolhe o projeto nas 
suas instalações. O trabalho realiza-se em residência de criação, com o 
apoio técnico e de produção da AJAGATO e com a coordenação e apoio 
dramatúrgico do diretor, Mário Primo. 

«Leo é um menino solitário (...) Para preencher o vazio refugia-se no 
quarto, rodeado de desenhos e pinturas e dá vida a um amigo imaginário, 
seu confidente, refúgio, fonte de imaginação e espelho de uma paixão 
crescente pela pintura.»

VICTORMAR
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8-26 de março

Exposição "Memórias do Dia 
Internacional da Mulher" 
> CAS - Biblioteca (setor adultos) | No 
horário de funcionamento da biblioteca 

A Biblioteca associa-se às comemorações 
do Dia Internacional da Mulher com uma 
exposição cedida pelo Espaço Memória 
da Câmara Municipal do Barreiro.

2018

Grupos de Leitores da Biblioteca 
Municipal de Sines
> Inscrições e informações: biblioteca@mun-sines.pt, tel. 269 860 080 | 
Gratuito

UMA CASA SEM LIVROS (ADULTOS)
> CAS - Cafetaria | Habitualmente, na última terça-
feira do mês | 18h30

O Clube de Leitores da Biblioteca continua com as 
suas sessões mensais em que se trocam ideias e 
experiências sobre livros e respetivos autores. Todos 
os que se quiserem juntar a nós, poderão fazê-lo na 
última terça-feira de cada mês.

UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR
> CAS - Biblioteca (Sala da Hora do Conto) | Para 
crianças dos 7 aos 10 anos | 16h00

Convidamos também as nossas crianças a participar 
no clube de leitura júnior, que continua com as 
sessões mensais.

17 de março

SOPRO | Um solo de dança de Sofia Neuparth 

com atmosfera em presença de Margarida 
Agostinho e música live de Bruno de Azevedo
> CAS – Auditório | 18h00 | 5 euros | Produção c.e.m - centro em 
movimento / Cristina Vilhena

«sopro é um estudo do nascer 
do gesto que traz ao encontro a 
alegria de ser movimento! não 
se é corpo sozinho.

o prazer de esticar um braço, 
rebolar, olhar para o céu, tocar o 
ar, sentir a terra a beijar os 
pés…dançar. há uns anos fui 
descobrindo que o movimento 
pode fazer-se gesto e que a 
dança poderia ser a poesia do gesto. cada forma que se vai fazendo 
forma, dança a dança que dança…assim possa…e ninguém sabe o que 
pode um corpo! seja corpo água, pássaro, luz, nuvem, flor, erva, som, 
insecto, girafa, peixe. nunca ressoou em mim a tristeza dos humanos 
(muitos deles supostamente dedicados à “dança”) quando expressam a 
incapacidade de “criar” um momento dançante… não que em sofiez a 
dança se faça linda e brilhante a todo o momento mas a alegria, o amor 
de poder dançar, o agradecimento de poder dançar é uma força imensa!

o sopro é um grito, um sussurro, uma canção, um beijo, um sopro de 
amor de existir…não é uma boa dança ou uma dança feia ou…é dança, 
com a companhia de quem vibra lado a lado, a margarida na atmosfera e 
o bruno na música,

e sabem porque danço? porque posso!

e que o mundo dance! que a dança dance! que o corpo possa!»

Sofia Neuparth

CAS / AUDITÓRIO

PLAY BLEU
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Março

Comemorações do Dia 
Mundial da Poesia

17 de março
LANÇAMENTO DO LIVRO DE POESIA “À MINHA 
VOLTA”, DE AMÉRICO LOURENÇO
> CAS - Átrio | 16h00

O mar de Sines, a solidariedade, as questões sociais, 
a preocupação com as questões ambientais, a 
preocupação com as crianças e o amor, são temas abordados nos 
poemas do novo livro de Américo Lourenço, natural de Lisboa, mas a 
residir em Sines há cerca de 27 anos. 

21 de março
POR AÍ… POESIA
> Cidade | A partir das 10h00

A Biblioteca continua a espalhar poesia. Poderá 
encontrá-la em cafés e outros espaços públicos.

25 de março
LANÇAMENTO DO LIVRO DE POESIA “MEU 
CORPO TEM UMA MORADA”, DE RODRIGO
> CAS – Auditório | 25 de Março | 16h00

Rodrigo Mendes Augusto (rodrigo) nasceu em Sines, 
onde cresceu e viveu até ir estudar para Setúbal. 
Formou-se em Engenharia e especializou-se em 
gestão de projetos. Guitarrista clássico e amante de 
fado e bossa nova, entrega-se assim no seu primeiro 
livro de poemas. A apresentação do livro contará com 
a presença de Jorge Cerejeira, autor do prefácio, e de 
três convidados artísticos: Carlos Silva e Joana Luz 
(fado e bossa nova); Tomás Porto (interpretação de 
poemas).

Abril

Mês do Livro e da Leitura

2-30 de abril
EXPOSIÇÃO “CARICATURAS DE ESCRITORES PORTUGUESES DE 
LITERATURA PARA A INFÂNCIA”
> CAS - Biblioteca (setor infantil) | No horário de funcionamento da 
biblioteca

Pretende sensibilizar os jovens para a escrita e a 
leitura, assim como promover a imaginação e a 
criatividade dos autores e caricaturistas patentes na 
exposição, cedida pela “Recortar palavras” – 
Associação Literária, Educacional e Lúdica.

14 de abril
ENCONTRO COM A ESCRITORA ALICE VIEIRA
> CAS – Biblioteca (setor infantil) | 15h30 | Pais e filhos

Porque as histórias (ditas) infantis 
não se destinam apenas às 
crianças, a Biblioteca promove 
uma sessão de contos para pais e 
filhos com a escritora Alice Vieira. 
Escritora portuguesa de livros 
infantis e juvenis, nasceu em 1943 
e iniciou a carreira de jornalista 
aos 18 anos, no Diário de Lisboa. 
Trabalhou em vários jornais, entre 
os quais o Diário de Notícias. No 
domínio da literatura, ganhou em 
1979 o Prémio do Ano 
Internacional da Criança, com «Rosa, Minha Irmã Rosa». Tem publicado 
regularmente obras em volume - entre elas, «Chocolate à Chuva» 
(1982) e «Graças e Desgraças da Corte de El-Rei Tadinho» (1984) -, 
sendo paralelamente redatora do Diário de Notícias e responsável 
editorial por literatura para a infância e juventude.

ONOFRE
VARELA



14 15

CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

Março

Comemorações do Dia 
Mundial da Poesia

17 de março
LANÇAMENTO DO LIVRO DE POESIA “À MINHA 
VOLTA”, DE AMÉRICO LOURENÇO
> CAS - Átrio | 16h00

O mar de Sines, a solidariedade, as questões sociais, 
a preocupação com as questões ambientais, a 
preocupação com as crianças e o amor, são temas abordados nos 
poemas do novo livro de Américo Lourenço, natural de Lisboa, mas a 
residir em Sines há cerca de 27 anos. 

21 de março
POR AÍ… POESIA
> Cidade | A partir das 10h00

A Biblioteca continua a espalhar poesia. Poderá 
encontrá-la em cafés e outros espaços públicos.

25 de março
LANÇAMENTO DO LIVRO DE POESIA “MEU 
CORPO TEM UMA MORADA”, DE RODRIGO
> CAS – Auditório | 25 de Março | 16h00

Rodrigo Mendes Augusto (rodrigo) nasceu em Sines, 
onde cresceu e viveu até ir estudar para Setúbal. 
Formou-se em Engenharia e especializou-se em 
gestão de projetos. Guitarrista clássico e amante de 
fado e bossa nova, entrega-se assim no seu primeiro 
livro de poemas. A apresentação do livro contará com 
a presença de Jorge Cerejeira, autor do prefácio, e de 
três convidados artísticos: Carlos Silva e Joana Luz 
(fado e bossa nova); Tomás Porto (interpretação de 
poemas).

Abril

Mês do Livro e da Leitura

2-30 de abril
EXPOSIÇÃO “CARICATURAS DE ESCRITORES PORTUGUESES DE 
LITERATURA PARA A INFÂNCIA”
> CAS - Biblioteca (setor infantil) | No horário de funcionamento da 
biblioteca

Pretende sensibilizar os jovens para a escrita e a 
leitura, assim como promover a imaginação e a 
criatividade dos autores e caricaturistas patentes na 
exposição, cedida pela “Recortar palavras” – 
Associação Literária, Educacional e Lúdica.

14 de abril
ENCONTRO COM A ESCRITORA ALICE VIEIRA
> CAS – Biblioteca (setor infantil) | 15h30 | Pais e filhos

Porque as histórias (ditas) infantis 
não se destinam apenas às 
crianças, a Biblioteca promove 
uma sessão de contos para pais e 
filhos com a escritora Alice Vieira. 
Escritora portuguesa de livros 
infantis e juvenis, nasceu em 1943 
e iniciou a carreira de jornalista 
aos 18 anos, no Diário de Lisboa. 
Trabalhou em vários jornais, entre 
os quais o Diário de Notícias. No 
domínio da literatura, ganhou em 
1979 o Prémio do Ano 
Internacional da Criança, com «Rosa, Minha Irmã Rosa». Tem publicado 
regularmente obras em volume - entre elas, «Chocolate à Chuva» 
(1982) e «Graças e Desgraças da Corte de El-Rei Tadinho» (1984) -, 
sendo paralelamente redatora do Diário de Notícias e responsável 
editorial por literatura para a infância e juventude.

ONOFRE
VARELA



16 17

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURALCAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

5-9 de março

Residência artística

Teatro Nacional de 
S. Carlos nas Escolas
> Para 1 turma do 2.º ano do 1.º  Ciclo do Ensino Básico 

No âmbito do Programa de Educação Estética e Artística do Ministério 
da Educação, em parceria com o Teatro Nacional de São Carlos, o 
Agrupamento de Escolas de Sines e a CMS, uma semana de trabalho 
com a artista Elisabeth Davis, que levará à construção de uma 
composição musical a partir das “Mil e Uma Noites”, utilizando o 
gamelão. Apresentação final (para a comunidade em geral) a 9 de 
março, às 18h00, no auditório do Agrupamento.

Março

Visitas-ateliês à exposição “Lixo 
Marinho - Um Problema Global”
> CAS – Centro de Exposições | Dur. 1h | Mediante marcação 

Informações sobre a exposição na página 30. 

19-22 de março

Plano Nacional de Cinema

«O Cinema está à tua espera» 
// 2.ª Sessão
> CAS – Auditório | Público escolar | Mediante marcação

As sessões visam ver cinema e aprender com ele. Passam pelo 
visionamento do filme, exploração pedagógica / técnica (a cargo do 
CAS), os bastidores da projeção de cinema (antes do visionamento), 
exploração e reflexão pedagógica / artística (a cargo do CAS ou 
educador / docente) e o argumento (durante ou após o visionamento).

Março / Abril

Mediação de leitura

CONTA-ME HISTÓRIAS… 
DAQUILO QUE EU NÃO LI 
> Nas escolas | Para 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
ensino secundário | Mediante marcação

Tim Bowley e Óscar Villán apresentam "Não há 
como escapar", onde o autor britânico recompila 
uma nova seleção dos seus melhores contos. 

HORA DO CONTO
> Para pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico | 
Mediante marcação

Tendo como base o tema Homem, Vida e Arte, na 
Hora do Conto iremos viajar por culturas, épocas e 
paisagens que nos farão aprender e compreender a 
nossa evolução como seres individuais e do mundo. 

:: 1.º ciclo: «O Vale dos Moinhos», de Noelia Blanco 
e Valeria Docampo 
:: Pré-escolar: «A Tartaruga Celeste e o menino que 
chorava música», de Sofia Fraga e Paulo Galindro

Março / Abril

Famílias

CURSO «AGORA PAIS»
>  Todas as terças-feiras, das 16h00 às 18h00 | Marcações: 
catia.moura@ulsla.min-saude.pt

Atividade para pais e crianças entre o 1.º e o 6.º meses de vida realizada 
numa colaboração do SEC com a equipa de Saúde Infantil e Pediátrica 
do Centro de Saúde de Sines.
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Março / Abril

Projetos de continuidade
> Todas as atividades mediante marcação

EXPERIÊNCIA DESLOCAR 
UMA AULA NO CAS
> Centro de Artes de Sines

Desafiamos os docentes das 
disciplinas artísticas (dos diferentes 
ciclos de ensino) e os educadores 
de infância a transferirem, basta 
por uma vez, a sua turma e aula 
para o CAS. 

VISIT'ARTE 
> Para alunos da Unidade de 
Multideficiência e NEE do 
Agrupamento de Escolas de Sines e 
Escola Poeta Al Berto e Cercisiago

Visitas orientadas e planificadas de 
acordo com as especificidades de 
cada grupo. Visam a aproximação à 

2018

Ateliês de Movimento e Dança
> Inscrições abertas na receção do CAS

TURMAS
Dança Criativa I (4-6 anos)
   Segunda-feira, 18h00-19h00
Dança Criativa II (7-11 anos)
   Quarta-feira, 19h15-20h15
Dança contemporânea
   Segunda-feira, 19h00-20h00*
Barra de Chão
   Quarta-feira, 18h15-19h15

(*) Quando a 1.ª turma de dança contemporânea 
tiver 16 alunos, inicia-se uma segunda turma, com 
aulas à quinta-feira, das 19h00 às 20h00.

arte e às suas múltiplas 
linguagens.

PRÉ (CAS) – PRÉ-ESCOLAR 
NO CAS
> Para ensino pré-escolar do 
Agrupamento e IPSS de Sines 

Aproximação à arte nas três 
dimensões da experiência 
artística: contemplação, análise e 
experimentação / criação. 

2.ª Sessão: ARTE - Percurso 
pelas ARTES PERFORMATIVAS. 
Em março e abril no CAS. 

GERAÇÃO MULTIMÉDIA II
> Para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico

Tratar as artes plásticas e a 
multimédia de forma 
multidisciplinar, abordando o 
Cinema de Animação, a Ilustração e 
as Artes Digitais.

PERCURSOS CULTURAIS
> Para projetos de apoio a crianças e 
jovens e utentes dos Espaços 
Seniores e da Santa Casa da 
Misericórdia 

Visitas mensais ao CAS. 
Aproximação às artes, valorização 
artística e criação de hábitos 
culturais.

PROJETO H: VIDA & ARTE
> Para alunos dos 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico

Projeto transversal aos vários 
anos de escolaridade. Visa tratar o 
HOMEM e a humanidade de 
maneira totalizante, abrangendo 
todas as suas dimensões. 

Atividades em março e abril
:: Pré-escolar: Povos: Ocupação, 
caraterísticas e hábitos ao longo 
das várias épocas – Visita ao 
espólio do Museu de Sines
:: 1.º Ciclo: Arqueologia vai à 
escola em parceria com CIDEHUS 
da Universidade de Évora – Para 
3.º anos – mediante marcação
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PATRIMÓNIOCAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

26 e 27 de abril

Dia Mundial da Dança

Masterclasses de Contemporâneo 
e de Danças Africanas 
> Pátio das Artes e estabelecimentos de ensino | 10h30 e 14h00 | Pré-
escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino básico | Mediante marcação

Parceria com a Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém, 
no âmbito do projeto (CON)VIVÊNCIA INTERCULTURAL.

28 de abril

Sarau Cultural
> CAS – Auditório | 21h30 | Org. Associação Caboverdiana de Sines e 
Santiago do Cacém, no âmbito do projeto (CON)VIVÊNCIA 
INTERCULTURAL. Apoio Câmara Municipal de Sines

Uma noite com uma oferta cultural inteiramente dedicada à temática 
da Interculturalidade, destinado a famílias e comunidade em geral, 
promovendo o conhecimento e a aproximação às referências da 
identidade cultural dos imigrantes. Programa integral a divulgar 
atempadamente. 

ARQUIVO MUNICIPAL DE SINES

6-9 de março

Dia da Mulher: Poesia 
feminina à solta 
> Para público escolar e público em geral

No início do séc. XX várias mulheres publicaram, 
em Sines, poesia e textos em prosa, nos jornais 
locais. Entre elas estavam Florbela Espanca e Ana de 
Castro Osório, ou, entre as escritoras locais e 
regionais, Alda Guerreiro e Regina Chalbert. O 
Arquivo Municipal e o Serviço Educativo do Centro de Artes apresentam 
um espetáculo musical baseado nestes textos. Será também publicado 
um livro digital com as transcrições das produções literárias.

Março – Dezembro 

Ser Siniense
> Para público escolar e público em geral

A comunidade de Sines tem vindo a revolucionar-se, 
desde a vila piscatória dos anos 60 do séc. XX à vila 
industrial dos anos 80 até aos dias de hoje. E hoje, o 
que somos? Em 2018, Ano Europeu do Património 
Cultural, a identidade de Sines vai ser discutida entre as suas 
comunidades, tendo como parceiros os escritores, artistas e criativos 
locais, sempre em relação / confronto com as vertentes nacional / local 
e criatividade. Participe preenchendo o inquérito. Em novembro uma 
série de iniciativas terá como objetivo debater os resultados. 

Legendas das imagens
:: Mulher a ler. 1941, Coleção de Maria da Luz Correia, Mosaico das Memórias, Arquivo 
Municipal de Sines. Digitalizado por Gonçalo Chinita, Arquivo Municipal de Sines
:: Cartaz das comemorações do Dia do Município elaborado por Al Berto. Arquivo Municipal 
de Sines, oferta de José Arcanjo Ferreira da Costa
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNESPATRIMÓNIO

MUSEU DE SINES

Ano letivo 2017/2018

Atividades de continuidade 
do Arquivo Municipal
> Informações / Marcações: 269 860 090 ou arquivo@mun-sines.pt

Continuam a decorrer as seguintes atividades:

:: RECOLETORES DE MEMÓRIAS (2.º e 3.º ciclos e ensino secundário)
:: VISITAS GUIADAS (toda a comunidade)
:: ARQUIVISTA POR UM DIA (público escolar a partir do 2.º ciclo)
:: DOCUMENTO DO MÊS (público escolar a partir do 2.º ciclo) 
:: MOSAICO DAS MEMÓRIAS DE SINES (toda a comunidade)

Até 29 de abril

Exposições temporárias
> Centro Cultural Emmerico Nunes |  Terça-feira a domingo (exceto 
feriados), 14h00-18h00

«MEMÓRIA GUARDIÃ DE MEMÓRIAS», 
DE MÁRIO SOROMENHO MARQUES
> Sala Emmerico Nunes

O espaço expositivo é constituído por 
fragmentos retirados desse arquivo, 
falível e labiríntico, que é a memória. 
Usando uma linguagem tridimensional e 
dispensando uma ordem cronológica ou fixidez conceptual são 
apresentadas peças que procuram desassossegar.

«ORIGIN», DE FÁBIO ROQUE
> Sala da Índias

A maioria do meu trabalho de autor até 
agora tem-se centrado muito nas questões 
pessoais enquanto indivíduo (...) [Este 
projeto é] um revisitar do meu passado, 
através de uma visão muito particular, 
rostos, situações, eventos, muitos deles ainda sem explicação aos meus 
olhos. (FR)

«TRANSUMÂNCIA», DE FÁTIMA ABREU 
FERREIRA
> Sala do Beco Pé Piolho

...em junho de 2014 iniciei uma série de 
viagens pelo território português e espanhol 
(...) Estas viagens deram origem ao projeto 
“Transumância”, um registo físico dos diferentes locais que visitei mas, 
também, um documento profundamente emocional sobre o que significa 
entrar num sítio completamente estranho e querer estar presente, 
compreendê-lo. (FAF)

Em exposição

Memórias da Praia de São Torpes 
Lugar Mítico da Arqueologia Portuguesa
> Museu de Sines | Parceria Museu Nacional de Arqueologia, Direção-
Geral do Património Cultural e 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. 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.

Apoio
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DESPORTOESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL

Março

Audições

3 de março, 19h00, Capela da Misericórdia 
   Classe de Violinos e Viola d'arco
4 de março, 19h00, Escola das Artes / Largo Poeta Bocage
   Concerto de Encerramento da Masterclasse de Flauta Transversal
10 de março, 18h00, Escola das Artes / Largo Poeta Bocage
   Classe de Piano
17 de março, 17h30, Salão da Santa Casa da Misericórdia
   Concerto em parceria com a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo
24 de março, 16h00 e 18h00, Centro de Artes de Sines
   Audição de Primavera

Março e abril

Estágio da Primavera / Orquestras 

26 a 29 de março: Orquestra de Violoncelos e Guitarras
26 a 28 de março: I Encontro de Palhetas Duplas
3 a 6 de abril: Orquestra Sinfónica, Cordas A e B, Sopros, Ensemble 
Marimbus, Coro

Mais informações brevemente

Abril

10 Anos EAAL

A Escola das Artes do Alentejo Litoral 
celebra 10 anos em abril de 2018. Para 
comemorar a data, a EAAL irá realizar 
uma série de concertos nos concelhos 
onde exerce a sua atividade letiva. Em 
Sines, está previsto um concerto no dia 
25 de Abril, no largo junto à antiga 
estação de caminhos de ferro.

3 de março

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

Futebol Camp. Inatel (seniores): GCS x 
Entradense. Sintético Estádio 
Municipal, 18h00

Futsal (juvenis): IFA x S. Caparica. 
Pavilhão dos Desportos, 18h30

4 de março

Voleibol (seniores femininos): GCS x 
Castro Verde. Pavilhão Multiusos, 11h00

Hóquei (seniores): HCVG x Murches. 
Pavilhão dos Desportos, 17h00

10 de março

Futebol (veteranos): VGAC x Praia de 
Milfontes. Sintético Estádio Municipal, 
18h00

Futebol (benjamins 10): VGAC x 
Figueira. Sintético Estádio Municipal, 
10h30

Futebol (juniores): VGAC x Seixal. 
Sintético Estádio Municipal, 15h00

11 de março

Futebol (iniciados): VGAC x Paio Pires. 
Sintético Estádio Municipal, 10h00

17 de março

Futebol (infantis): VGAC x D João I. 
Sintético Estádio Municipal, 10h30

18 de março

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

Voleibol (seniores femininos): GCS x 
Fénix A. Pavilhão Multiusos, 15h00

Março / Abril

Calendário desportivo
24 de março 

Futebol (benjamins 10): VGAC x 
Azeitão. Sintético Estádio Municipal, 
10h30

Futebol (infantis 13): VGAC x Santiago. 
Sintético Estádio Municipal, 11h30

25 de março

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

8 de abril

Futebol (seniores): VGAC x Amora. 
Estádio Municipal, 16h00

14 de abril

Futebol (benjamins 10): VGAC x 
Pelezinhos. Sintético Estádio 
Municipal

Futebol (infantis 13): VGAC x 
Esferinhas. Sintético Estádio 
Municipal

21 de abril

Futebol (veteranos): VGAC x Cuba. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

22 de abril

Futebol (seniores): VGAC x Sesimbra. 
Estádio Municipal, 16h00

28 de abril

Futebol (veteranos): VGAC x Ourique. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

29 de abril

Futebol (iniciados): VGAC x B. M. 
Almada. Sintético Estádio Municipal, 
10h00

Hóquei (seniores): HCVG x Beja. 
Pavilhão dos Desportos, 17h00
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22 de abril

Futebol (seniores): VGAC x Sesimbra. 
Estádio Municipal, 16h00

28 de abril

Futebol (veteranos): VGAC x Ourique. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

29 de abril

Futebol (iniciados): VGAC x B. M. 
Almada. Sintético Estádio Municipal, 
10h00

Hóquei (seniores): HCVG x Beja. 
Pavilhão dos Desportos, 17h00



26 27

DESPORTODESPORTO

Março / Abril

Eventos em destaque

3 de março
NATAÇÃO: 6.º TORNEIO MASTER LITORAL ALENTEJANO
> Piscina Municipal Carlos Manafaia | 9h45 | Entrada livre | Org. Clube de 
Natação do Litoral Alentejo. Apoio Câmara Municipal de Sines e 
ANALENTEJO

15 de março
CICLISMO: VOLTA AO ALENTEJO 
CHEGADA DA ETAPA BEJA - SINES
> Meta na Avenida General Humberto Delgado | 15h30 (hora aproximada 
– depende do decorrer da etapa) | Org. Pódium, com o apoio das 
autarquias do Alentejo

25 de março
CAMINHADA DA PRIMAVERA
> Casoto | Concentração junto ao salão do Casoto, às 9h00 | Informações e 
inscrições: am.casoto@hotmail.com, tel. 914 270 780 | Org. Associação de 
Moradores do Casoto e Arredores

30 e 31 de março
FUTEBOL JUVENIL: TORNEIO CIDADE DE SINES
> Estádio Municipal de Sines | Entrada livre | Org. Vasco da Gama Atlético 
Clube. Apoio Câmara Municipal de Sines

3 e 4 de abril
FUTSAL: PORTUGAL X SÉRVIA | JOGOS DE PREPARAÇÃO DA 
SELEÇÃO NACIONAL DE FUTSAL A MASCULINA
> Pavilhão Multiusos de Sines | Horas a definir | Org. Federação 
Portuguesa de Futebol. Apoio Associação de Futebol de Setúbal e Câmara 
Municipal de Sines

7 e 8 de abril
ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL SUL DE SURF
> Praia de São Torpes | 9h00 | Inscrições: sinessurfclube@gmail.com | Org. 
Sines Surf Clube, Federação Portuguesa de Surf e 
Câmara Municipal de Sines

7 e 8 de abril
FINAL FOUR TAÇA DE PORTUGAL DE VOLEIBOL
> Pavilhão Municipal | Horas e jogos a definir | Entrada 
livre | Org. Federação Portuguesa de Voleibol. Apoio 
Câmara Municipal de Sines

FPF
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28 29

DESPORTO COMUNIDADE

21 de abril
ENCONTRO REGIONAL DE MINIBASQUETEBOL
> Pavilhão Multiusos de Sines | 10h00-18h00 | Org. Associação de 
Basquetebol de Setúbal. Apoio Câmara Municipal de Sines

21 e 22 de abril
HÓQUEI EM PATINS: TORNEIO 25 DE ABRIL
> Pavilhão dos Desportos | Org. Hóquei Clube Vasco da Gama

22 de abril
EXPOSIÇÃO DE VESPAS E CLÁSSICOS
> Jardim das Descobertas | Todo o dia | Org. Vespa Clube do Alentejo Litoral

25 de abril
6.º TORNEIO DE NATAÇÃO LITORAL ALENTEJANO
> Piscina Municipal Carlos Manafaia | 1.ª sessão: 9h30; 2.ª sessão: 15h30 | 
Org. Clube de Natação do Litoral Alentejo. Apoio CMS e ANALENTEJO 

28 e 29 de abril
XI VAMOS DANÇAR
> Pavilhão da Junta de Freguesia de Sines (ZIL 2) | 21h30 | Org. Associação 
Recreativa de Dança Sineense

28, 21h30: Espetáculo de dança com a presença de vários bailarinos e 
grupos de dança convidados

29, 14h30: Tarde com workshops de dança abertos à população

Março e abril

40 anos do ATL 
> Org. Junta de Freguesia de Sines

1 de março: Celebração dos 40 anos do 
Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL) 
da Junta de Freguesia de Sines
 
Abril: História do ATL – exposição de  trabalhos guardados e de 
fotografias ampliadas, que estará patente ao público no ATL.
 

1-7 de março

Ação de Sensibilização: Animais de 
companhia e responsabilidades inerentes
> Espaços seniores municipais | 14h30 | Org. Núcleo de Idosos em 
Segurança, Secção de Prevenção Criminal, Destacamento Territorial da 
GNR de Santiago do Cacém. Dinamização Núcleo de Proteção Ambiental
 
1 de março: ES Bairro Marítimo
2 de março: ES J. Descobertas (Espaço 
Provisório)
6 de março: ES Bairro 1.º Maio
7 de março: ES Porto Covo

24 de março

Feira: Poesia à Solta no Bairro VI
> Bairro 1.º de Maio (nova praça, junto ao parque infantil) | 10h00-18h00 | 
Org. CMS / Espaços seniores, Prosas, Missão 
Coragem, Sines em Rede, Vespa Clube do 
Alentejo Litoral

Dinamizar o bairro, valorizar o artesanato, 
promover as instituições existentes e 
proporcionar o convívio e a sociabilização 
entre moradores e comunidade em geral. 
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30

AMBIENTE / SAÚDE PÚBLICA

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), 
14h00-18h00

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

2 a 31 de março

Exposição «Lixo 
Marinho - Um 
Problema Global»
> CAS - Centro de Exposições | Dias úteis, 14h00-
20h00; sábados, domingos e feriados: 14h30-20h00 | 
Entrada livre | Org. Associação Portuguesa de Lixo 
Marinho

O que é o lixo marinho? De onde vem? Como afeta 
o meio ambiente e o Homem? Que ações podemos realizar para o 
combater? Venha conhecer os impactes do lixo marinho e ajude-nos a 
fazer parte da solução.

15 de março

Seminário «Conhece 
a água que bebe?»
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 9h30-12h30 | 
Org. Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano / 
Unidade de Saúde Pública do Alentejo Litoral, com o 
apoio da Câmara Municipal de Sines

Seminário relativo à água de consumo humano. 
Destina-se à população em geral e pretende 
debater temas como a qualidade da água e a 
implementação do Plano de Segurança da Água no 
Concelho de Sines, bem como a qualidade da água e a vigilância 
sanitária da água no Alentejo Litoral e a importância de boas práticas e 
prevenção da legionella na água de consumo humano.

Inscrições 
lucilia.correia@ulsla.min-saude.pt
vera.assuncao@ulsla.min-saude.pt
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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 | Casa da Juventude | 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 | Rest. Trinca-Espinhas | 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

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 | Pérola de Porto Covo | A Cantarinha

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

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


