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Sines, 30 de novembro de 2021 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 

Natal no Largo volta  
ao centro histórico de Sines 

 

A iniciativa Natal no Largo 2021, uma organização da Câmara Municipal de Sines, realiza-se 
nos dias 3, 4 e 5 de dezembro (sexta, sábado e domingo) no centro histórico da cidade de 
Sines. Haverá mercado tradicional, animação de rua, concertos, espetáculos para as 
famílias, sessões de contos e cinema de animação. 

O programa musical acontece no palco do Castelo de Sines, com a presença de Luís 
Trigacheiro (3 de dezembro, às 21h30), Bárbara Tinoco (4 de dezembro, às 21h30) e o 
musical de Natal "O Trono" (5 de dezembro, às 18h00). O acesso far-se-á mediante 
levantamento de bilhete gratuito na receção do Centro de Artes de Sines, na véspera e no 
dia de cada espetáculo. É obrigatória a apresentação de certificado digital Covid-19 nestes 
três espetáculos. 

Com o foco nas famílias, a Praça Tomás Ribeiro recebe o espetáculo clown "Fora da Caixa" 
por João Farinha (4 de dezembro, 11h30 e 15h30) e o espetáculo "Circo Ambulante" da 
companhia XPTO (5 de dezembro, 16h00). Haverá Contos de Natal pela equipa de mediação 
de leitura do Centro de Artes de Sines no Largo Poeta Bocage (dia 4 de dezembro, às 
21h00) e no Castelo (dia 5 de dezembro, às 11h00 e 15h00). No deck da cafetaria do 
Castelo, existirá um espaço Biblioteca Municipal que inclui um cantinho com livros alusivos à 
quadra, a troca de um desejo de Natal pela oferta de um livro e uma oficina de reciclagem. 

Também para as famílias, a companhia Tombs Creatius apresenta "The Strange Travel of Mr. 
Tonet", que combina uma componente de espetáculo e outra de jogos de rua, no terreiro do 
Castelo, da 10h00 às 19h00, no sábado, e 10h00 às 16h00, no domingo. 

No fim de semana, das 10h00 às 19h00, a Capela da Misericórdia transforma-se em sala de 
cinema, com um ciclo de curtas metragens de animação em parceria com o Monstra 
Festival. 

O mercado tradicional estende-se das 10h00 às 20h00 no sábado e das 10h00 às 19h00 no 
domingo. 

Além dos eventos com hora marcada, o recinto do Natal no Largo será animado em 
continuidade pela companhia XPTO e pelo Ao Luar Teatro. 

É obrigatório o uso de máscara em todas as zonas dedicadas à iniciativa (zona de 
expositores, zonas de atividades lúdicas e zona de espetáculos).   

Programa completo em www.sines.pt/p/natalnolargo. 
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RECURSOS 
 

Pasta com peças gráficas e fotografias dos artistas 

https://www.sines.pt/p/imagensimprensa?folders_list_110_folder_id=630 

 

 


