
MAI-JUN 2022

TAÇA DE PORTUGAL DE FUTSAL

LITORAL EMCENA

(IN)FORMA

FEIRA DA PRIMAVERA

«C
R

U
Z

 D
E

 G
IZ

»,
 P

E
LO

 T
E

A
T

R
O

 D
E

 A
N

IM
A

Ç
Ã

O
 D

E
 S

E
T

Ú
B

A
L

 -
 1

2
 D

E
 M

A
IO



maio. junho

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 
1500

Distribuição
Gratuita

2

2022

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: julho / agosto 2022.

Obter a agenda
Encontra a agenda em www.sines.pt e, em 
papel, num circuito de equipamentos 
públicos, alojamentos, lojas, etc., do 
concelho de Sines. 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.

#77 Nos meses de maio e junho, a primavera transforma-se em verão e cresce 
a oferta de eventos em Sines, dentro e fora de portas.
  Nos eventos ao ar livre, destaque, já entre 6 e 8 de maio, para mais uma 
edição da Feira da Primavera, com mercado e animação no centro histó-
rico e um conjunto de espetáculos no palco montado no Castelo. 
  Este é um bimestre com uma rica programação desportiva, sendo de sali-
entar, como principal evento, as Taças de Portugal de Futsal Placard mas-
culina e feminina, um dos momentos mais altos da temporada da modali-
dade, novamente com sede no Pavilhão Multiusos de Sines, de 18 a 22 de 
maio.
  Natação na baía, voleibol na praia e no Multiusos, karaté em Porto Covo e 
a primeira edição da Corrida Solidária "Sines Corre Mais", promovida pela 
nova Associação Desportiva + Inclusão, são outros acontecimentos des-
portivos a não perder.
  Na cultura, voltamos a contar com um programa de teatro integrado no 
festival LITORAL EmCena, organizado pela AJAGATO com a parceria dos 
municípios de Sines e Santiago do Cacém, e continua, com cada vez mais 
opções para escolas, famílias e população em geral, a programação da 
Biblioteca Municipal, do Serviço Educativo e Cultural e do Arquivo Munici-
pal.
  O ambiente e, mais propriamente, a educação ambiental, terá várias ati-
vidades ao longo do bimestre, merecendo uma referência especial a lim-
peza da Praia da Costa do Norte marcada para 14 e 15 de maio.
  A quinta edição da (In)Forma - Mostra de Educação, Formação e Emprego 
tem, em 2022, uma versão mais "ambulante", com visitas a empresas, esco-
las e centros de formação profissional.
  Uma palavra final de agradecimento às associações e instituições que 
continuam a dinamizar a oferta de eventos em Sines nas áreas mais varia-
das e que também encontram nesta agenda uma forma de chegar aos seus 
destinatários.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Da primavera ao verão
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

Guedes de Carvalho [P30]

28 MAIO

Litoral EmCena: "Os Malteses" 
[P15]

4 JUNHO

Workshop Leonardo Quintela [P19]

9 JUNHO

Dia Internacional dos Arquivos 
[P20]

11 JUNHO

Apresentação de livro de Américo 
Lourenço [P11]

Gira-Volei [P28]

Teatro: "Magalhães" [P9]

12 JUNHO

Natação: Prova de mar [P27]

19 JUNHO

Corrida solidária "Sines Corre Mais" 
[P28]

20 JUNHO

Dia Mundial do Refugiado [P12]

25 JUNHO

Gira Praia [P28]

Workshop Jô Studio [P19]

Sines Vive Al Berto [P19]

4

MAIO

Sessões de literacia digital [P10]

(In)Forma [P22]

5 MAIO

Litoral EmCena: "Os Malteses" 
[P15]

6-7 MAIO

Apresentação do PEEA [P18]

6-8 MAIO

Feira da Primavera [P6]

7 MAIO

Workshops dança oriental e salsa 
[P30]

12 MAIO

Teatro: "Cruz de Giz" [P8]

13-21 MAIO

Ciclo CRIA [P16-17]

14-15 MAIO

Limpeza da Costa do Norte [P24]

18-22 MAIO

Taça de Portugal de Futsal [P5]

19-21 MAIO

Livros ao Pátio [P11]

21 MAIO

Apresentação de livro de Rodrigo 

5

DESTAQUE

18-22 de maio

Taças de Portugal de Futsal 
Placard (masculina e feminina)
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação Portuguesa de 
Futebol. Apoio Câmara Municipal de Sines

Mais uma grande competição de futsal a acontecer no Pavilhão 
Multiusos de Sines.
  Nos quartos de final da prova masculina, jogam SL Benfica, 
CRC Quinta dos Lombos, CR Leões Porto Salvo, Sporting CP, CR 
Candoso, CS Marítimo Madeira, Eléctrico FC e o vencedor do 
jogo entre ADCR Caxinas e Amigos de Cerva.
  Na competição feminina, participam SL Benfica, Novasemente 
GD Cavalinho, Águias Santa Marta e GCR Nun'Álvares.
  Mais informações sobre datas e horários em www.fpf.pt e 
www.sines.pt.
  Nos últimos anos, o Pavilhão Multiusos de Sines tem sido uma 
das "arenas" mais utilizadas para finais de futsal. Acolheu os 
derradeiros encontros das Taças de Portugal de futsal masculino 
e feminino, em 2015, e as edições de 2017/2018, 2018/2019 e 
2020/2021 da Taça da Liga da modalidade.
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CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕESDESTAQUE

Até 18 de junho

RISCO A-RISCO
Gulbenkian Itinerante
> CAS - Centro de Exposições | Segunda a sábado, 12h00-18h00 | 
Parceria Fundação Calouste Gulbenkian / C. M. Sines

Esta segunda exposição do 
projeto Gulbenkian Itinerante 
em Sines procura explorar 
pontos de ligação entre o 
território local e o universalismo 
da Coleção Gulbenkian. 
  Como ponto de partida, foi 
escolhida uma das mais 
importantes peças do 
património cultural siniense, o 
livro publicado por Estêvão de 
Liz Velho, em 1746, intitulado 
Exemplar da Constancia dos Martyres em a Vida do Glorioso S. 
Tórpes. Nesta obra surge uma das primeiras gravuras de um 
objeto arqueológico publicadas em Portugal, uma placa de xisto 
gravado do Neolítico-Final / Calcolítico. 
  Num primeiro momento da exposição, associamos o livro à 
palavra escrita, de que foi o grande meio de divulgação, a partir 
do século XV. No entanto muitos artistas plásticos trabalharam a 
imagem e o significado da palavra, incluindo-a nas suas obras ou 
mesmo fazendo dela o principal elemento da sua linguagem 
visual. 
  Num segundo momento, exploramos visualmente a xilogravura 
de 1746, descobrindo como os seus diversos componentes se 
encontram igualmente presentes em algumas obras dos nossos 
dias. 
  Curadoria de Ricardo Estevam Pereira.

6-8 de maio

Feira da Primavera 
> Centro histórico de Sines | Org. 
Câmara Municipal de Sines

A primavera dá cor ao centro 
histórico de Sines, com mercado 
tradicional, espetáculos e programa 
de animação. O tema das 
decorações é, nesta edição, as Mil e 
Uma Noites.

:: ESPETÁCULOS
> Castelo

6 de maio | 22h00
MUTABILIA, TEATRO DO MAR. Espetáculo de 
circo contemporâneo e teatro físico, assente 
numa estrutura minimalista, mutante e rotativa. 
Conceito, criação e dramaturgia de Julieta Aurora 
Santos.

7 de maio | 22h00
BÁRBARA TINOCO. Bárbara Tinoco é uma das 
mais reconhecidas cantoras e autoras da nova 
geração da música portuguesa. O seu álbum de 
estreia, "Bárbara", foi lançado em 2021.

8 de maio | 18h00
TOMÁS ADRIÃO. Vencedor do The Voice 2017, 
Tomás Adrião continua a afirmar o seu talento 
nos palcos. Um concerto em torno do álbum 
"Perdoa se há em mim pressa para ser feliz".

CARLOS MARTA
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CAS / AUDITÓRIOCAS / AUDITÓRIO

12 de maio

"Cruz de Giz", pelo Teatro de 
Animação de Setúbal
> CAS - Auditório | 21h30 | Dur. 120' | M/12 | A venda de bilhetes 
decorre na semana do espetáculo. Custo: 5 euros (público em 
geral) ou 3 euros (sócios da AJAGATO, jovens até aos 21 anos e 
maiores de 65 anos) | Org. AJAGATO. Parceria das Câmaras 
Municipais de Sines e Santiago do Cacém

Em cena, sete atores e uma 
compositora / intérprete 
dão-nos um retrato rápido 
de uma sociedade 
alimentada de sectários e 
denunciantes que, pela 
resignação, pelo medo, pela 
ilusão de grandeza e de 
ganância alimentam o 
monstro nazi. Esta viagem à 
intimidade do III Reich, às 
pessoas que levaram Hitler 
ao poder, apresenta-se 
neste espetáculo como um projeto pluridisciplinar. O teatro, a 
música, as artes plásticas e o audiovisual cruzam-se em CRUZ 
DE GIZ e Outros Textos de Bertolt Brecht, para inquietar, 
despertar, num tempo em que se avolumam as ameaças de 
trevas e desumanização.
  Encenação e dramaturgia de Duarte Victor.
  O Litoral EmCena é um projeto intermunicipal promovido pela 
AJAGATO em parceria estratégica com as Câmaras Municipais 
de Santiago do Cacém e de Sines e cofinanciado pelo FEDER, 
fruto da candidatura n.º ALT20-14-2020-02 – Património 
Cultural.

11 de junho

"Magalhães", pelo Estúdio 
Ajidanha
> CAS - Auditório | 21h30 | Dur. 
80' | M/12 | A venda de bilhetes 
decorre na semana do 
espetáculo. Custo: 5 euros 
(público em geral) ou 3 euros 
(sócios da AJAGATO, jovens até 
aos 21 anos e maiores de 65 
anos) | Org. AJAGATO. Parceria 
das Câmaras Municipais de Sines 
e Santiago do Cacém

Partindo da viagem de circum-
navegação empreendida por 
Magalhães e Elcano há 500 
anos, uma investigação em 
torno da coabitação de diversas culturas e dos traços 
sócio-culturais que compõem a sua identidade.
  Os artefactos da epopeia funcionam como um pretexto 
dramatúrgico à investigação histórica, etnográfica e 
performática, num processo de releitura em paralelismo com as 
realidades contemporâneas. “Magalhães” é também uma 
viagem poética e existencial destes homens, pelo conhecimento 
e pela comunicação entre as diferentes culturas, de viajantes 
que partem e regressam. É a exploração de uma herança 
identitária, nos seus códigos e linguagens, globalizantes. É uma 
viagem de vicissitudes, de confrontos, de tentativas sucessivas, 
de conhecer o desconhecido, de sonhos e de medos, de 
encontro com a humanidade.
  Encenação de José C. Garcia e interpretação de Nuria Cuadrado 
e Pedro Diogo.
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPALCAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

5 de maio

À Conversa de/e com Autores... Alice 
Vieira Dia Mundial da Língua Portuguesa
> Escola EB2,3 Vasco da Gama | 10h00-11h00 | Todos os 6.º anos

Em articulação com a Biblioteca Municipal e o 
Grupo de Português, a escritora Alice Vieira irá 
estar à conversa via Zoom com os alunos do 6.º 
ano para contextualizar a obra "Rosa Minha Irmã 
Rosa", abordada no currículo.

Maio / Junho

Literacia digital para seniores
> CAS – Cafetaria | 17, 24 e 31 de maio; 7, 14 e 30 de junho | 14h30-
15h30 | Público sénior 

Assinalando o Dia Mundial da Internet e o 
Dia Mundial das Redes Sociais, a 
Biblioteca irá semanalmente 
disponibilizar sessões para seniores, com 
o intuito de que este público aprenda a 
usar as ferramentas básicas (redes sociais, plataformas de 
comunicação, apps, correio eletrónico, etc.).

Maio / Junho

Mediação da leitura
> Mediante marcação

Os programas regulares Hora do Conto (1.º ciclo e pré-escolar) e 
Conta-me Histórias Daquilo que Eu Não Li (2.º e 3.º ciclos e 
ensino secundário) continuam a decorrer.

19-21 de maio

Livros ao Pátio
> CAS – Pátio das Artes | 10h00-
18h00 | Para público em geral

Em parceria com a livraria A 
das Artes e em articulação com 
o SEC, a Biblioteca irá realizar 
um mercado do livro com a 
presença de escritores e ilustradores. 
  No fecho desta agenda, já estava confirmada, para , 21 de maio
às 16h00, a presença da escritora Carmen Garcia ("Uma Lição de 
Amor" e "Os 10 Mandamentos de uma Mãe Imperfeita").

11 de junho

Apresentação do livro "Solidariedade 
na Montanha", de Américo Lourenço
> CAS - Cafetaria | 16h30 | Para público em geral 

Américo Lourenço apresenta o seu quarto 
livro. "«Solidariedade na Montanha» 
ensina que nunca é tarde para estender a 
mão a alguém que esteja a passar por 
momentos difíceis e quanto maior for o 
espírito colaborativo e de entreajuda 
melhor será o mundo em que vivemos. 
Através de uma história de amor, Américo 
Lourenço explora a importância das 
relações comunitárias, da participação 
social e do comportamento solidário que 
devem prevalecer para contrariar o 
egoísmo e o individualismo crescentes".
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Maio / Junho

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 | 15h00  

Prosseguem as sessões mensais da comunidade de 
leitores da Biblioteca Municipal.

UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR
> CAS – Biblioteca (sala Hora do Conto) | Crianças 7-
10 anos | 15h00

Convidamos também os mais novos a participar 
nas sessões do grupo de leitores júnior.

20 de junho

Letras, Sons, Imagens e Sabores da 
Ucrânia Dia Mundial do Refugiado
> CAS - Biblioteca | 10h00-18h00 | Para público em geral

No Dia Mundial do Refugiado, a 
Biblioteca Municipal presta 
homenagem ao povo ucraniano, 
enaltecendo as suas tradições, 
nomeadamente a literatura, a 
música, a gastronomia e as suas 
belas paisagens. Visite-nos e 
receba uma lembrança. 

Continuidade

Projeto ArtCAS 
> Informações e envio de propostas: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Workshops com artistas e artesãos. Desafio a estes elementos da nossa 
comunidade para que se inscrevam e dinamizem workshops de partilha 
de conhecimentos (por exemplo, nas áreas da fotografia, desenho, 
joalharia, lavores, escrita…).

Continuidade

Percursos Culturais
> Para projetos de apoio a crianças e jovens e 
utentes dos espaços seniores e da Santa Casa da 
Misericórdia de Sines | Marcações: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Visitas mensais ao Centro de Artes de Sines com o objetivo de 
aproximação às artes e valorização artística, assim como a criação de 
hábitos culturais. Em cada sessão será abordada uma nova temática, 
técnica e área artística. A programação destas sessões será 
concordante com a programação geral do CAS e com a especificidade 
do grupo. Nota: Inserida neste projeto, realiza-se a iniciativa "Cinema 
Sénior - Matiné Era de Ouro", objeto de divulgação própria.

Continuidade

Visita-ateliê "Do Centro Para Dentro"
> Para todos os públicos | Duração: 30m (visita) + 40m (ateliê) | Marcações 
(com uma semana de antecedência): servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Atividade que pretende explorar os vários serviços do Centro de Artes e 
introduzir o público em geral às suas funcionalidades. De forma lúdica, 
servindo-nos de mediadores como o livro ou as obras de arte em 
exposição, contribuiremos para uma familiarização mais rica com os 
espaços culturais.
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Continuidade

À Quinta há Cinema
> Mediante marcação: servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Sessões semanais de cinema para escolas a realizar 
no CAS ou espaços exteriores. Em articulação com o 
Plano Nacional de Cinema.

Continuidade

O Outro Lado… 
> Mediante marcação: servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Conhecer o outro lado dos eventos culturais. Ensaios abertos de peças 
de teatro e concertos, montagens de exposições, etc. De acordo com a 
programação do CAS.

Continuidade

SEC Agita 

Continuidade do trabalho efetuado pela equipa do SEC fora de portas. 
Colaboração com dois projetos do Agrupamento de Escolas: 

Ÿ (RE)MAR, uma oficina de leitura e escrita com o mar por horizonte
Ÿ AVENTURA(-TE) COM AS LETRAS (2.º e 3.º anos de escolaridade)

Continuidade

Ateliês de Criação e Experimentação: 
Visitas / visitas-ateliês a exposições
> CAS - Centro de Exposições | Dur. 1h | Mediante marcação | Visita 
adequada às especificidades de cada grupo | Marcações: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Visitas e ateliês como elementos facilitadores e de aproximação às 
artes. 

Maio

LITORAL EmCena | Escolas + Comunidade

5 + 28 DE MAIO: "OS MALTESES" (M/6)
5 de maio: CAS - Auditório | 15h00 (ensino 
secundário - 10.º anos), 21h30 (público em geral) | 
Gratuito
28 de maio: Salão do Clube Desportivo de Porto 
Covo | 21h30 | Gratuito

Colagem de textos poéticos de Manuel da Fonseca, selecionados e 
reunidos em torno da personagem do “Maltês”. Criação e encenação de 
Mário Primo. Em palco, além do músico Alexandre Pintassilgo, vão 
estar os atores Raul Oliveira e Rogério Bruno.

30 DE MAIO: "VIÚVA PAPAGAIO", PELO 
SATÉLITE CIRCOLANDO
> CAS - Auditório | 10h30 e 14h00 | Alunos do 2.º 
Ciclo (5.º e 6.º anos)

A história de uma viúva que parte em busca de 
uma herança e de um papagaio que vive sem liberdade. Direção 
artística de Alberto Carvalhal e Graça Ochoa.

7 de maio

Workshop de dança: De Volta aos Bailes 
Mandados - Valsa Mandada
> Centro de Artes de Sines | 15h00-16h30 | Para público a partir dos 15 
anos | Inscrições gratuitas: servicoeducativoCAS@mun-sines.pt | Org. 
Assoc. PédeXumbo / CMS | Apoio programa Tradições da EDP

Nesta sessão, com acompanhamento musical ao vivo, a 
formadora Ana Silvestre continua a ensinar a prática 
coreográfica das Valsas Mandadas. Nota: A 10 de junho, 
teremos a festa final em Reguengos de Monsaraz.

STRATOS NTONTSIS
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13-21 de maio

Ciclo CRIA 
Encontro de artes para escolas e famílias
> Mediante marcação: servicoeducativoCAS@mun-sines.pt | Programa 
completo a divulgar nos meios digitais do município

13 de maio (sexta)
Teatro: «O Menino e o Rio» | Saramago 
> CAS - Auditório | 10h30 (pré-escolar), 14h00 (1.º ciclo) | 45' 

No ano do centenário do nascimento de José Saramago, a 
Estação das Letras estreia este espetáculo, concebido a partir 
das obras "O silêncio da água" e "A maior flor do mundo". 
Interpretação de Tiago Duarte e Paulo Santos.

Estreia das curtas-metragens «CineKids»
> CAS - Auditório | 19h15 | Para famílias e comunidade escolar

Apresentação das curtas-metragens fruto do workshop de cinema com 
a CineKids realizado em março pelas turmas 5.º C e 4.º F do 
Agrupamento de Escolas de Sines em parceria com o SEC. 

14 de maio (sábado)
Branco - Teatro para bebés e não só (Famílias)
> CAS - Centro de Exposições | 11h00 e 16h00 | Dur. 40' | Para 
todos | Marcações obrigatórias pelo tel. 964 090 165 (5 euros 
por participante) 

"No silêncio do branco há uma linha vazia de sons e palavras, 
um verso sem rima à espera que cada cor no seu brilho ecoe." Pela 
companhia Estação das Letras. Interpretação de Tiago Duarte. 

Conversa com Rosa Montez
> CAS | 15h00

Conversa sobre as obras "Sorrisos Máscara(dos)" e "À Espera do Quê?", 
assim como sobre o seu percurso na educação e educação artística.

16 a 19 de maio (segunda a quinta)
Contos do Criar e do Contar  | Equipa de mediação de leitura do CAS
> Pátio das Artes | 10h30 e 14h00 
 
16 a 18 de maio (segunda a quarta)
Cine Pátio – Monstrinha para pais e filhos, ATL e centros de estudos 
> Pátio das Artes | 18h00

17 de maio (terça)
Baile do Fundo do Mar
Pátio das Artes | 10h30 (pré-escolar), 14h00 (1.º ciclo)

Uma banda de uma pessoa acompanhada por um tubarão na guitarra, 
uma sereia na voz e os caranguejos na percussão. O baile do fundo do 
mar foi desenhado por Clara Bevilaqua e Gui Calegari. Uma criação da 
Baileia com apoio do c.e.m centro em movimento.

Skalabatukinhas - Aula aberta
> Pátio das Artes | 18h30 | Público em geral

20 de maio (sexta)
Espetáculo «Artur»
> CAS - Blackbox | 10h00 | Dur. 30' | Para bebés dos 6 meses aos 3 anos

Inspirado no livro "Artur", escrito por Ali e ilustrado por Marc Taeger.  
Um pintainho já sem espaço dentro do seu ovo roda, rasga e rompe 
para começar uma nova viagem. Interpretação de Albina Petrolati e 
criação de Rémi Gallet, Maria Gallet e Albina Petrolati.

Masterclass de Dança Criativa por Albina Petrolati
> Pátio das Artes | 14h00 | Máx. 5 turmas de 1.º Ciclo. Trazer um lençol 
branco por cada 4 crianças

21 de maio (sábado)
Oficinas do brinquedo e do brincar – Workshops de construção de 
brinquedos para a infância
> 11h00 (3 aos 6 anos), 15h00 (6 aos 10 anos)

19, 20 e 21 de maio (quinta a sábado)
Livros ao Pátio Ver pág. 11
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6 e 7 de maio

Apresentação do Programa de Educação 
Estética e Artística (PEEA) à comunidade 

No seguimento da iniciativa “O Artista vai à 
Escola – Acordeão, um instrumento em 
movimento”, na qual a acordeonista Carla 
Nunes proporcionou aos alunos um concerto 
pedagógico com acordeão. O objetivo principal 
é envolver todos os agrupamentos de escolas 
do PEEA Setúbal num trabalho em torno do 
mesmo tema, em articulação com o Centro de 
Artes de Sines (único na região). 

6 de maio (sexta)
Ÿ Inauguração da exposição de trabalhos de Artes Visuais, alusivos ao 

acordeão. Inclui apresentação do PEEA e atuação musical da 
embaixadora/acordeonista Carla Nunes

Ÿ Projeção de filmes com trabalhos realizados pelas formandas que 
frequentaram a ACD «Projeta-me»

7 de maio (sábado)
Ÿ Workshop de valsas mandadas, incluindo a participação musical da 

embaixadora Carla Nunes, com acordeão

9 e 11 de maio

O Outro Lado... Das Estórias 
do Meu País Inventado
> CAS - Pátio das Artes | 14h00 | Para escolas | Mediante marcação

Projeto literário da autoria de João Fonseca, composto por um conjunto 
de cinco estórias infanto-juvenis. As estórias têm a sua génese nas ilhas 
de Cabo Verde e nas suas realidades socioculturais. A ilustração das 
estórias é da autoria dos artistas da Comunidade dos Rabelados de 
Espinho Branco, Rabelarte, na ilha de Santiago, Cabo Verde.

Maio / Junho

Ciclo Olhares sobre Al Berto

Prossegue o ciclo "Olhares sobre Al Berto", para assinalar os 74 anos do 
nascimento e os 25 anos da morte do poeta Al Berto.

Ÿ Em , uma conversa com um maio
correspondente de Al Berto, a partir de 
inspiração mútua e interligação com a atual 
"mail art"

Ÿ De , no piso 1 do  15 de maio a 15 de junho
CAS, mostra de trabalhos dos alunos do 
12.º F - Oficina de Artes / Desenho A - 
Escola Secundária Poeta Al Berto, em torno 
da obra "A Secreta Vida das Imagens"

Ÿ A , às 21h30, no auditório do 25 de junho
CAS, apresentação "Sines Vive Al Berto", 
fruto da contribuição de vários elementos da nossa comunidade, 
com reinterpretação da obra “Mar de Leva - 7 textos dedicados à 
vila de Sines”

Junho

Projeto ArtCAS 
Workshops com 
artistas e artesãos

4 DE JUNHO: PINTURA POR LEONARDO QUINTELA 
- EXPLORAR A NOSSA IDENTIDADE CRIATIVA
> Pátio das Artes | 14h00-17h00 | Inscrições: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt, até 28 de maio

25 DE JUNHO: EXPERIÊNCIA COM O BARRO - JÔ 
STUDIO (WWW.JOSTUDIO.PT)
> 14h00-17h00 | Inscrições: servicoeducativoCAS@mun-
sines.pt, até 11 de junho



18 19

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

6 e 7 de maio

Apresentação do Programa de Educação 
Estética e Artística (PEEA) à comunidade 

No seguimento da iniciativa “O Artista vai à 
Escola – Acordeão, um instrumento em 
movimento”, na qual a acordeonista Carla 
Nunes proporcionou aos alunos um concerto 
pedagógico com acordeão. O objetivo principal 
é envolver todos os agrupamentos de escolas 
do PEEA Setúbal num trabalho em torno do 
mesmo tema, em articulação com o Centro de 
Artes de Sines (único na região). 

6 de maio (sexta)
Ÿ Inauguração da exposição de trabalhos de Artes Visuais, alusivos ao 

acordeão. Inclui apresentação do PEEA e atuação musical da 
embaixadora/acordeonista Carla Nunes

Ÿ Projeção de filmes com trabalhos realizados pelas formandas que 
frequentaram a ACD «Projeta-me»

7 de maio (sábado)
Ÿ Workshop de valsas mandadas, incluindo a participação musical da 

embaixadora Carla Nunes, com acordeão

9 e 11 de maio

O Outro Lado... Das Estórias 
do Meu País Inventado
> CAS - Pátio das Artes | 14h00 | Para escolas | Mediante marcação

Projeto literário da autoria de João Fonseca, composto por um conjunto 
de cinco estórias infanto-juvenis. As estórias têm a sua génese nas ilhas 
de Cabo Verde e nas suas realidades socioculturais. A ilustração das 
estórias é da autoria dos artistas da Comunidade dos Rabelados de 
Espinho Branco, Rabelarte, na ilha de Santiago, Cabo Verde.

Maio / Junho

Ciclo Olhares sobre Al Berto

Prossegue o ciclo "Olhares sobre Al Berto", para assinalar os 74 anos do 
nascimento e os 25 anos da morte do poeta Al Berto.

Ÿ Em , uma conversa com um maio
correspondente de Al Berto, a partir de 
inspiração mútua e interligação com a atual 
"mail art"

Ÿ De , no piso 1 do  15 de maio a 15 de junho
CAS, mostra de trabalhos dos alunos do 
12.º F - Oficina de Artes / Desenho A - 
Escola Secundária Poeta Al Berto, em torno 
da obra "A Secreta Vida das Imagens"

Ÿ A , às 21h30, no auditório do 25 de junho
CAS, apresentação "Sines Vive Al Berto", 
fruto da contribuição de vários elementos da nossa comunidade, 
com reinterpretação da obra “Mar de Leva - 7 textos dedicados à 
vila de Sines”

Junho

Projeto ArtCAS 
Workshops com 
artistas e artesãos

4 DE JUNHO: PINTURA POR LEONARDO QUINTELA 
- EXPLORAR A NOSSA IDENTIDADE CRIATIVA
> Pátio das Artes | 14h00-17h00 | Inscrições: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt, até 28 de maio

25 DE JUNHO: EXPERIÊNCIA COM O BARRO - JÔ 
STUDIO (WWW.JOSTUDIO.PT)
> 14h00-17h00 | Inscrições: servicoeducativoCAS@mun-
sines.pt, até 11 de junho



20 21

CAS / ARQUIVO MUNICIPAL CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

9 de junho

Dia Internacional dos 
Arquivos: Preservação 
da memória digital 
de Sines   
> Tarde | Org. Câmara Municipal de Sines / Arquivo.pt

Oficina sobre a preservação da memória digital em linha, 
partindo do exemplo do município de Sines.
  O Arquivo.pt é um serviço público que permite pesquisar e 
aceder a páginas da web arquivadas desde 1996, disponibilizado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
  Se quer saber como tem vindo a ser preservada a informação 
dos voláteis sítios web e como contribuir para escrever a história 
dos nossos dias, inscreva-se. 
  O programa completo e as inscrições estarão disponíveis no 
sítio da Câmara Municipal de Sines (www.sines.pt) e em 
Arquivo.pt (https://arquivo.pt).

Maio / Junho

Inventário do património 
móvel do VGAC
> Em sines.pt e fb.com/municipiodesines

O Arquivo Municipal de Sines, em 
colaboração com o Vasco da Gama 
Atlético Clube, encontra-se a inventariar o património da mais 
antiga coletividade desportiva em atividade em Sines. Todos os 
meses, na segunda semana, é escolhido um dos documentos 
inventariados para partilha digital com a comunidade.

Em continuidade

Exposição digital «Al 
Berto Desconhecido»
> Em sines.pt/p/albertodesconhecido

O Serviço Educativo e Cultural do 
Centro de Artes de Sines e o 
Arquivo Municipal de Sines 
apresentam uma exposição digital 
onde se revelam facetas 
desconhecidas do poeta Al Berto a 
partir dos documentos do Arquivo. 
Destaca-se a polivalência e versatilidade artística e criativa de Al 
Berto como poeta, escritor, editor, pintor, animador cultural, 
entre outras atividades. Trata-se de uma iniciativa integrada no 
ciclo "Olhares sobre Al Berto", criado com o objetivo de assinalar 
os 74 anos do nascimento e os 25 anos da morte do poeta Al 
Berto.

Maio / Junho

Documento do Mês
> Em sines.pt e fb.com/municipiodesines

Em 2021, o Arquivo recebeu a 
importante doação de documentos da 
Associação de Carnaval de Sines. Em 
2022, nas primeiras semanas de cada 
mês, iremos partilhar vários 
documentos, sejam imagens ou 
cartazes, do fundo documental doado e 
do fundo da Câmara Municipal de Sines 
relativo ao Carnaval de Sines.
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FORMAÇÃO ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL

A partir de maio

Novas inscrições 
- Ano letivo 2022/2023
> Em www.eaal.pt

Ÿ Articulado — Ensino Básico (alunos 
que ingressam no 5.º ano) 

Ÿ Secundário (alunos que ingressam no 
10.º ano) 

Ÿ Curso de Iniciação Musical (1.º ciclo) 
Ÿ Curso Pré-escolar (3-5 anos) 
Ÿ Oficinas Instrumento (Curso Livre) 
Ÿ Musicoterapia 

Junho

Audições de verão
> Capela da Misericórdia

06 JUN: 6.º ano (18h00) e 8.º / 9.º anos (19h00)
13 JUN: 5.º ano (18h00) e 7.º ano (19h00)
30 JUN: Iniciação (18h30)

:: Mais informações na secretaria da EAAL 
Contactos: 269 036 778 / 917 277 300 

geral.eaal@gmail.com | www.eaal.pt

Maio

(In)Forma | 5.ª edição
> Org. Câmara Municipal de Sines. Apoio Sines Tecnopolo, CLDS 
4G - Viver+Sines, IEFP, escolas, Inspiring Future, entre outras

Este ano, a (In)Forma - Mostra de Educação, Formação e 
Emprego é composta por workshops para as escolas, visitas a 
empresas, visitas a escolas e centros de formação profissional, 
momentos de conversa com profissionais e acesso à ferramenta 
virtual "Inspiring Future". A , realiza-se o  6 de maio seminário 
«Sines na Rota do Futuro», no âmbito da parceria entre o CLDS 
4G - Viver+Sines e o Sines Tecnopolo. Este seminário irá 
constituir um momento de exposição e de esclarecimento sobre 
os avanços e as alterações que o território de Sines irá sofrer ao 
longo dos próximos anos nas áreas da formação, emprego, 
desenvolvimento social e economia, entre outras.
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DESPORTOAMBIENTE

Maio / Junho

Calendário desportivo 

Pavilhão Multiusos de Sines 
Basquetebol, futsal, andebol, voleibol

7 de maio
10h00: Sines Surf Clube x FC Barreirense (basquetebol sub 14)
15h00: Os Independentes x AM Bairro Novo (futsal juvenis)
17h00: Andebol Clube de Sines x Évora AC (andebol sub 18)

18-22 de maio
Taça de Portugal de Futsal (Masculina e Feminina) 

28 de maio
10h00: Sines Surf Clube x Real Clube Vale Cavala (basquetebol sub 14)

4 de junho
10h00: Sines Surf Clube x Basket Almada Clube B (basquetebol sub 14)
15h30: Andebol Clube de Sines x Évora AC (andebol sub 18)
19h00: Os Independentes x Casa Povo Corroios (futsal feminino)

11 de junho
9h00-15h00: Torneio Gira-Vólei – Voleibol
17h00: Andebol Clube de Sines x Vitória FC (andebol sub 13)

25 de junho
10h00: Andebol Clube de Sines x CDE Boa Água (andebol sub 13)

Estádio Municipal
Futebol

VGAC - CD Benjamins 1.º Ano Sub 10
14/05/2022: VGAC x Seixal 1925 "A"
28/05/2022: VGAC x AF Col. Atlântico
04/06/2022: VGAC x GD Eb. D. João I

Maio / Junho

Educação ambiental

14 E 15 DE MAIO: LIMPAR E PRESERVAR | 
LIMPEZA DA COSTA DO NORTE (PEA / BA)
> Praia da Costa do Norte | 9h30-17h00 | 
Inscrições de voluntários: ambiente@mun-
sines.pt; tel. 269 860 012 | Org. Câmara 
Municipal de Sines / Brigada do Mar

Limpar cerca de 15km de praia. No sábado, o 
ponto de encontro será o Canto Mosqueiro e, no domingo, na 
zona do restaurante "O Guia". Os participantes são responsáveis 
pela sua deslocação e alimentação. Recomenda-se o uso de 
chapéu, protetor solar, roupa e calçado adequados. Levar água. 
A organização fornece luvas e sacos.

OUTRAS ATIVIDADES

Ÿ 3 e 4 de maio - Idas à maré para turmas do 3.º ano, com 
equipa da U. Évora / CIEMAR / MARE (PEA / bLue Tide)

Ÿ Maio - P'los trilhos do Parque Natural, para turmas do 4.º 
ano (PEA / BA / EE)

Ÿ Maio - Visitas ao Centro Ciência Viva do Lousal e Mina, para 
turmas do 4.º ano (PEA)

Ÿ Junho - "O Mar Começa Aqui... Em Ti!", pintura de sarjetas 
para alertar para efeitos da incorreta deposição de resíduos 
na poluição marinha (PEA / BA / EE)

Ÿ Visitas ao Oceanário de Lisboa com as turmas do 3.º ano a 
trabalhar o tema Mar (PEA / EE)

Ÿ Visitas ao Badoca Safari Park com as turmas do pré-escolar, 
1.º e 2.º anos (PEA / EE)

PEA = Plano de Educação Ambiental; BA = Programa Bandeira Azul; EE = Eco-Escolas
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DESPORTO

VGAC - CD Benjamins 2.º Ano Sub 11
14/05/2022: VGAC x União SC
21/05/2022: VGAC x Estrela S. André ACRD
11/06/2022: VGAC x União SC

VGAC - CD Infantis 1.º Ano Sub 12
14/05/2022: VGAC x Leão Altivo
06/06/2022 (10h00): VGAC x FC Barreirense "A"

VGAC - CD Infantis 2.º Ano Sub 13 Futebol 9
14/05/2022: VGAC x FC Barreirense
04/06/2022 (10h00): VGAC x CD Os Pelezinhos

VGAC - Iniciados
01/05/2022: VGAC x Ad Samouquense
15/05/2022: VGAC x Seixal 1925 "A"
05/06/2022 (10h00): VGAC x AC Arrentela

VGAC - Juvenis
01/05/2022: VGAC x FC Barreirense "B"
15/05/2022: VGAC x CD Os Pelezinhos "B"
29/05/2022 (10h00): VGAC x Olímpico Montijo "A»
12/06/2022 (10h00): VGAC x Almada AC

VGAC - Juniores 
14/05/2022 (15h00): VGAC x UFC Moitense
04/06/2022 (15h00): VGAC x GD Sesimbra

VGAC - Seniores
08/05/2022 (17h00): VGAC x CDR Águas Moura
21/05/2022 (17h00): VGAC x União SC
05/06/2022 (17h00): VGAC x UF Comércio Indústria

Pavilhão dos Desportos
Hóquei em patins, andebol

08/05/2022 (15h30): HCVG x CP Beja (Sub 13)
14/05/2022 (10h00): Andebol CS x CSS Pinhal de Frades (Sub 13 fem.)

14/05/2022 (15h00): HCVG x Juv Salasiana (Sub 15, Taça APLisboa)
14/05/2022 (17h00): HCVG x GD Fabril (Sub 19, Taça APLisboa)
14/05/2022 (18h30): HCVG x GD Fabril (Escolares)
21/05/2022 (8h00-20h00): Provas de Patinagem Artística
22/05/2022 (8h00-20h00): Provas de Patinagem Artística
08/05/2022 (18h00): HCVG x HC Sintra "B" (seniores)
28/05/2022 (11h00): HCVG x CP Beja (Sub 15)
28/05/2022 (15h00): HCVG x AC Tojal (Sub 15, Taça APLisboa)
28/05/2022 (17h00): HCVG x GD Sesimbra (Sub 19, Taça APLisboa)
29/05/2022 (18h00): HCVG x CD Boliqueime (Seniores)
04/06/2022 (15h00): HCVG x CD Boliqueime (Sub 19, Taça APLisboa)
10/06/2022 (15h00): HCVG x SA Benfica (Sub 14, Taça APLisboa)
18/06/2022 (15h00): HCVG x CD Boliqueime (Escolares)

Junho

Outros eventos desportivos

12 DE JUNHO: 18.ª PROVA DE MAR BAÍA DE SINES
> Praia Vasco da Gama | 10h30 (prova 1000m), 11h15 (prova 
3000m) | Org. Clube de Natação do Litoral Alentejano. Apoios 
CMS, JFS, ANAlentejo e FPN

Evento que conta com uma 
prova de águas abertas de 1000 
metros, aberta ao público e a 
federados, e uma prova oficial 
de 3000 metros, para 
federados. Pelo 5.º ano 
consecutivo, a prova está 
integrada no Circuito Nacional 
de Águas Abertas da Federação 
Portuguesa de Natação. 
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14/05/2022: VGAC x FC Barreirense
04/06/2022 (10h00): VGAC x CD Os Pelezinhos

VGAC - Iniciados
01/05/2022: VGAC x Ad Samouquense
15/05/2022: VGAC x Seixal 1925 "A"
05/06/2022 (10h00): VGAC x AC Arrentela

VGAC - Juvenis
01/05/2022: VGAC x FC Barreirense "B"
15/05/2022: VGAC x CD Os Pelezinhos "B"
29/05/2022 (10h00): VGAC x Olímpico Montijo "A»
12/06/2022 (10h00): VGAC x Almada AC

VGAC - Juniores 
14/05/2022 (15h00): VGAC x UFC Moitense
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21/05/2022 (17h00): VGAC x União SC
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Pavilhão dos Desportos
Hóquei em patins, andebol
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14/05/2022 (17h00): HCVG x GD Fabril (Sub 19, Taça APLisboa)
14/05/2022 (18h30): HCVG x GD Fabril (Escolares)
21/05/2022 (8h00-20h00): Provas de Patinagem Artística
22/05/2022 (8h00-20h00): Provas de Patinagem Artística
08/05/2022 (18h00): HCVG x HC Sintra "B" (seniores)
28/05/2022 (11h00): HCVG x CP Beja (Sub 15)
28/05/2022 (15h00): HCVG x AC Tojal (Sub 15, Taça APLisboa)
28/05/2022 (17h00): HCVG x GD Sesimbra (Sub 19, Taça APLisboa)
29/05/2022 (18h00): HCVG x CD Boliqueime (Seniores)
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10/06/2022 (15h00): HCVG x SA Benfica (Sub 14, Taça APLisboa)
18/06/2022 (15h00): HCVG x CD Boliqueime (Escolares)

Junho

Outros eventos desportivos

12 DE JUNHO: 18.ª PROVA DE MAR BAÍA DE SINES
> Praia Vasco da Gama | 10h30 (prova 1000m), 11h15 (prova 
3000m) | Org. Clube de Natação do Litoral Alentejano. Apoios 
CMS, JFS, ANAlentejo e FPN

Evento que conta com uma 
prova de águas abertas de 1000 
metros, aberta ao público e a 
federados, e uma prova oficial 
de 3000 metros, para 
federados. Pelo 5.º ano 
consecutivo, a prova está 
integrada no Circuito Nacional 
de Águas Abertas da Federação 
Portuguesa de Natação. 



28 29

DESPORTO COMUNIDADE

Até 30 de junho

Campanha "É Primavera, Compre 
no Comércio Local!"
> Comércio local de Sines e Porto Covo | Org. Associação do 
Comércio Local de Sines. Apoio Câmara Municipal de Sines

Passatempo a decorrer em mais de 100 
estabelecimentos aderentes. A iniciativa 
compõe-se da atribuição de um cupão que 
receberá, por cada 10 € de compras, um 
carimbo. Cada cupão fica preenchido com a 
totalidade de quatro carimbos. Por compra o 
total de carimbos atribuído será no máximo de 
10, independentemente do valor da venda.
  É obrigatório por parte do cliente o 
preenchimento do nome e contacto telefónico 
de forma legível, e ainda escrever uma frase 
utilizando obrigatoriamente as palavras “comércio” e “primavera”.
  Depois de preenchidos, todos os estabelecimentos aderentes 
poderão receber os cupões.
  Não existe limite de cupões nem por associado nem por cliente.
  No final da campanha/passatempo serão atribuídos 1500 € em 
prémios, repartidos por 15 vales de 100 €, para compras nos 
estabelecimentos associados ACLS.

Maio / Junho

Atividades Prosas

Ÿ Passeio a "Terras do Barroso e Gerês" (5 a 8 de maio)
Ÿ Aula de biologia marinha em S. Torpes, pelo prof. João 

Castro (2.ª quinzena de maio)
Ÿ Festa de final de ano letivo, no CAS (22 de junho)
Ÿ Almoço / jantar de final de ano letivo (junho)

11 DE JUNHO: GIRA-VOLEI
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Associação de Voleibol do 
Alentejo e Algarve. Apoio Ginásio Clube de Sines

O Gira-Volei é um jogo de iniciação à modalidade destinado aos 
jovens com idades entre os 8 e os 15 anos. Através do jogo 
simplificado (2×2) e da utilização do passe, o Gira-Volei torna-se 
um jogo fácil, divertido e competitivo, arrastando consigo 
milhares de jovens. Participação prevista de 200 atletas.

18 E 19 DE JUNHO: ESTÁGIO DE KARATÉ
> Pavilhão Multiusos de Porto Covo | Org. 
Instituto Shotokan KarateDo / Ginásio CS

Inclui aula aberta para adultos praticantes e 
não praticantes, no dia 19, às 10h30.

19 DE JUNHO: 1.ª CORRIDA SOLIDÁRIA «SINES CORRE 
MAIS»
> Zona da Praia Vasco da Gama | Org. Associação Desportiva + 
Inclusão. Apoio CMS

Evento com prova de 10km, caminhada de 5km e a corrida das 
crianças. Pretende-se angariar fundos para oferecer 15 bolsas de 
1 ano de desporto a crianças carenciadas da 
zona de Sines.

25 DE JUNHO: GIRA PRAIA
> Praia Vasco da Gama | Org. Associação de 
Voleibol do Alentejo e Algarve. Apoio Ginásio 
Clube de Sines

Ano após ano, o voleibol de praia tem ganho um lugar nas 
modalidades mais praticadas no verão e na praia. Participação 
prevista de 150 atletas.
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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
Geral: segunda a sábado, 10h00-18h00
Centro de Exposições: segunda a 
sábado, 12h00-18h00
Biblioteca: segunda a sexta, 10h00-
18h00; sábado, 12h00-18h00
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

PATRIMÓNIO

Museu de Sines 
Tel. 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 
também 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

30 31

COMUNIDADE

7 de maio

Workshops de dança 
oriental e salsa
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 15h00 e 17h00 | 
Bilhetes: 3,5 € (à venda na associação) | Mais 
informação: 965 372 269 | Org. Associação 
Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém

Iniciativa integrada no projeto (A)Cultura-te, da 
Associação Caboverdiana, o qual tem como objetivo promover a 
interculturalidade e cooperar para uma maior inclusão das 
comunidades imigrantes. Workshop de dança oriental com o 
véu, por Cátia Ahlam, a partir das 15h00, e workshop de salsa, 
por Yandros Reyes, a partir das 17h00.

21 de maio

Rodrigo Guedes de Carvalho 
apresenta «Cuidado com o Cão»
> Livraria A das Artes | 11h00 | Org. Leituras ao Quadrado AC e A 
das Artes 

Apresentação do novo romance do autor Rodrigo 
Guedes de Carvalho (Porto, 1963). «Em plena 
pandemia, um médico reformado está confinado 
na casa onde vive só, atormentado por 
recordações dolorosas, quando lhe bate à porta 
uma mulher que ele nunca viu, mas que garante 
conhecê-lo bem. (...) E quatro cães 
desempenham papéis importantes nas vivências 
das personagens principais, cujas vidas acabam 
por se cruzar da forma mais inesperada.»

PEDRO LOUREIRO
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines

www.facebook.com/centrodeartesdesines

SINES
Câmara Municipal de Sines | Centro de Artes de Sines | Museu de Sines | Escola 
das Artes do Alentejo Litoral | Junta de Freguesia de Sines | CMS - Edifício 
Técnico | Espaços Seniores (Jardim das Descobertas, Bairro Marítimo e Bairro 1.º 
de Maio) | Mercado Municipal | Piscina Municipal Carlos Manafaia | Pavilhão 
Multiusos de Sines | Pavilhão dos Desportos | Sines Tecnopolo | Hotel Sinerama | 
Hotel Veleiro | Residência Carvalho | Hotel D. Vasco | Casa do Médico | Origens 
Hostel | Porto de Recreio | Parque de Campismo de S. Torpes

PORTO COVO
Junta de Freguesia / Posto de Turismo de Porto Covo | Serviço de Atendimento 
de Porto Covo | Espaço Sénior de Porto Covo | Papelaria O Correio | Porto Covo 
Hotel | Zé Inácio | Parque de Campismo de Porto Covo | Parque de Campismo Ilha 
do Pessegueiro | Refúgio da Praia

Entre outros locais 
Circuito em reformulação

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA


