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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 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.
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SINES em Agenda

Um verão de eventos
Depois da paragem dos nossos principais eventos de verão devido ao
pico da situação pandémica em 2020 e 2021, voltamos em 2022 a um
calendário próximo do que era a normalidade até ao surgimento da
Covid-19.
O grande regresso é, sem dúvida, o do nosso maior e mais emblemático
acontecimento cultural: o Festival Músicas do Mundo. Esta 22.ª edição
segue no essencial o modelo que todos conhecemos, com uma primeira
fase em Porto Covo (de 22 a 24 de julho) e os restantes dias na cidade de
Sines (de 25 a 30). Chegou o momento de voltarmos a celebrar juntos a
riqueza musical do nosso planeta.
Outro regresso é o das Tasquinhas, um dos eventos mais queridos pela
população de Sines, mas também um ponto de interesse e de atração
para os visitantes. Os melhores sabores de Sines descem à Avenida Vasco
da Gama de 15 de julho a 7 de agosto.
No setor náutico, acolhemos em julho mais uma grande regata, desta
vez a Discoveries Race, comemorativa da viagem de circum-navegação
de Magalhães e Elcano.
Também se destaca nesta agenda uma das mais relevantes exposições
recebidas pelo Centro de Artes de Sines nos últimos anos: "Luzes Distantes", de Nuno Cera. É uma exposição a não perder pois traduz a visão de
um notável artista de Sines sobre a terra onde cresceu e as suas transformações.
Em agosto, aguardamos igualmente o regresso das festas religiosas de
Sines e Porto Covo no seu formato mais "tradicional" e estamos a preparar algumas surpresas musicais que não cabem nesta agenda, mas
terão divulgação atempada noutros meios municipais.
Continuaremos ainda com as atividades do Arquivo, da Biblioteca, do
Serviço Educativo e Cultural, do Desporto e do Ambiente e com a oferta
dinamizada pelas coletividades de Sines.
Um bom verão para todo/a(s)!
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

CALENDÁRIO | DESTAQUES
1 JULHO - 16 SETEMBRO

19-29 JULHO

Férias de Verão Entre Nós - E8G!
[P23]

Mina vai à Praia [P27]
22-30 JULHO

2 JULHO
FMM Sines - Festival Músicas do
Mundo [P8-13]

Gala da Associação Recreativa de
Dança Sineense [P24]

26-28 JULHO
4 JULHO
Discoveries Race 2022 [P5]
Receção à regata ARC Portugal
[P5]

3 E 10 AGOSTO
Na Areia Molhada, uma História
Contada [P19]

6 JULHO
Encontro do Tempo e da Memória
[P18]

5/6 AGOSTO

9 JULHO

Teatro: "Tiempos Viejos" [P30]

Gira-Praia [P25]

14-15 AGOSTO

9 JULHO - 16 OUTUBRO

Festa de N.ª Sr.ª das Salas [P28]

Exposição "Luzes Distantes /
Distant Lights" [P14-15]

29-30 AGOSTO

15 JULHO - 7 AGOSTO

Festa de Nossa Senhora da
Soledade [P29]

Tasquinhas Sines [P6-7]

29 AGOSTO

15/16 JULHO

Banho 29 [P28]

Teatro: "Sombras" [P30]

2.ª QUINZ. AGOSTO
Visitas-ateliês à exposição "Luzes
Distantes" [P18]
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DESTAQUE
26-28 de julho

Discoveries Race 2022
I Regata Oceânica Espanha - Portugal
Regata atlântica que
comemora a viagem de
circum-navegação de
Fernão de Magalhães e
Juan Sebastián Elcano,
realizada entre 1519 e
1522. Tem início na
Corunha, na Galiza, a 19
de julho, e termina em Las Palmas, Gran Canaria, a 7 de agosto,
passando por Portosín, Porto, Sines e Funchal.
A regata chega a Sines na terça-feira, dia 26 de julho, e parte
para o Funchal na quinta-feira, 28 de julho.
Durante a estadia das embarcações em Sines, realizam-se
atividades em terra.
Regata idealizada pela European Sailing Association e
organizada pelos clubes náuticos das localidades participantes,
entre eles o Clube Náutico de Sines.
A Câmara Municipal de Sines apoia a iniciativa.

4 de julho

Receção à regata ARC Portugal
Travessia da Biscaia a navegar para o sul ao
longo da costa portuguesa. Os iates partirão
de Oeiras chegando a Sines a 3 de julho. Dia
4 de julho, a CMS recebe, no Museu de
Sines, os participantes (21 iates e 60
tripulantes) desta regata, promovida pela World Cruising Club.
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GASTRONOMIA
15 de julho a 7 de agosto

Tasquinhas Sines 2022
> Av. Vasco da Gama | 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,
criando uma experiência de autenticidade e contacto com a
população. Este é o regresso da iniciativa, depois de dois anos
de interrupção devido à pandemia.
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GASTRONOMIA

TASQUINHAS 2022
PROGRAMA MUSICAL
15 JUL: Jorge Guerreiro
16 JUL: Fardo Vadio
17 JUL: Morna e Fado
18 JUL: Eliseu Brás
19 JUL: Jorge Nice Show
20 JUL: Ricardo Laginha
21 JUL: Rui Soares e Lau
22 JUL: Linhas Cruzadas
23 JUL: André Godinho
24 JUL: M&M
25 JUL: David Rosa
26 JUL: Alentesamba
27 JUL: FMM SINES
28 JUL: FMM SINES
29 JUL: FMM SINES
30 JUL: FMM SINES
31 JUL: 4 Ever
01 AGO: Carlos Barradas
02 AGO: Cláudio Rosário
03 AGO: Trio Gelo Kente
04 AGO: Fábio Lagarto
05 AGO: 5EX Band
06 AGO: Tanto Mar
07 AGO: VARIAÇÕES

Jorge Guerreiro

Linhas Cruzadas

Variações

Todos os concertos às 22h00. Consulte informação sempre
atualizada em https://tasquinhas.sines.pt
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FESTIVAIS
22 a 30 de julho

FMM Sines - Festival Músicas
do Mundo 2022 | 22.ª edição
> Porto Covo (Largo Marquês de Pombal) e Sines (Castelo, Av.
Vasco da Gama, Centro de Artes de Sines) | Org. Câmara Municipal
de Sines
Depois de dois anos de paragem, o
festival regressa alinhado com os
princípios de representatividade
geográfica, estética e cultural que o
orientam desde a sua origem, com
47 concertos de artistas de 27
países e regiões.
Neste retomar do evento, reforçase também a preocupação em dar
às artistas mulheres a visibilidade
correspondente ao seu contributo
real para a música à escala
planetária, a começar pelo Brasil,
com Ava Rocha, Bia Ferreira,
Letrux e Marina Sena.
Ana Tijoux e Pascuala Ilabaca (do Chile), Queen Ifrica (da
Jamaica), Omara Portuondo e Daymé Arocena (de Cuba) e
Dominique Fils-Aimé (do Quebeque) completam a lista de
artistas das Américas.
África mostra a sua diversidade, com artistas desde o deserto
do Sahara (o tuaregue Mdou Moctar) até aos arquipélagos do
Índico (Maya Kamaty, da ilha Reunião). Também virão músicos
da "potência" Nigéria - Seun Kuti & Egypt 80 e Etuk Ubong -, e
um músico franco-camaronês (James BKS).
A música dos países africanos onde se fala o português terá
representantes angolanas (Aline Frazão e Pongo) e cabo8

FESTIVAIS
verdianos (Acácia Maior e
Re:Imaginar Monte Cara).
De Portugal, estão
programados Club
Makumba, Dulce Pontes,
Fado Bicha, Paulo
Bragança, Pedro Mafama,
Sara Correia, Simply
Rockers Sound System e
The Secret Museum of
Mankind.
Entre a Galiza e a Catalunha,
as músicas de Espanha têm
também um ano forte no
FMM, com Albert Pla,
Omara Portuondo
Angélica Salvi, Baiuca,
Maruja Limón e Niño de Elche.
Uma nova abordagem ao fado junta Portugal e Espanha no duo
Lina_Raül Refree.
Ainda da Europa Ocidental chegam duas novas artistas
francesas (Crystal Murray e Lucie Antunes), dois grupos
sedeados na Bélgica (Flat Earth Society Orchestra e La Chiva
Gantiva) e os londrinos Steam Down.
De entre o Mediterrâneo e o Cáucaso, veremos a grega Marina
Satti, os bósnios Dubioza Kolektiv, a banda cigana romena
Taraf de Caliu, a dupla franco-arménia Ladaniva e o encontro
circassiano Zaur Nagoy + Jrpjej.
O artista que chega de mais longe é o indiano Lakha Khan.
Como é habitual, as geografias do FMM cruzam-se em
encontros intercontinentais: Batida B2B DJ Dolores (Portugal /
Brasil), Guiss Guiss Bou Bess (Senegal / França) e KUTU (Etiópia
/ França).
Além do programa de concertos, o FMM Sines irá oferecer um
programa de iniciativas paralelas.
Saber mais em www.fmmsines.pt.
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FESTIVAIS

FMM SINES 2022 / CONCERTOS
> PORTO COVO
Todos os concertos / All concerts @ Palco INATEL - Lg.º Marquês de Pombal
22 JUL (Sexta)
21h00: LINA_RAÜL REFREE (Portugal / Catalunha - Espanha)
22h00: MARINA SATTI (Grécia)
23h00: PASCUALA ILABACA Y FAUNA (Chile)
24h00: ACÁCIA MAIOR (Cabo Verde / Portugal)
23 JUL (Sábado)
21h00: ALINE FRAZÃO (Angola)
22h00: MARUJA LIMÓN (Catalunha - Espanha)
23h00: DAYMÉ AROCENA (Cuba)
24h00: BAIUCA (Galiza – Espanha)
24 JUL (Domingo)
21h00: DOMINIQUE FILS-AIMÉ (Quebeque - Canadá)
22h00: MAYA KAMATY (Reunião - França)
23h00: LUCIE ANTUNES (França)
24h00: MARINA SENA (Brasil)
> SINES
25 JUL (Segunda)
21h30: * ANGÉLICA SALVI (Espanha) @ Centro de Artes de Sines Auditório
22h30: * PAULO BRAGANÇA (Portugal) @ Centro de Artes de Sines Auditório
26 JUL (Terça)
21h30: * ZAUR NAGOY + JRPJEJ (Circássia - Fed. Russa) @ Centro de Artes
de Sines - Auditório
22h30: *LAKHA KHAN (Rajastão - Índia) @ Centro de Artes de Sines Auditório
24h00: SIMPLY ROCKERS SOUND SYSTEM (Portugal) @ Av. Vasco da
Gama – Passeio marítimo
27 JUL (Quarta)
18h00: SARA CORREIA (Portugal) @ Castelo
21h00: ** LETRUX (Brasil) @ Castelo
22h00: ** MDOU MOCTAR (Povo Tuaregue - Níger) @ Castelo
23h00: ** PONGO (Angola / Portugal) @ Castelo
10

FESTIVAIS
24h00: ** DUBIOZA KOLEKTIV (Bósnia-Herzegovina) @ Castelo
02h00: KUTU (França / Etiópia) @ Av. Vasco da Gama
03h30: ETUK UBONG (Nigéria) @ Av. Vasco da Gama
28 JUL (Quinta)
18h00: BIA FERREIRA (Brasil) @ Castelo
21h00: ** ALBERT PLA (Catalunha - Espanha) @ Castelo
22h00: ** JAMES BKS (França / Camarões) @ Castelo
23h00: ** ANA TIJOUX (Chile) @ Castelo
24h00: ** STEAM DOWN (Reino Unido) @ Castelo
02h00: FLAT EARTH SOCIETY ORCHESTRA (Bélgica) @ Av. Vasco da
Gama
03h30: TARAF DE CALIU (Roménia) @ Av. Vasco da Gama
29 JUL (Sexta)
16h00: * THE SECRET MUSEUM OF MANKIND (Portugal) - Centro de Artes
de Sines - Auditório
18h00: FADO BICHA (Portugal) @ Castelo
21h00: ** DULCE PONTES (Portugal) @ Castelo
22h00: ** NIÑO DE ELCHE (Espanha) @ Castelo
23h00: ** CRYSTAL MURRAY (França) @ Castelo
24h00: ** QUEEN IFRICA (Jamaica) @ Castelo
02h00: CLUB MAKUMBA (Portugal) @ Av. Vasco da Gama
03h30: LA CHIVA GANTIVA (Bélgica / Colômbia) @ Av. Vasco da Gama
30 JUL (Sábado)
18h00: PEDRO MAFAMA (Portugal) @ Castelo
21h00: ** AVA ROCHA (Brasil) @ Castelo
22h00: ** OMARA PORTUONDO (Cuba) @ Castelo
23h00: ** LADANIVA (Arménia / França) @ Castelo
24h00: ** SEUN KUTI & EGYPT 80 (Nigéria) @ Castelo
02h00: RE:IMAGINAR MONTE CARA (C. Verde / Port.) @ Av. Vasco da
Gama
03h30: GUISS GUISS BOU BESS (Senegal / França) @ Av. Vasco da Gama
05h00: BATIDA B2B DJ DOLORES (Portugal / Brasil) @ Av. Vasco da Gama

INFORMAÇÕES SOBRE BILHETES
Os concertos assinalados com asteriscos obrigam à aquisição de bilhete:
(*) Concertos no auditório do Centro de Artes de Sines
(**) Concertos noturnos no Castelo
Bilhetes à venda no Centro de Artes de Sines (CAS) até 24 de julho. A partir de 25
de julho, podem ser adquiridos no edifício dos antigos correios (Praça Tomás
Ribeiro). Os bilhetes para os concertos no CAS vendem-se apenas no local.
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Orquestra Locomotiva

FMM SINES 2022 / INICIATIVAS
PARALELAS
Além do programa de concertos, o FMM Sines alarga-se por
mais música e iniciativas que abarcam outras expressões
artísticas.
Um dos pontos altos desta vertente da programação é o
concerto especial pela Orquestra Locomotiva - Orquestra
Sinfónica do Alentejo Litoral, a ter lugar no dia 26 de julho. É o
litoral alentejano unido numa orquestra sinfónica de formação
original, tentando integrar todos os instrumentos disponíveis na
escola.
Atenção também, no dia 30 de julho, à apresentação do livro
"Funaná, Raça e Masculinidade: uma Trajetória Colonial e
Pós-colonial", de Rui Cidra, que será seguido por um concerto
com Dju di Mana e convidados.
Também fala de música o livro "Amor e Vinho. Da Poesia LusoÁrabe à Nova Música Portuguesa (Séculos XI-XXI)", de
12
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Eduardo M. Raposo, que será apresentado no FMM no dia 28 de
julho.
Como já é tradição no FMM, haverá novamente, de 27 a 30 de
julho, ateliês infantis onde as crianças entre os 6 e os 12 anos
terão contacto com os artistas do programa de concertos do
festival.
Para conhecer os bastidores do festival, realizam-se, de 28 a 30
de julho, as visitas guiadas "O Outro FMM".
O programa de narração oral "Contos de Tantos Mundos" traz
contadoras e contadores ao festival de 27 a 30 de julho.
O ambiente também tem lugar nas paralelas, com duas
iniciativas. A primeira é o projeto A_WEAR, de Ana Baleia, que
vem alertar para o problema dos resíduos têxteis através de uma
exposição e de um workshop de reutilização de roupas
destinadas ao lixo. A segunda é o programa Entremarés, projeto
de divulgação científica por investigadores do CIEMAR e da
MARE que ajuda a conhecer a biologia da zona costeira de Sines.
Mais informações sobre estas e outras iniciativas paralelas
poderão ser obtidas no site do festival: www.fmmsines.pt.
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CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES
9 de julho a 16 de outubro

LUZES DISTANTES DISTANT
LIGHTS | Nuno Cera
> CAS - Centro de Exposições | Inaug. 9 de julho, 18h00 | Org.
Câmara Municipal de Sines. Apoio: Fundação EDP / maat
Nada é final. A única realidade é a mudança.
–Clarence Brown sobre Yevgeny Zamyatin, 1992

Luzes Distantes / Distant Lights é uma
investigação artística de Nuno Cera sobre o
território de Sines e o momento inicial de
transição energética e digital. Pretende
retratar este território–corpo através de um
olhar sobre o Porto de Sines e os seus
movimentos, a indústria energética e as suas
máquinas e os seus fluxos, o
descomissionamento da Central Elétrica da
EDP e o seu novo futuro. O datacenter, o
cabo ótico transatlântico e alguns retratos
de natureza são também elementos na
construção do trabalho. O resultado é uma
exposição de fotografia e de vídeo em que
vários episódios e vislumbres poéticos e
artísticos de diferentes tempos, espaços e
movimentos coexistem em simultâneo, e
também uma publicação, realizada em
colaboração com críticos convidados. A
ambição é a de criar uma memória visual
deste momento único na história de Sines e
ao mesmo tempo produzir uma experiência
artística que convida o público a refletir
sobre questões contemporâneas que afetam
a nossa sociedade.
Curadoria: José Mouro e Julia Albani.
14

CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES
«Luzes Distantes é uma exposição
construída por um núcleo mais
antigo com fotos de três séries:
Daqui a 30 Anos: Saudades, Sines
2000, Sem título (Al Berto / Sines), e
por um grande corpo de trabalho
recente. Encarei o desafio como se
a exposição fosse uma miniretrospetiva dedicada a Sines. Acho
que a relação entre esses quatro
tempos irá enriquecer a leitura. Os
nossos estilos de vida, o nosso
quotidiano, produziram sítios, e
necessitam de locais como Sines.
Como é que os nosso hábitos e
relações económicas mudam
lugares, cidades e até regiões
inteiras? De alguma forma, queria
observar muito de perto esses
locais, essas cadeias produtivas, as
infraestruturas, e oferecer outra
perspetiva sobre como as coisas
acontecem e como são. É um olhar
construído a partir da curiosidade,
de saber como as máquinas e os processos de transformação
funcionam, quais as relações entre o homem e a máquina na era do
antropoceno. No caso da Central Termoelétrica da EDP, a
motivação foi ver o que fica depois de uma imensa máquina ter sido
desligada, e também (sempre) captar um momento muito
específico de transição entre dois estados. Já desligada, mas ainda
tudo no seu sítio.» Nuno Cera em entrevista a José Mouro, 2022
APOIO
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL
20 de julho a 20 de agosto

Exposição relativa ao n.º 10
da revista devaneio
> Biblioteca - Espaço de Periódicos
O décimo número da revista, que irá
sair no final de julho, terá como tema
a multiculturalidade. Nesta exposição,
serão apresentados os elementos
mais visuais da revista (capa e
contracapa, ilustrações, fotografias,
destaques das entrevistas).
Neste número conta-se com dois entrevistados de renome - o
rapper Valete, que atuou recentemente em Sines, no âmbito da
Quinzena da Juventude, e o rapper brasileiro, Rincon Sapiência,
que já esteve, em 2019, nos palcos do FMM.
Pretende-se que a exposição reflita uma revista visualmente
muito apelativa, com participações de grande qualidade no que
diz respeito às artes plásticas e ao design, que chame a atenção
para a criação artística local.

20 de agosto

Saramago em Sines
No ano em que se
comemora o
Centenário de
Saramago e o 17.º
aniversário da
Biblioteca Municipal
de Sines, festejamos este dia relembrando a passagem de José
Saramago por Sines. Programa a divulgar posteriormente.
16

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Continuidade

Projeto ArtCAS
> Informações / 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.

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.
17

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
6 de julho

Encontro do Tempo e da Memória
> Pátio das Artes | 15h00 | Para utentes de espaços seniores e ATL
Trata-se de um encontro intergeracional
(entre alguns elementos da população
sénior e um grupo de crianças de Sines).
Pretende-se que ambos façam a sua
representação do tempo e da memória
gráfica e plasticamente.
Essas produções serão expostas no dia 6
de julho, no Pátio das Artes e os dois grupos convidados para
uma conversa conjunta de partilha. Quase como se de uma
história se tratasse.
Posteriormente, aos mais novos lançar-se-á o desafio de
construírem uma nova história a partir dos relatos que ouviram e
de introduzirem algumas das palavras-chave para o projeto Casa
da Memória (tempo, memória, saber fazer, mãos, tradição...).
No final do verão / início do ano letivo, apresentaremos um
pequeno livro online com todos os minicontos e respetivas
ilustrações – Contos da Memória.

2.ª quinzena de agosto

LUZ: Visitas-ateliês à exposição
"Luzes Distantes", de Nuno Cera
> Marcações: servicoeducativoCAS@mun-sines.pt
Um percurso leve pelo mundo da fotografia,
com uma chamada de atenção para a
importância da luz na e para a fotografia,
assim como um convite à análise e registo
das luzes de Sines.
18

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

3 e 10 de agosto

Na Areia Molhada,
uma História Contada
> Praia Vasco da Gama | 10h30 | Ponto de encontro: junto à torre
de vigia do ISN / nadadores-salvadores
A equipa de mediação de 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.

2.ª quinzena de agosto

Experiência «Deslocar»
> CAS | Para grupos de colónias de férias e ATL’s | Marcações:
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt
Após ter desenvolvido este projeto em
contexto escolar, o SEC pretende agora
desafiar novos públicos (monitores de colónias
de férias e ATL´s, animadores socioculturais).
Ambiciona-se a articulação entre a dinâmica regular do grupo
com o espaço expositivo e restante instituição cultural.
19

CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

12 de julho

História de Sines em 10 Imagens:
Comemorações dos 25 anos da
elevação de Sines a cidade
> ATL A Gaivota | 14h30
Através de dez documentos de arquivo, que também são dez
imagens, vamos conhecer a história de Sines, no dia em que a
cidade faz 25 anos. As crianças do Centro de Atividades de
Tempos Livres A Gaivota vão desenhar um mapa mental de
Sines.

Continuidade

Inventário do património
móvel do VGAC
> Em sines.pt e fb.com/municipiodesines
O Arquivo Municipal, 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.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL
Até julho

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.

Continuidade

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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EDUCAÇÃO
Inscrições abertas

Apoio Social Escolar 2022/2023
Ÿ Destinatários: alunos que frequentam os jardins de infância
e/ou as escolas básicas do Agrupamento de Escolas de Sines.
Ÿ Prazo: Até 15 de julho
Ÿ Locais de inscrições: No Balcão Único da Câmara Municipal
de Sines / Balcão de Atendimento de Porto Covo.
Ÿ Nota: O formulário de inscrição também se encontra
disponível online, no site do Município de Sines. Nesta
opção, deverá preencher o formulário, anexar o
comprovativo do escalão do abono da Segurança Social e
remeter os documentos por email para geral@mun-sines.pt.

Inscrições abertas

Atividades de Animação e Apoio
à Família (AAAF) 2022/2023
Ÿ Destinatários: Crianças que frequentam os jardins de
infância do Agrupamento de Escolas de Sines
Ÿ Prazo para renovações (alunos que já frequentaram o préescolar público no ano anterior): 13 de junho a 15 de julho
Ÿ Prazo para novas inscrições (alunos que frequentam o préescolar público pela primeira vez): 29 de agosto a 30 de
setembro.
Ÿ Locais de inscrições: No Balcão Único da Câmara Municipal
de Sines / Balcão de Atendimento de Porto Covo.
Ÿ Nota: O formulário de inscrição também se encontra
disponível online, no site do Município de Sines e poderá ser
enviado por email, com os documentos inerentes à inscrição.
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TEMPOS LIVRES
1 de julho a 16 de setembro

Férias de verão
do Entre Nós – E8G!
> Para crianças e jovens dos 6 aos 24 anos | Gratuito | Inscrições no
espaço da sede do projeto (antigo centro de saúde de Sines, junto
ao Cemetra) de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00 | Org. Projeto Entre Nós E8G!
Junta-te ao projeto Entre Nós - E8G! e participa nas suas
atividades de verão: acampamento; visitas ao Oceanário de
Lisboa e ao Pavilhão do Conhecimento; passeio de lancha; slide
& splash; Badoca Safari Park; idas à praia; caminhadas;
piqueniques; ateliês de criatividade; atividades desportivas;
expressões artísticas; futebol de rua…
Atividades com número limitado de participantes.
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DESPORTO
2 de julho

Gala do 23.º Aniversário da ARDS +
Comemoração dos 34 anos do Grupo
de Danças de Salão de Sines
> Pavilhão dos Desportos | 21h30 | Org. Associação Recreativa de
Dança Sineense
As Danças de Salão
de Sines existem
desde dos finais dos
anos 80, tornandose associação a 28
de junho de 1999.
Ao longo da sua
existência
contribuíram para o
desenvolvimento e
divulgação desta
modalidade no
Litoral Alentejano,
bem como em todo o País.
Os dançarinos da ARDS têm participado em competições
nacionais e internacionais, trazendo para Sines diversos pódios
nacionais ao longo dos seus anos de existência.
Atualmente, além das danças de salão e danças latinas, esta
associação tem desenvolvido outras áreas da dança, onde se
destaca um trabalho de dança criativa com crianças a partir dos
4 anos de idade até à adolescência.
A Associação Recreativa de Dança Sineense encerra mais um
ano letivo, com uma gala comemorativa onde apresenta todas
as classes de dança, grupos convidados e muitas surpresas.
Muita dança, glamour e surpresas, numa noite diferente.
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DESPORTO

9 de julho

Gira-Praia
> Praia Vasco da Gama | 8h00-15h00 | 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.

Agosto (data a definir)

Campeonato Nacional
de Canoagem do Mar
Seletiva Nacional
> Partida em praia do concelho de Sines. Chegada em Vila Nova de
Milfontes | Org. Clube Náutico do Litoral Alentejano
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DESPORTO
1-8 de julho

Novas inscrições para a Escola
Municipal de Natação*
> Piscina Municipal Carlos Manafaia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

01 de julho: Body Mix, Body Mix Go e Hidrofit
04 de julho: Hidroginástica, Hidropower, Hidroterapia
05 de julho: Bebés (6 meses a 4 anos)
06 de julho: Nível 1
07 de julho: Nível 2
08 de julho: Nível 3 e Natação Adultos

* Inscrições para todos os interessados que não cumpram os requisitos de
reinscrição, incluindo quem tenha ficado em lista de espera, sem vaga. A
lista de espera não transita de época. Nota: A fase de reinscrições
decorreu de 22 a 30 de junho.
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AMBIENTE / ANIMAIS
Julho

Mina Vai à Praia
Atividades de Educação Ambiental
Bandeira Azul da Europa 2022
> Org. Câmara Municipal de Sines / Centro Ciência Viva do Lousal Mina de Ciência
Conjunto de atividades prático-experimentais desenvolvidas em
praia pelo Centro Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

19 de julho: São Torpes
21 de julho: Morgavel
22 de julho: Vieirinha
26 de julho: Porto Covo
28 de julho: Ilha do Pessegueiro
29 de julho: Vasco da Gama

Julho

Vacinação antirrábica
> 10h00 | Org. CMS, através do seu gabinete veterinário
Continuação da campanha iniciada em
junho. Em julho, há concentrações na
Estrada da Ribeira dos Moinhos (1 julho),
Paiol (4 e 12 de julho), Casoto (5 de julho),
Bolbugão (6 de julho) e Bêbeda (8 de julho).
Desloca-se ao Posto de Vacinação de Sines
(Largo da Feira), nos dias 7, 13, 14, 19, 20 e 21 de julho.
Para além destes prazos, a vacinação antirrábica e a marcação
com transponder/registo no SIAC poderão ser efetuados nas
primeiras quartas-feiras de cada mês de 2022 no Posto de
Vacinação de Sines, às 10h00.
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COMUNIDADE

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, salvo agravamento da situação
pandémica, voltam a realizar-se as festas da padroeira dos
pescadores de Sines, Nossa Senhora das Salas, com procissões
pelo centro histórico e no mar. 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 às 9h00 no
Jardim das Descobertas |
Org. Junta de Freguesia de
Sines / Arte Velha Associação de Artesãos de
Sines. Apoios CMS, Resgate,
Capitania, GNR
Reviver uma tradição ancestral na Praia Vasco da Gama.
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COMUNIDADE

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.
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COMUNIDADE
Julho / Agosto

Litoral EmCena Espetáculos de rua
> 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.
15 E 16 JULHO: "SOMBRAS", PELO TEATRO SÓ
> Dia 15, na cidade de Sines; Dia 16, em Porto Covo |
21h30 | Gratuito | M/6 | Dur. 45'
Uma reflexão sobre o mundo emocional de uma
vítima de violência doméstica. A abordagem de
um tema tão delicado como este, num ambiente
de espetáculo de rua, executado em andas e com
um exuberante guarda-roupa, é o exorcismo de
um velho tabu, de que “entre marido e mulher não
se mete a colher”. No meio da rua, “SOMBRAS” é a proposta de
um itinerário emocional que visa a redenção pessoal e a
reconquista de si mesmo.
5 E 6 AGOSTO: "TIEMPOS VIEJOS", PELA C.ª TANTONTERÍA
> Dia 5, na cidade de Sines; Dia 6, em Porto Covo | 21h30 | Gratuito
| M/6 | Dur. 60'
Tudo começa com José, que foge da sua residência
para realizar um sonho que jamais poderia realizar:
saltar de paraquedas. Assim, ele quer mostrar a
todos que ainda é válido e que quer viver. Vicenta,
no entanto, é uma velhinha simpática que pega o
comboio para... onde quer que seja! Ambos estão
imersos numa jornada comum em que se descobre
que o importante não é tanto o destino, mas sim o
caminho que é percorrido.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
CULTURA

PATRIMÓNIO

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, 10h0018h00; sábado, 12h00-18h00
Arquivo: dias úteis, 10h00-18h00

Museu de Sines
Tel. 269 860 095; museu@munsines.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 14h3018h00)

Reservas: Através do telefone do
centro, até uma semana antes do
espetáculo. Levantar até à véspera.

DESPORTO

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.

Pavilhão dos Desportos
Tel. 269 630 698
Dias úteis: 9h00-23h00; sáb., 9h0015h00
Pavilhão Multiusos de Sines
Tel. 269 630 696
Dias úteis: 9h00-23h00; sábados: 9h0015h00; 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

Escola das Artes do Alentejo Litoral
Serviços Administrativos:
Tel. 269 036 778; 917 277 300
geral.eaal@gmail.com

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, 9h0020h00. Fins de semana: Encerrado
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LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA
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 | Varanda
Lavandarias | Clídis
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

FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines
www.facebook.com/centrodeartesdesines

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

