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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 8 do mês anterior ao da sua 
edição. Se o dia 8 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: novembro / dezembro 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.

#79 Depois de um verão marcado pelo regresso do Festival Músicas do Mun-
do, o início do outono em Sines faz-se ainda ao ritmo da cultura.
  O grande destaque da programação de setembro e outubro é a quarta 
edição da M.A.R. - Mostra de Artes de Rua, outra iniciativa que volta 
depois de dois anos em que a sua realização esteve impedida pela pan-
demia. É um festival idealizado, dirigido e produzido pelo Teatro do Mar 
e que traz à cidade de Sines alguns dos artistas e criações mais interes-
santes das artes de rua portuguesas e europeias. A Câmara Municipal de 
Sines associa-se ao evento, como parceira e coprodutora.
  O município apoia igualmente mais uma edição do Festival Terras sem 
Sombra, promovido pela associação Pedra Angular, com atividades dis-
tribuídas pelas componentes da música, do património cultural e da bio-
diversidade. Este ano, teremos em Sines um dos agrupamentos mais 
reconhecidos da música antiga, Il Giardino Armonico, e poderemos visi-
tar monumentos megalíticos no Monte Chãos e um tesouro florestal na 
Sonega.
  Em setembro e outubro, prossegue a programação de outro festival que 
muito tem enriquecido a oferta cultural do concelho nos últimos dois 
anos, o Litoral EmCena, organizado pela AJAGATO com a parceria dos 
municípios de Sines e Santiago do Cacém.
  Também na cultura, e para quem ainda não o fez, deixo o convite para 
visitar a exposição "Luzes Distantes", do artista Nuno Cera, patente no 
Centro de Artes de Sines até 16 de outubro. 
  Chamo ainda a atenção para os ateliês e atividades com que a Escola 
das Artes do Alentejo Litoral assinala o início do novo ano letivo e o Dia 
Mundial da Música. 
  Uma palavra, finalmente, para a quinta edição da Feira do Mar, uma ini-
ciativa do Sines Tecnopolo, com a parceria do município, que regressa 
em 2022 num novo local, o Castelo, e o objetivo de se consolidar como 
uma referência no setor da Economia Azul.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Outono chega com cultura
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

Debate: "Património sustentável: o 
múltiplo património de Sines" [P23]

24 SETEMBRO

Aniversário do Espaço Sénior do 
Bairro 1.º de Maio [P29]

29 SETEMBRO - 8 OUTUBRO

Rentrée do novo ano letivo [P19]

1 OUTUBRO

Comemorações do Dia Mundial da 
Música [P24]

8 OUTUBRO

Teatro: "Look Back in Anger", pela 
C.ª da Esquina [P13]

11-14 OUTUBRO

Feira do Mar [P5]

22-23 OUTUBRO

Festival Terras sem Sombra - 
Música, Património Cultural e 
Biodiversidade [P10-11]

23 OUTUBRO

Trail Costa Vicentina [P27]

24 OUTUBRO

Ecoteatro: "Efeito Colateral Óbvio" 
[P20]

4

ATÉ 16 OUTUBRO

Exposição "Luzes Distantes", de 
Nuno Cera [P14-15]

2, 4 E 6 SETEMBRO

Escola Aberta de Ginástica [P28]

3 SETEMBRO

Aniversário do Espaço Sénior de 
Porto Covo [P29]

3-18 SETEMBRO

Exposição "Natureza Online" 
[P25]

8 SETEMBRO

Teatro: "Cortejo", por Baldo Ruiz 
& Paloma Calderón [P12]

8-12 SETEMBRO

Ateliês experimentais EAAL [P24]

9-11 SETEMBRO

Passeios Todo-o-Terreno [CANCELADO]

22-24 SETEMBRO

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua 
[P6-9]

23 SETEMBRO

Exposição "As várias vidas 
económicas de Sines através dos 
documentos do Arquivo" [P22]

5

DESTAQUE

11-14 de outubro

Feira do Mar – 5.ª edição
> Castelo de Sines | Org. Sines Tecnopolo e Câmara Municipal de Sines

A Feira do Mar tem vindo a ganhar 
cada vez mais destaque na região, 
tendo contribuído para colocar 
Sines no mapa dos grandes even-
tos ligados à Economia Azul. Agora 
com um formato renovado, pre-
tende ser uma referência nacional 
para os diversos atores que traba-
lham a temática do Mar, mais 
focada nas empresas, centros de 
investigação, organizações e enti-
dades com atividades de relevân-
cia regional e nacional que têm por 
finalidade promover o desenvolvi-
mento da Economia Azul.

TEMAS

•   Empreendedorismo11 de outubro: 
•    Turismo12 de outubro:
•    Portos e Logística13 de outubro:
•   Formação e Inovação 14 de outubro:

Estão previstas quatro grandes conferências com oradores reconhecidos 
pelos contributos para o crescimento azul.
  Em paralelo será realizada uma mostra empresarial profissional no 
espaço do terreiro do Castelo. Projetos, serviços e produtos ligados à Eco-
nomia Azul terão a oportunidade de se promover no palco central do 
recinto. 
  Serão também realizados encontros internacionais, nacionais e regio-
nais, ações de formação e workshops em salas paralelas à conferência.

   Programa completo:www.feiradomar.org
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6

FESTIVAIS

22, 23 e 24 de setembro

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua
4.ª edição
> Cidade de Sines | Direção artística e 
produção: Teatro do Mar

Em 2022, e após dois anos de inter-
regno devido à pandemia, a M.A.R. – 
Mostra de Artes de Rua regressa a 
Sines, novamente coproduzida com a 
Câmara Municipal de Sines e com o 
apoio da Direção-Geral das Artes / 
Ministério da Cultura.
  Apresentará 23 projetos artísticos que 
ocuparão as ruas, espaços históricos e 
naturais da cidade. Teatro, circo, dança, 
música, performance, instalação, work-
shops, projetos interativos e espaço 
para crianças e famílias, etc., com a participação de cerca de 100 artistas, 
oriundos de Portugal, Espanha, Bélgica, Suíça e Reino Unido, sensibiliza-
rão para um novo olhar sobre a cidade, através de uma diversidade de pro-
postas artísticas de caráter contemporâneo. 
  Na prossecução do objetivo de promover artistas nascidos e/ou residen-
tes no concelho, a M.A.R. desafiou, nesta edição, o coletivo DEVANEIO a 
pensar o seu trabalho para o espaço público. O seu projeto, A TUA RUA, 
ocupará alguns espaços não convencionais do centro histórico, através 
de uma intervenção artística mista que inclui a pintura, a fotografia e a 
colagem, num registo de arte urbana.
  Num mundo cada vez mais fechado e cinzento, urge a manutenção de 
nichos de humanidade, onde a arte seja a motivação e o caminho para a 
sua preservação. Apropriação, reivindicação, requalificação do espaço 
público, valorização e criação de memória, sentido de comunidade e par-
tilha, ressignificação de espaços, reabilitação do espírito dos lugares atra-
vés das artes de rua, são propósitos, entre outros, da M.A.R., desde a sua 
primeira edição, numa afirmação e crença de que a arte pensada para o 
espaço público cumpre um lugar fundamental na democratização ao seu 

acesso, pública, sustentável e acessível, um direito e uma afirmação de 
liberdade.
  A M.A.R. - Mostra de Artes de Rua 2022 está integrada no projeto Progra-
mação Cultural em Rede – Alentejo Litoral, que tem como beneficiário líder a 
CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral e como beneficiá-
rios os Municípios de Sines, Alcácer do Sal, Grândola, Odemira e Santiago do 
Cacém. O projeto é cofinanciado no âmbito do programa operacional Alen-
tejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / União Europeia.

22 SET 2022 | QUINTA

17h00 | Castelo de Sines | 90'
WELCOME DRINK | Abertura 
Oficial M.A.R.

17h00 | Centro Histórico | Até 24 
de setembro
A TUA RUA | Devaneio (PT) | 
Artes Visuais no espaço público

18h30 | Antiga Estação de 
Comboios | 60'
EL GRAN FINAL | Bucraá Circus 
(ES) | Teatro Físico

22h00 | Largo João de Deus 
(exterior do Castelo) | 65'
P-ACTO IDIOTA | Hermanas 
Picohueso (ES) | Teatro

23 SET 2022  | SEXTA

16h00 | Jardim das Descobertas | 
45'
HISTÓRIAS SUSPENSAS | Radar 
360º (PT) | Teatro Físico | 
Atividade para Escolas

18h00 | Bairro Marítimo | 50'
CARTAS DAS ÍNDIAS | Jordi 
Duran (ES) | Performance | 
Exercício Espetáculo resultado de 
Workshop

19h00 | Av. Vasco da Gama | 50' 
ANDANTE | Markeline (ES) | 
Teatro Deambulatório

21h00 | Quintalão do Castelo | 

FESTIVAIS

Bucraá Circus

Delrevés

P    R    O    G    R    A    M    A 
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FESTIVAIS

40'
TOCA | Um Coletivo (PT) | Teatro

21h30 | Pátio das Artes | 50'
A VOZ HUMANA | Teatro do 
Elétrico (PT) | Teatro

21h30 | Antiga Estação de 
Comboios | 35'
KOBR3 | ZirkoZaurre (ES) | Circo

22h15 | Castelo de Sines | 50'
PALAPHITA | PIA CRL (PT) | 
Teatro Físico

23h15 | Largo 5 Outubro | 45'
RASTO | Erva Daninha (PT) | Circo

00h00 | Largo 5 Outubro / Ruas 
do Centro Histórico | 40'
GO GO & STAY STAY STREET | 
Mimo’s Dixie Band (PT) | Música

24 SET 2022 | SÁBADO

10h00 | Jardim das Descobertas | 
180' | Atividades para crianças
JARDIM DAS ARTES | Teatro do 
Mar (PT) e parceiros | Exp. 
Interativas

10h00 | Jardim das Descobertas | 
180'
PLAYSCAPE DELUXE | Den 
Draad (BE) | Exp. Interativa

11h00 | Jardim Descobertas | 45'
HISTÓRIAS SUSPENSAS | Radar 
360º (PT) | Teatro Físico

15h00 | Bairro Marítimo | 50'
CARTAS DAS ÍNDIAS | Jordi 
Duran (ES) | Performance | 
Exercício Espetáculo resultado de 
Workshop

15h30 | Jardim das Descobertas | 
50'
T0+1 | Tosta Mista (PT/DE) | Circo

16h30 | Exterior do Centro de 
Artes de Sines | 15'
FIGHT | Lasala (ES) | Dança

16h55 | Descida da Praia Vasco 
da Gama | 15' 
POBRE MENINA RICA | Rita 
Oliveira (PT) | Circo

17h20 | Av. Vasco da Gama | 35'
SOY MADERA | Elelei (ES) | 
Dança

18h05 | Praia Vasco da Gama | 40'
SURMA | Surma (PT) | Música

21h00 | Ruas  C. Histórico | 180'
EM HONRA ÀS ARTES DE RUA | 
Estátuas Vivas (PT)

22h00 | Largo João de Deus 
(Muralha lateral do Castelo) | 18'
FINALE | Delrevés (ES) | Dança 
Vertical

22h30 | Largo Poeta Bocage | 35'
NUPTIAL ROPES | Circo Pitanga 
(CH) | Circo

23h15 | Largo 5 Outubro | 35'
SMASHED | Gandini Juggling 
(UK) | Circo-Dança

23h55 | Largo 5 Outubro / Ruas 
do Centro Histórico | 70'
PUZZLE | Farra Fanfarra (PT) | 
Música

Programa completo:
marmostra.com

fb.com/mostradeartesderua

FESTIVAIS

PIA CRL

Gandini Juggling Surma
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do Centro Histórico | 40'
GO GO & STAY STAY STREET | 
Mimo’s Dixie Band (PT) | Música

24 SET 2022 | SÁBADO

10h00 | Jardim das Descobertas | 
180' | Atividades para crianças
JARDIM DAS ARTES | Teatro do 
Mar (PT) e parceiros | Exp. 
Interativas

10h00 | Jardim das Descobertas | 
180'
PLAYSCAPE DELUXE | Den 
Draad (BE) | Exp. Interativa

11h00 | Jardim Descobertas | 45'
HISTÓRIAS SUSPENSAS | Radar 
360º (PT) | Teatro Físico

15h00 | Bairro Marítimo | 50'
CARTAS DAS ÍNDIAS | Jordi 
Duran (ES) | Performance | 
Exercício Espetáculo resultado de 
Workshop

15h30 | Jardim das Descobertas | 
50'
T0+1 | Tosta Mista (PT/DE) | Circo

16h30 | Exterior do Centro de 
Artes de Sines | 15'
FIGHT | Lasala (ES) | Dança

16h55 | Descida da Praia Vasco 
da Gama | 15' 
POBRE MENINA RICA | Rita 
Oliveira (PT) | Circo

17h20 | Av. Vasco da Gama | 35'
SOY MADERA | Elelei (ES) | 
Dança

18h05 | Praia Vasco da Gama | 40'
SURMA | Surma (PT) | Música

21h00 | Ruas  C. Histórico | 180'
EM HONRA ÀS ARTES DE RUA | 
Estátuas Vivas (PT)

22h00 | Largo João de Deus 
(Muralha lateral do Castelo) | 18'
FINALE | Delrevés (ES) | Dança 
Vertical

22h30 | Largo Poeta Bocage | 35'
NUPTIAL ROPES | Circo Pitanga 
(CH) | Circo

23h15 | Largo 5 Outubro | 35'
SMASHED | Gandini Juggling 
(UK) | Circo-Dança

23h55 | Largo 5 Outubro / Ruas 
do Centro Histórico | 70'
PUZZLE | Farra Fanfarra (PT) | 
Música

Programa completo:
marmostra.com

fb.com/mostradeartesderua

FESTIVAIS

PIA CRL

Gandini Juggling Surma
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FESTIVAIS

22 e 23 de outubro

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

MÚSICA

22 de outubro
CON AFETTO: EMOÇÃO E RAZÃO NA MÚSICA ITALIANA 
DO SÉCULO XVII | IL GIARDINO ARMONICO 
Direção musical: Giovanni Antonini
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 21h30

Criado em 1985, sob a direção de 
Giovanni Antonini, Il Giardino 
Armonico é um ensemble de 
referência mundial na 
interpretação historicamente 
fundamentada, no qual participam 
músicos oriundos das mais 
importantes instituições musicais 
da Europa. Com um repertório 
centrado nos séculos XVII e XVIII, 
integra de seis a trinta músicos, 
dependendo do programa a executar. Presença assídua em 
festivais internacionais, já se apresentou nas mais conceituadas 
salas de concerto, sendo aclamado tanto pelos concertos como 
pelas óperas. A par da atividade concertística, mantém uma 
intensa edição discográfica com etiquetas de referência na 
música clássica, sendo fautor de álbuns amplamente aplaudidos 
pela crítica e pelo público. Em Sines, irá interpretar obras de 
Tarquinio Merula, Dario Castello, Francesco Rognoni, Jacob van 
Eyck, Andrea Falconieri, Gioan Pietro del Buono, Alessandro 
Scarlatti, Antonio Vivaldi e Giovanni Legrenzi.

11

FESTIVAIS

PATRIMÓNIO CULTURAL

22 de outubro
SAXA SACRA: MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE MONTE 
CHÃOS
> Monte Chãos | 15h00 | Ponto de encontro: Museu de Sines 

Atividade orientada por Ricardo Pereira (responsável pelo 
Museu de Sines).

BIODIVERSIDADE

23 de outubro
ONDE O ATLÂNTICO E O MEDITERRÂNEO SE ENCONTRAM: 
O SOBREIRAL DOS NASCEDIOS DO MOINHO
> Sonega | 9h30 | Ponto de encontro: Museu de Sines

Atividade orientada por Henk Feith e Paulo Maio (engenheiros 
florestais).
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FESTIVAIS

Setembro / Outubro

Teatro: Litoral EmCena
> A venda de bilhetes decorre na semana do espetáculo. Custo por 
espetáculo: 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

8 de setembro

"Cortejo", por Baldo Ruiz & Paloma 
Calderón
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 21h30 | Dur. 55' | M/12 

‘Cortejo’ é sobre a relação entre um homem e uma mulher, o 
desejo primordial num mundo povoado apenas por casais 
padronizados, com namoros estipulados de acordo com sexo e 
status social. A realidade é que nem um é quem corteja nem o 
outro é a idealização que se tinha dele. O corpo grita por nós, 
que comece a dança! Coreografia, texto, dramaturgia e direção 
de Baldo Ruiz. Interpretação de Baldo Ruiz e Paloma Calderón.

12 13

FESTIVAIS

8 de outubro

"Look Back in Anger", 
pela Companhia da Esquina
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 21h30 | 55' | M/12 

Peça centrada em Jimmy Porter, um jovem dos anos cinquenta, 
insatisfeito bem falante, que vive com a sua mulher da classe 
alta, Alison, e o amigo de ambos, Cliff. Jimmy passa o seu tempo 
a condenar e criticar ferozmente o mundo e também a sua 
esposa, tentando provocar uma reação na estoica Alison. 
Quando chega Helen, uma atriz e antiga amiga de sua mulher, 
Jimmy aumenta ainda mais a verborreia política e social que 
todos os dias despeja em forma de revolta. A situação torna-se 
insustentável. Texto de John Osborne, traduzido por Fátima 
Vilas Boas. Espetáculo com encenação de Jorge Gomes Ribeiro e 
interpretação de André Nunes, Guilherme Filipe, Paula Neves, 
Pedro Diogo e Rita Fernandes.
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CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES

Até 16 de outubro

LUZES DISTANTES DISTANT 
LIGHTS | Nuno Cera
> CAS - Centro de Exposições | Segunda a sábado, 12h00-18h00 |  
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 15

CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES

«  é uma exposição Luzes Distantes
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 mini-
retrospetiva 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 nossos 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

16 17

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

Continuidade

Projeto ArtCAS
> Mais informações e envio de propostas 
para: servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

Desafio aos artistas e artesãos da nossa comunidade para que 
se inscrevam e dinamizem workshops de partilha de 
conhecimentos (por exemplo, na área da fotografia, desenho, 
joalharia, lavores, escrita…).

Continuidade

Casa da Memória 
> Um projeto apoiado pelo programa EDP 
Tradições

Continuação da angariação de contributos e 
partilhas. Programa de atividades objeto de 
divulgação própria.

Continuidade

Curso “Agora Pais”
> UCC Sines com Saúde – Sala de Movimento | Para pais e crianças 
entre o 1.º e o 6.º mês de vida | 10 sessões | Segundas-feiras, 
16h00-17h30 | Marcações: catia.moura@ulsla.min-saude.pt

Atividades de estimulação sensorial e 
mediação artística realizadas numa 
colaboração do SEC com a equipa de 
Saúde Infantil e Pediátrica do Centro de 
Saúde de Sines / Unidade de Saúde do 
Litoral Alentejano – UCC Sines com 
Saúde. 

Continuidade

Biblioteca Municipal de Sines
> Segunda a sexta, 10h00-18h00; sábado, 12h00-18h00

A Biblioteca Municipal de Sines (BMS) é o equipamento dinamizador das 
atividades ligadas ao livro e à leitura, realizadas em torno de uma coleção 
com milhares de volumes para consulta presencial e empréstimo. 
  Para beneficiar do serviço de empréstimo, é necessário possuir cartão 
de utilizador, que pode ser solicitado na receção do equipamento, bas-
tando identificar-se e apresentar um comprovativo de morada.
  A par do estímulo à leitura pela disponibilização gratuita de livros de 
todos os géneros e para todos os gostos, a Biblioteca realiza apresenta-
ções, exposições, espetáculos, ateliês, formações e outras iniciativas, 
destinadas à população de todas as idades e a profissionais ligados à edu-
cação e às bibliotecas.
  A mediação da leitura, através da Hora do Conto (para pré-escolar e 1.º 
ciclo) e do Conta-me Histórias Daquilo que Eu Não Li (para 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico), e os grupos de leitores (Uma Casa sem Livros e Uma 
Casa sem Livros Júnior) são alguns dos seus programas regulares.
  A BMS é biblioteca associada da UNESCO pelo seu trabalho na promo-
ção do diálogo intercultural, literacia e direitos humanos
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

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. 

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. 

18 19

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

Até 14 de outubro

LUZ | Visitas-ateliês 
à exposição de 
Nuno Cera 
> Mediante marcação: 
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. 

29 de setembro a 8 de outubro

Rentrée do novo ano letivo
> Destinada à comunidade educativa dos vários estabelecimentos 
de ensino do concelho de Sines e famílias 

Iniciativa de boas-vindas ao novo ano letivo e a toda a 
comunidade educativa. Consiste na apresentação do Serviço 
Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, da sua equipa, 
das valências do CAS e das suas várias áreas de ação.  
Programação completa a divulgar no início do ano letivo.
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Continuidade
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

Até 14 de outubro

LUZ | Visitas-ateliês 
à exposição de 
Nuno Cera 
> Mediante marcação: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt
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24 de outubro

“Efeito Colateral Óbvio (ECO)”
Ecoteatro, por Sofia Figueiredo
> CAS – Auditório | Para 3.º ciclo do ensino básico | Dur. 50' | 
Limitado à lotação do auditório

Vivemos em permanente risco. Pela simples essência de estarmos 
vivos, já o sabemos. Mas num planeta em acentuada mudança 
ambiental, de profundas alterações ao Sistema Terrestre, este ris-
co mostra-se permanentemente presente.
  Conjugando uma linguagem hibridizada, que mistura tanto poe-
sia visual, lembrando uma instalação, como projeção vídeo mape-
ada na cenografia, como momentos performáticos puramente 
teatrais, ecoam questões.
  O que comer? O que vestir? O que sentir? Que tecnologias usar ou 
não usar? Como não consumir? Que hipóteses reais de escolha 
tenho eu?
  ECO é um monólogo, reflexo de diálogos internos, que mistura 
pesquisas, desejos e crenças. Através de cinco ECOs exploramos 
cinco linguagens diferentes, numa procura eterna da linguagem 
certa, conjugando o corpo físico do ator, ali presente, com a ima-
gem projetada do ecrã, que persiste, num diálogo real-virtual.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

5 de outubro

Por Portas e Travessas
> Em sines.pt e fb.com/municipiodesines

Edição de um número especial sobre «Os 
espaços da República» na toponímia de 
Sines: Praça de República e Largo 5 de 
Outubro.

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, partilhamos vários documentos, sejam 
imagens ou cartazes, do fundo documental doado e do fundo da 
Câmara Municipal de Sines relativo ao Carnaval 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.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

A partir de 23 de setembro

Exposição em linha «As várias vidas 
económicas de Sines através dos 
documentos do Arquivo Municipal»
> Em sines.pt

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, cujo tema é 
Património Sustentável, realiza-se uma exposição virtual, no sítio 
eletrónico da Câmara Municipal, acerca dos vários ciclos económi-
cos em Sines ao longo da sua história, a partir dos documentos do 
Arquivo Municipal. Estes ciclos estiveram, no passado, relaciona-
dos com produtos básicos como a cortiça, cereais, o vinho, o peixe 
e o carvão, sempre em estreita relação com a capacidade do porto 
em receber e escoar mercadorias do Campo de Ourique. A partir 
de 1971, Sines tornou-se um porto atlântico e um centro industrial 
em constante renovação, após um período, no século XX, de gran-
de desenvolvimento turístico estival.

Planta do Porto de Sines, escala 1/1000. Figura 14ª. Loureiro, Adolfo.  Os Portos Marítimos de 
Portugal. Vol. IV. Lisboa: Imprensa Nacional, 1909. Arquivo Municipal de Sines, Coleção José 

Miguel da Costa.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

23 de setembro

Debate: «Património sustentável: 
o múltiplo património de Sines»
> CAS – Auditório | 9h30-16h30 | Mediante inscrição | Org. 
COMSINES / CMS

Nos dias de hoje, em que nos deparamos com os múltiplos desafios 
das alterações climáticas e na mudança de paradigma energético, 
debruçamo-nos sobre as experiências de registo e divulgação do patri-
mónio num concelho com passado e presente industrial, Sines.  No 
âmbito das Jornadas Europeias do Património, cujo tema é Patrimó-
nio Sustentável, organiza-se um debate em que serão problematiza-
das as novas iniciativas de registo de múltiplos patrimónios em curso, 
desde o património imóvel ao património móvel. Num momento de 
transformação do território de Sines, a premissa é a sua diversidade e a 
sua importância como parte da memória e identidade locais, bem 
como a possibilidade da sua sustentabilidade e reutilização cultural: 
desde o uso primário industrial, administrativo ou económico, ao uso 
cultural.
  O COMSINES - Conselho das Comunidades de Sines e a Câmara Muni-
cipal de Sines convidam todos os interessados no debate a inscreve-
rem-se através do formulário disponível nos sítios eletrónicos das duas 
entidades. A inscrição é gratuita, mas obrigatória e limitada ao 
número de lugares do Auditório.

Planta do edifício fabril. Projeto da Central Elétrica de Sines, Arquivo Municipal de Sines, 
Câmara Municipal de Sines, Obras Municipais, REG785.
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL

Ano letivo 2022/23

Novas inscrições
> Em www.eaal.pt

Ÿ Pré-escolar
Ÿ Oficinas de Instrumentos
Ÿ Musicoterapia e Ateliês

Setembro

Ateliês 
Experimentais
> Inscrições gratuitas, obrigatórias, 
em www.eaal.pt, até 5 de 
setembro

Ÿ Explorar a 8 de setembro: 
Música (6-10 anos; 11-14 anos; 
15-18 anos) (50')

Ÿ (19h00): Spa 9 de setembro 
Musical para Mulheres (60')

Ÿ (10h00; 10 de setembro 
11h00): Um Dó Li Tá — Para 
Pais e Bebés (0-2 anos) (50')

Ÿ (18h30): 12 de setembro 
Estimulação Musical Pré-
Natal (50')

1 de outubro

Comemorações 
do Dia Mundial da 
Música
> Mais informações e inscrições, 
em www.eaal.pt, até 18 de 
setembro

Ÿ 9h00-17h00: Sons da Sopa 
(construção de instrumentos 
musicais a partir de vegetais / 
legumes) (5-9 anos)

Ÿ 10h00-17h00: Orquestra Orff 
(10-12 anos)

Ÿ 10h00-17h00: Coro Adultos
Ÿ 11h00 (50'): Concerto para 

pais e bebés (0-3 anos)

        Sem inscrição:
Ÿ Ensaio Aberto da Orquestra 

Sinfónica (Capela da 
Misericórdia, 12h00-13h00)

Ÿ Apresentação pública das 
atividades (Largo Poeta 
Bocage, 17h00)

8 de outubro

Um Dó Li Tá
> 10h30 | Para pais e bebés (0-2 
anos) | Inscrição obrigatória em 
www.eaal.pt

Mais informações na secretaria da EAAL 
Contactos: 269 036 778 / 917 277 300; geral.eaal@gmail.com; www.eaal.pt

ARTES

3-18 de setembro

Exposição «Natureza Online»
> Capela da Misericórdia | Inauguração: 3 de setembro, 17h00 | 
Apoio Câmara Municipal de Sines

Esta é uma exposição que nasce da vontade de expressar ideias e 
emoções de jovens artistas plásticos. Por considerar que todos 
podem criar tempo e espaço para intervir visualmente e ao vivo, os 
ateliês de jovens artistas plásticos de Sines, Setúbal e Vila Nova de 
Milfontes organizam e apresentam a exposição "Natureza Online" 
- desenho, pintura e ilustração digital.
  Pretende-se estimular a criatividade, sensibilizar para a expres-
são artística analógica / digital e valorizar a representação da iden-
tidade cultural. Numa cidadania que se pretende cada vez mais ati-
va, é importante dinamizar em conjunto as artes visuais nas ações 
de intervenção sociocultural nas cidades. 

-- Sílvia Venturinha Jermias, Raquel Carrilho, Margarida Pires, Maria 
Bernardes Neves, Margarida Rodrigues, Sofia do Vale - promotoras 
dos ateliês
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Setembro

Entregas de livros / material escolar

Ÿ Entrega dos livros de fichas a todas as crianças 
que frequentam o 1.º ciclo do Ensino Básico;

Ÿ Entrega de material escolar aos alunos do 
escalão 1 (Apoio Social Escolar).

Nota: Os livros e os materiais serão entregues nas escolas.

Setembro

Atividades de 
Enriquecimento Curricular

Em setembro, serão realizados os procedimentos 
de contratação de docentes para dar resposta às 
necessidades no âmbito das Atividades de Enriquecimento 
Curricular. Disciplinas no ano letivo 2022/2023: Ensino do Inglês, 
Ensino da Música, Expressões e Atividade Física e Desportiva.

Outubro

Início do Programa de Expressão 
Físico-Motora do Pré-Escolar 

Programa dinamizado pelos técnicos de Desporto 
da autarquia, em que o publico são as crianças de 
pré-escolar (3 aos 6 anos), dos jardins de infância 
públicos, IPSS (Conchinha e Pintainho) e privado 
(Colégio Estrela do Mar). Visa trabalhar a 
expressão corporal e os movimentos corporais 
das crianças.

27

DESPORTO

23 de outubro

Trail Costa Vicentina 2022
> Org. GanharDestak. Apoio Câmaras municipais de Sines e 
Santiago do Cacém

Trail com partida em Santiago do Cacém e chegada em Porto 
Covo, no Largo Marquês de Pombal. Irá percorrer o trilho/caminho 
pedestre entre Santiago do Cacém e Porto Covo, num percurso 
com a distância de 57 km. Haverá uma distância intermédia de 25 
km, entre o Cercal e Porto Covo, e uma distância mais curta num 
percurso de 15 km entre a Sonega e Porto Covo. As três distâncias 
são provas do Circuito Nacional de Trail Ultra, Trail Médio e Trail 
Sprint.
  No mesmo dia, realiza-se uma caminhada, num percurso circular 
no Cercal do Alentejo, com uma distância de 11km. O valor da ins-
crição na caminhada reverte para os Bombeiros Voluntários do Cer-
cal do Alentejo.
  Informações e inscrições em https://trailcostavicentina.pt.



EDUCAÇÃO

26

Setembro

Entregas de livros / material escolar

Ÿ Entrega dos livros de fichas a todas as crianças 
que frequentam o 1.º ciclo do Ensino Básico;

Ÿ Entrega de material escolar aos alunos do 
escalão 1 (Apoio Social Escolar).

Nota: Os livros e os materiais serão entregues nas escolas.

Setembro

Atividades de 
Enriquecimento Curricular

Em setembro, serão realizados os procedimentos 
de contratação de docentes para dar resposta às 
necessidades no âmbito das Atividades de Enriquecimento 
Curricular. Disciplinas no ano letivo 2022/2023: Ensino do Inglês, 
Ensino da Música, Expressões e Atividade Física e Desportiva.

Outubro

Início do Programa de Expressão 
Físico-Motora do Pré-Escolar 

Programa dinamizado pelos técnicos de Desporto 
da autarquia, em que o publico são as crianças de 
pré-escolar (3 aos 6 anos), dos jardins de infância 
públicos, IPSS (Conchinha e Pintainho) e privado 
(Colégio Estrela do Mar). Visa trabalhar a 
expressão corporal e os movimentos corporais 
das crianças.

27

DESPORTO

23 de outubro

Trail Costa Vicentina 2022
> Org. GanharDestak. Apoio Câmaras municipais de Sines e 
Santiago do Cacém

Trail com partida em Santiago do Cacém e chegada em Porto 
Covo, no Largo Marquês de Pombal. Irá percorrer o trilho/caminho 
pedestre entre Santiago do Cacém e Porto Covo, num percurso 
com a distância de 57 km. Haverá uma distância intermédia de 25 
km, entre o Cercal e Porto Covo, e uma distância mais curta num 
percurso de 15 km entre a Sonega e Porto Covo. As três distâncias 
são provas do Circuito Nacional de Trail Ultra, Trail Médio e Trail 
Sprint.
  No mesmo dia, realiza-se uma caminhada, num percurso circular 
no Cercal do Alentejo, com uma distância de 11km. O valor da ins-
crição na caminhada reverte para os Bombeiros Voluntários do Cer-
cal do Alentejo.
  Informações e inscrições em https://trailcostavicentina.pt.



28

DESPORTO

2, 4 e 6 de setembro

Escola Aberta 
de Ginástica
> Pavilhão Multiusos de Sines | 18h00-
20h00 | Org. Academia de Ginástica de 
Sines

Iniciativa com o objetivo de facultar 
experiências nas diferentes disciplinas de ginástica a todos os 
interessados dos 6 aos 12 anos. Frequência gratuita sazonal 
(outono de 2022).

9, 10 e 11 de setembro

Passeios Todo-o-Terreno 4x4  
> Parque de Campismo da Ilha do Pessegueiro | Org. 4x4 Sem 
Limites

Diversas atividades relativas ao mundo 4x4, na qual se pretende 
criar pequenos percursos de todo-o-terreno acessível a todos os 
participantes, restauração, comércio, bem como a componente 
lúdica com espetáculos musicais e/ou outros que possam refletir 
a cultura local.

COMUNIDADE

29

Setembro

Festas de aniversário 
dos espaços seniores

Ÿ  9.º Aniversário do Espaço Sénior de Porto 3 de setembro:
Covo - Animação: Ricardo Laginha

Ÿ  17.º Aniversário do Espaço Sénior do 24 de setembro:
Bairro 1.º de Maio - Animação: Paulo das Vacas

Setembro / Outubro

Atividades PROSAS

Ÿ 21, 22 e 23 de setembro: inscrições para o ano letivo 2022/23
Ÿ 3 de outubro: festa de aniversário da Prosas
Ÿ 4 de outubro: início das aulas
Ÿ Outubro: aula sobre Biologia Marinha 
Ÿ Outubro: viagem de 1 dia

Até 16 de setembro

Inquérito sobre saúde 
mental no concelho

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental de 
Sines e o CINTENSIS - Centro de Investigação 
em Tecnologias e Serviços de Saúde (ICBAS-
UP), com o apoio da Associação Psiquiátrica Alentejana, está a 
promover um inquérito sobre a consciencialização e a perceção 
pública relativa à saúde mental em Sines.

Preencher o inquérito em https://bit.ly/3dhTnZ3
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DESPORTO

2, 4 e 6 de setembro

Escola Aberta 
de Ginástica
> Pavilhão Multiusos de Sines | 18h00-
20h00 | Org. Academia de Ginástica de 
Sines

Iniciativa com o objetivo de facultar 
experiências nas diferentes disciplinas de ginástica a todos os 
interessados dos 6 aos 12 anos. Frequência gratuita sazonal 
(outono de 2022).

9, 10 e 11 de setembro

Passeios Todo-o-Terreno 4x4  
> Parque de Campismo da Ilha do Pessegueiro | Org. 4x4 Sem 
Limites

Diversas atividades relativas ao mundo 4x4, na qual se pretende 
criar pequenos percursos de todo-o-terreno acessível a todos os 
participantes, restauração, comércio, bem como a componente 
lúdica com espetáculos musicais e/ou outros que possam refletir 
a cultura local.

COMUNIDADE
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Setembro

Festas de aniversário 
dos espaços seniores

Ÿ  9.º Aniversário do Espaço Sénior de Porto 3 de setembro:
Covo - Animação: Ricardo Laginha

Ÿ  17.º Aniversário do Espaço Sénior do 24 de setembro:
Bairro 1.º de Maio - Animação: Paulo das Vacas

Setembro / Outubro

Atividades PROSAS

Ÿ 21, 22 e 23 de setembro: inscrições para o ano letivo 2022/23
Ÿ 3 de outubro: festa de aniversário da Prosas
Ÿ 4 de outubro: início das aulas
Ÿ Outubro: aula sobre Biologia Marinha 
Ÿ Outubro: viagem de 1 dia

Até 16 de setembro

Inquérito sobre saúde 
mental no concelho

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental de 
Sines e o CINTENSIS - Centro de Investigação 
em Tecnologias e Serviços de Saúde (ICBAS-
UP), com o apoio da Associação Psiquiátrica Alentejana, está a 
promover um inquérito sobre a consciencialização e a perceção 
pública relativa à saúde mental em Sines.

Preencher o inquérito em https://bit.ly/3dhTnZ3



CULTURA

Centro de Artes de Sines 
Tel. 269 860 080
cas@mun-sines.pt
biblioteca@mun-sines.pt  
arquivo@mun-sines.pt
Centro de Exposições: segunda a 
sábado, 12h00-18h00
Receção e Biblioteca: segunda a sexta, 
10h00-18h00; sábado, 12h00-18h00
Arquivo: dias úteis, 10h00-18h00
Encerrado aos domingos

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
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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 |  Varanda 
Lavandarias | Clídis | Prosas | Livraria A das Artes

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


