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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: janeiro / fevereiro 2023.

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.

#80 Os últimos meses de 2022 serão marcados por duas comemorações: os 
660 anos do Município, que se celebram a 24 de novembro; e as festivida-
des do Natal.

   No Dia do Município, o principal destaque será a concerto de Aurea, com 
o convidado Marco Rodrigues, no Pavilhão Multiusos.

  A quadra natalícia em Sines terá o seu ponto alto no Natal no Largo, uma 
iniciativa de dinamização do centro histórico da cidade, focada nas famí-
lias, com um mercado, espetáculos e animação. 

  As freguesias também organizam as suas próprias iniciativas natalícias. 
A Junta de Sines volta a levar presentes de Natal de moto às crianças e 
reata a Operação Crianças Felizes. Em Porto Covo, a junta transforma o 
Largo Marquês de Pombal com um mercado de Natal cheio de animação.

  No programa do Centro de Artes de Sines, a Biblioteca Municipal evoca o 
centenário do nascimento do escritor José Saramago e organiza mais ses-
sões de novas tecnologias para seniores (desta vez focadas na segurança).

  O Serviço Educativo e Cultural apresenta uma rica oferta para as escolas 
(onde destaco os espetáculos "No Fundo do Mar" e "Cavalo-Marinho") e 
retoma o programa mensal do Ciclo CRIA, com atividades de sensibiliza-
ção artística para os públicos de tenra idade.

  Da programação do Arquivo, menção à colaboração com o simpósio 
"Arqueologia Portuária e de Ancoradouro", organizado em Sines pela Dire-
ção-Geral do Património Cultural.

  No auditório, teremos o espetáculo "Os Mosqu3teiros", despedida da edi-
ção de 2022 da Litoral EmCena, programa regular de teatro desenvolvido 
pela associação AJAGATO, com a parceria dos municípios de Sines e Santi-
ago do Cacém. 

  Chamadas de atenção ainda para a oferta de Natal do município desti-
nada a todas as crianças do 1.º ciclo e do pré-escolar e para o programa de 
audições de inverno da Escola das Artes do Alentejo Litoral.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Celebrar o município e o Natal
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

26 NOVEMBRO

A Banda dos Animais [P17]

29-30 NOVEMBRO

Dia da Segurança no Computador 
[P11]

2-4 DEZEMBRO

Natal no Largo [P6]

5-7 DEZEMBRO

Oferta de Natal (escolas) [P25]

9 DEZEMBRO

Brincadeiras Aquáticas [P25]

10 DEZEMBRO

Ateliê de Enfeites de Natal + Contos 
de Natal [P12]

11 DEZEMBRO

Prendas de Natal (JFS) [P7]

12-18 DEZEMBRO

Audições de Inverno da EAAL [P24]

17 DEZEMBRO

Operação Crianças Felizes (JFS) 
[P7]

17-18 DEZEMBRO

Viagem de Natal (Porto Covo) [P8]

4

ATÉ 5 DEZEMBRO

Candidaturas às Bolsas de Estudo 
do Ensino Superior [P25]

11 NOVEMBRO

Teatro: "Em Duplicado", 
Trimagisto [P10]

No Largo, o São Martinho tem 
Castanhas e Vinho [P8]

12 NOVEMBRO

Ciclo CRIA [P16]

Teatro: "Os Mosqu3teiros", pela 
ESTE - Estação Teatral [P9]

14 NOVEMBRO

Espetáculo "No Fundo do Mar" 
(escolas) [P20]

16 NOVEMBRO

Espetáculo "Cavalo-Marinho" 
(escolas) [P20]

16 NOVEMBRO - 31 DEZEMBRO

Exposição "Voltar aos Passos que 
Foram Dados" [P10]

24 NOVEMBRO

Dia do Município [P5]

25-27 NOVEMBRO

Simpósio "Arqueologia Portuária 
e de Ancoradouro" [P22]

5

DIA DO MUNICÍPIO

24 de novembro

AUREA + Marco Rodrigues
Concerto integrado nas Comemorações 

dos 660 anos do Município de Sines
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Câmara Municipal de Sines

Sines comemora no dia 24 de 
novembro os 660 anos da elevação de 
Sines a vila, por D. Pedro I, em 1362.
  Um dos destaques das 
comemorações, cujo programa 
completo poderá ser consultado em 
www.sines.pt, será o concerto de 
AUREA no Pavilhão Multiusos.
  AUREA é uma das artistas mais 
populares e bem sucedidas no 
panorama musical português. 
  A sua carreira começou em 2010 e 
atingiu dois discos de ouro, um disco 
de platina e um outro de dupla 
platina. 
  Além de um globo de ouro como 
melhor interprete individual, AUREA 
conseguiu vencer em dois anos 
consecutivos o prémio de "Best 
Portuguese Act" da MTV Portugal.
  Depois de percorrer os principais 
palcos nacionais, AUREA continua a 
sua carreira ascendente, afirmando-
se como uma das principais vozes da música portuguesa e uma 
das mais sólidas carreiras na indústria da música.
  Neste concerto, AUREA terá como convidado especial o fadista 
Marco Rodrigues (participação em três temas).
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DESTAQUE DESTAQUE

Dezembro

Iniciativas de Natal 
da Junta de Freguesia de Sines

11 DE DEZEMBRO > PRENDAS DE NATAL

Entrega de presentes a todas as crianças até aos 12 anos.

17 DE DEZEMBRO > OPERAÇÃO 
CRIANÇAS FELIZES

Espetáculo de Natal e animação / 
atividades diversas para todas as 
crianças.

2-4 de dezembro

Natal no Largo
> Castelo e centro histórico de Sines | Org. Câmara Municipal de Sines

O regresso da magia de Natal às ruas do centro histórico de Sines, com 
mercado tradicional, animação de rua, espetáculos e muitas outras inicia-
tivas, num programa direcionado para todos e, especialmente, para as 
famílias. Informação detalhada a divulgar em www.sines.pt.
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CAS / AUDITÓRIO

12 de novembro

OS MOSQU3TEIROS
pela ESTE - Estação Teatral 
> CAS - Auditório | 21h30 | A venda de bilhetes decorre na semana 
do espetáculo | M/12 | Dur. 70' | Custo: 5 euros (público em geral) ou 
3 euros (sócios da AJAGATO, jovens até aos 21 anos e maiores de 
65 anos)  

OS MOSQU3TEIROS relata as aventuras de D´Artagnan, um 
jovem impetuoso e propenso à luta, na sua demanda para se 
tornar num dos célebres mosqueteiros que protegem o rei Luís 
XIII e a França de todo e qualquer perigo. No seu percurso, acaba 
por esbarrar em Athos, um alcoólatra, Aramis, um religioso com 
dificuldades em suprimir os seus desejos amorosos, e Porthos, 
um homem que tem tanto de crédulo como de violento. Juntos 
terão que defender o rei e a rainha dos esquemas arquitetados 
pelo Cardeal Richelieu, nos meandros dos corredores políticos.
   Espetáculo com encenação de José Carlos Garcia. Co-criação 
de Ana Baleia, Angel Fragua, Beatriz Solis, João Figueira, Pedro 
Fino, Tiago Poiares e Samuel Querido.

11 de novembro

No Largo, o São 
Martinho tem 
castanhas e 
vinho
> Largo Marquês de Pombal | 
18h00 | Org. Junta de Freguesia 
de Porto Covo

Serão oferecidas castanhas 
assadas e água pé. Às 22h00, 
cante alentejano pelo grupo 
Os improvisados.

17 e 18 de dezembro

Viagem de Natal
> Largo Marquês de Pombal | 10h30 | Org. Junta de Freguesia de 
Porto Covo

Mercado tradicional, hora do 
conto, concertos, pinturas faciais 
e ateliês. Mais informações no 
programa próprio do evento.

Inscrição de vendedores:
eventosportocovo@gmail.com

DESTAQUE

9
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

Novembro

Comemorações do Centenário 
de José Saramago (1922-2010)

11 DE NOVEMBRO > TEATRO: “EM 
DUPLICADO”, PELA TRIMAGISTO
> CAS | Duas sessões: sessão para público 
em geral, às 21h30, e sessão para alunos do 
ensino secundário, em horário a confirmar

A partir do universo inquieto de Saramago, 
nomeadamente da leitura do seu “O 
Homem Duplicado”, nasceu a ideia de que 
seria possível duplicar o Carlos Marques – 
músico, ator e narrador. Este encontrou 
em Pedro Luzindo – músico e comediante, 
a sua possível cópia. Um encontro que reflete a importância do 
eu, do outro e do amor em tempos individualistas. Fala-se sobre 
escolhas e verticalidade através da música e da palavra.

16 DE NOVEMBRO-31 DE DEZEMBRO > 
EXPOSIÇÃO “VOLTAR AOS PASSOS 
QUE FORAM DADOS - JOSÉ 
SARAMAGO 1922-2022”
> CAS – Biblioteca | No horário da Biblioteca 
| Público em geral 

Exposição concebida pela Fundação José 
Saramago, no âmbito das comemorações 
do Centenário de José Saramago.

Em continuidade

Histórias da História de Sines
> CAS – Sala Periódicos | No horário do CAS | Público em geral

A Biblioteca Municipal organiza 
mensalmente uma mostra bibliográfica para 
dar a conhecer o riquíssimo espólio dos seus 
depósitos. Pretende-se evidenciar a 
bibliografia sobre o concelho de Sines, os 
seus escritores, obras raras e histórias.

Ÿ Fundo de José Miguel da Costa (que em 1945 Novembro: 
organiza a primeira biblioteca pública de Sines)

Ÿ Fundo da Biblioteca do Centro Cultural do Dezembro: 
Bairro Marítimo

Novembro

Dia da Segurança 
no Computador
> Público sénior

Ÿ Espaço Sénior do Jardim das 29 de novembro (15h00): 
Descobertas

Ÿ Espaço Sénior de Porto Covo30 de novembro (15h00): 

O Dia da Segurança do Computador (30 de novembro) foi criado 
em 1988 com o objetivo de combater os riscos de insegurança 
dos dados pessoais na utilização de um computador. A 
Biblioteca assinala a data com ações de sensibilização para os 
seniores do concelho, com o intuito de alertar para certos 
comportamentos online, os quais podem colocar em causa a 
segurança dos utilizadores, nomeadamente, as compras online, 
o roubo de identidade / perfil, entre outros.
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Dezembro

É Natal na Biblioteca

10 DE DEZEMBRO > ATELIÊ DE ENFEITES DE NATAL + 
CONTOS DE NATAL
> CAS – Cafetaria | 15h00 | Famílias

10-24 DE DEZEMBRO > O NATAL É…
> CAS – Sala Infantil | No horário da Biblioteca | Crianças 3-9  anos

O Natal visto pelo olhar dos mais pequeninos. Deixa a tua 
mensagem de Natal, numa exposição que será construída por 
cada um de vós.

Novembro / Dezembro

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 | 16h30

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

5-10 de dezembro

Dia Internacional 
dos Direitos 
Humanos
> CAS – Biblioteca | No horário da 
biblioteca | Público em geral

Exposição bibliográfica alusiva à 
data / tema.
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Novembro / Dezembro

Mediação de leitura
 
HORA DO CONTO 
> Sala da Hora do Conto | Pré-
escolar e 1.º ciclo | Mediante 
marcação 

Neste 1.º período letivo será 
lida a história “Raimundo e o Rei 
na Barriga”, de Sofia Fraga e 
Cátia Vidinhas.�
  “O Raimundo acabou de descobrir que tem um rei na barriga. 
Só que, ao contrário daquilo que esperava, o rei que mora no 
avesso do seu umbigo não é simpático como os dos contos de 
fadas, e as suas exigências, a cada dia mais insistentes, deixam-
lhe os cabelos em pé e um frio na barriga.�
   Uma história divertida sobre as muitas vozes que temos dentro 
de nós, a algumas das quais não devemos mesmo dar ouvidos.”
  
CONTA-ME HISTÓRIAS DAQUILO QUE EU NÃO LI:  
> Bibliotecas escolares | 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário | 
Mediante marcação

Leitura de contos e lendas tradicionais de Portugal e do Mundo.

Novembro

Desafio Natal �

Convite a todas as instituições escolares 
para elaborarem um elemento para a 
decoração de Natal do CAS.

Continuidade

Projeto ArtCAS
> Mais informações e envio de propostas 
para: 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, na área 
da fotografia, desenho, joalharia, lavores, escrita…).

Continuidade

Percursos culturais
> Para projetos de apoio a crianças e 
jovens, utentes dos Espaços Seniores e da 
Santa Casa da Misericórdia de Sines

Visitas mensais ao Centro de Artes de Sines. O primordial 
objetivo é a 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. 
  No âmbito deste programa, realiza-se a atividade CINEMA 
SÉNIOR - MATINÉ ERA DE OURO, cuja programação será 
divulgada em separado pois é alvo de votação por parte dos 
utentes dos espaços seniores do concelho.

Continuidade

Visita-ateliê “Do Centro Para Dentro”
> Para todos os públicos | Marcações com uma semana de 
antecedência | Duração: 30m (visita) + 40m (ateliê)

Atividade que pretende explorar os vários serviços do Centro de 
Artes e introduzir o público em geral às suas funcionalidades. 
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12 de novembro

Ciclo CRIA 
> CAS | Todas as iniciativas carecem de 
inscrição: servicoeducativoCAS@mun-
sines.pt
 
Regresso do ciclo programático dedicado às 
famílias, agentes educativos e aos públicos de 
tenra idade, na sequência da iniciativa Bebés às Artes. Realiza-se 
num sábado por mês e culmina em maio de 2023 com o Encontro de 
Artes para Famílias, Escolas e Agentes Educativos.
  Em novembro, mês em que se assinala o Dia Nacional do Mar (dia 
16) e o Dia do Município (dia 24), o programa deste sábado em 
família destacará o mar, as tradições e saberes-fazeres de Sines, 
num percurso entre terra e mar.

11h00: Hora do Conto para Pequenos Marujos – Bebés até aos 2 
anos

11h30: Oficina Pequenos Caramujos – Crianças dos 3 aos 7 anos, 
acompanhadas por um adulto
Durante muitos anos os sinienses foram conhecidos por 
“caramujos”, pela sua ligação e proximidade ao mar, enquanto os 
nossos vizinhos eram conhecidos por “lagartos”. Nesta oficina, 
desafiaremos os mais novos a realizarem alguns saberes-fazeres 
associados à faina marítima, uma forma criativa de conhecimento 
das tradições de Sines.
  Será exibido durante todo o dia, no átrio do CAS, o vídeo de 
apresentação do Projeto Casa da Memória, assim como o atividário 
associado ao Projeto Dizeres.

16h00: Brincar aos Músicos – Histórias Sinfónicas – Crianças dos 3 
aos 9 anos
À descoberta de um MAR de sons musicais utilizando a voz e o 

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

corpo através de movimentos livres e fluidos – por Vera Tavares e 
Nuno Amaral. Máx. 15 crianças acompanhadas por 1 adulto. Dur. 45’

17h00: Chá com Contos – Hora do Conto Famílias 

PRÓXIMAS DATAS DO CICLO CRIA: 14 de janeiro 2023, 11 de 
fevereiro 2023, 11 de março 2023, 15 de abril 2023 e 13 a 21 de maio 
(ENCONTRO CRIA 2023).

26 de novembro

A Banda dos Animais
> CAS | 15h30 | Para crianças a partir dos 3 
anos até ao final do 1.º ciclo (10 anos) | Máx. 
30 crianças | Marcações: 
servicoeducativoCAS@mun-sines.pt

O Centro de Artes de Sines assinala 17.º 
aniversário junto da população mais jovem com a apresentação de 
uma banda muito especial, a Banda dos Animais, um projeto que, 
tal como o CAS, efetua a ligação entre a literatura, a música e as 
artes plásticas. 
  Este será um encontro no qual as crianças serão estimuladas à 
leitura, à escrita e à criatividade. 
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Continuidade

À Quinta há Cinema
> Inscrição em 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

Experiência DESLOCAR: 
Uma aula no CAS
> Mediante marcação | Adaptada às 
especificidades do grupo

Ambiciona a articulação entre a dinâmica regular da turma e da 
sala de aula com o espaço expositivo e restante instituição 
cultural. Desafiamos os docentes das disciplinas artísticas (dos 
diferentes ciclos de ensino) e educadores de infância a 
transferirem, basta por uma vez, a sua turma e aula para o CAS. 

21-25 de novembro

Em Sines, vamos a pé! 
> Para as cinco escolas do Agrupamento | Marcações: Tel. 269 860 
080; servicoeducativoCAS@mun-sines.pt | Horários possíveis: 
10h00, 11h00, 13h30 e 14h30

Colaboração com o projeto promovido pelo Agrupamento de 
Escolas de Sines, no âmbito das comemorações do Dia do 
Município. A atividade consiste em visitas escolares de 50 
minutos, ao longo da semana, nos espaços do Centro de Artes, 
Museu e restantes instituições de Sines. 

18 19
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Continuidade

PRÉ (CAS) – Pré-
escolar no CAS
> Para ensino pré-escolar do 
Agrupamento de Escolas de 
Sines | Primeira sessão: 8 a 
11 de novembro | Após a 
inscrição, para cada grupo será criado um calendário de sessões 
(uma sessão por período letivo) para melhor articulação entre 
equipa do SEC, educadora de infância e encarregados de educação

Este projeto visa a aproximação à Arte, abarcando as três 
dimensões da experiência artística: a contemplação, a análise e 
a experimentação / criação. Enfoque na criação de hábitos e 
vivências culturais (promovidos pelo contacto mais regular e 
próximo com obras de arte e os seus autores, instituições e 
dinâmicas culturais).

Continuidade

Casa da Memória
> Apoio programa Tradições da EDP

Criação de um espaço onde serão 
acolhidas representações de tradições, 
com recurso à multimédia, aliadas às técnicas 
expositivas tradicionais, proporcionando uma 
experiência de mediação cultural imersiva e 
interativa, onde o visitante é convidado a ver, a sentir e a fazer. 
  A conclusão da requalificação e adaptação do espaço (Casa Preta 
no exterior do CAS) e a sua inauguração estimam-se para o 
primeiro semestre de 2023. No entanto, as primeiras iniciativas de 
apresentação e divulgação da recolha já estão a decorrer. 
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

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.

Em continuidade

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

Exposição acerca dos vários ciclos econó-
micos em Sines ao longo da sua história, a 
partir dos documentos do Arquivo.

14 de novembro

Espetáculo 
“No Fundo do Mar”
> CAS - Auditório | 14h00 | Dur. 45’ | 
Para todos os 3.ºs anos do 
Agrupamento de Escolas de Sines

Espetáculo tridimensional onde as crianças imergem num 
oceano mágico. Surgirão inúmeros animais marinhos, cada um 
deles transmitindo sensações e emoções diferentes causando as 
mais variadas reações. Um espetáculo que transporta para a 
beleza de quem habita no mar, mas também alerta para os 
problemas que nele existem, como a poluição. Interpretação de 
Tiago Duarte e produção da Estação das Letras.

16 de novembro / Dia Nacional do Mar

Espetáculo “Cavalo-Marinho”
> Quatro sessões (uma turma por sessão) | Direcionado a crianças 
dos 3 aos 7 anos do Agrupamento de Escolas de Sines | mediante 
ordem de inscrição 

Um espetáculo sobre o 
enrolar da água, das algas, 
da terra e das pedras, com 
co-criação de Ana Raquel 
(música) e Alice Duarte 
(dança), sob direção 
artística de Madalena 
Victorino.
“Dentro de uma pequena casa imaginária, um cavalo casa com 
uma estrela do mar. Juntos galopam com asas de peixe para 
dentro de uma história de amor."��
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

25, 26 e 27 de novembro

Simpósio “Arqueologia Portuária 
e de Ancoradouro” 
> CAS - Auditório | Simpósio em parceria com o projeto “Um 
Mergulho na História”, da Direção-Geral do Património Cultural

Simpósio com o objetivo de abordar a gestão, a investigação e a 
valorização do património cultural subaquático, em zonas 
portuárias e de fundeadouro. 
  Espaço de contacto entre a terra e o meio aquático, o porto é o 
ponto de partida e de chegada de mercadorias, pessoas e ideias.
  Discute-se a história dos portos ao longo das diferentes épocas, 
considerando as distintas fontes disponíveis para o seu estudo, 
desde as fontes escritas aos vestígios arqueológicos. 
  Durante três dias, em Sines, vão-se discutir temas como 
património cultural subaquático, paisagem marítima e as 
infraestruturas portuárias e núcleos urbanos.
  Programa e inscrições brevemente disponíveis.

23

CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

24 de novembro

Folha pedagógica 
“Homens e Mulheres de Sines” 

O Arquivo Municipal de Sines e o Serviço Educativo do Centro de 
Artes de Sines comemoram o 24 de novembro com a 
comunidade educativa através da edição da primeira folha 
pedagógica “Homens e Mulheres de Sines”. 
  Nesta edição, publicam-se curiosidades sobre profissões e 
atividades do passado que marcaram a história local. 
  No primeiro número desta publicação, que tem como objetivo 
a divulgação de memória coletiva, vamos incidir sobre os 
homens sinienses, os seus afazeres e até algumas 
individualidades.
  Em 2023, em março, sairá um número exclusivamente sobre as 
mulheres sinienses.

Arquivo Municipal de Sines. Coleção Mosaico das Memórias de Sines
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL

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

EDUCAÇÃO

Ano letivo 2022/23

Novas inscrições
> Em www.eaal.pt

Ÿ Pré-escolar

Ÿ Oficinas de instrumentos

Ÿ Musicoterapia e ateliês

Novembro / Dezembro

Atividades diversas

Ÿ  Um Dó Li Tá - Para pais e bebés (0-2 anos) | 50' | 5 novembro:
Inscrição em www.eaal.pt

Ÿ Um Dó Li Tá - Para pais e bebés(0-2 anos) | 50' | 1 dezembro: 
Inscrição em www.eaal.pt  

Ÿ Concerto de Natal das Orquestras do Alentejo Litoral | 8 dezembro: 
17h00 | Salão dos Bombeiros Voluntários de Sines 

Ÿ Concertos de Comemoração do Dia Internacional do 11 dezembro: 
Tango | +info: www.eaal.pt 

 

Dezembro

Audições de Inverno

Ÿ   6.º / 7.º anos (18h00), 8.º ano (19h30) | Capela da 12 dezembro:
Misericórdia 

Ÿ 5.º ano (18h00), 9.º ano (19h30) | Capela da 16 dezembro: 
Misericórdia 

Ÿ Iniciação | 11h00 | Capela da Misericórdia 17 dezembro: 

Ÿ  Secundário | 15h00 / 16h30 | CAS 17 dezembro:

Ÿ  Concerto de Natal de Música de Câmara | +info: 18 dezembro:
www.eaal.pt  

5, 6 e 7 de dezembro

Oferta de Natal  
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 
Sessões às 9h30, 11h00 e 14h30

Esta iniciativa envolve as crianças do pré-escolar, da rede 
pública, IPSS e da rede privada, bem como todas as crianças do 
1.º Ciclo do Ensino Básico, perfazendo um total de cerca de 1100 
alunos. Também serão convidados os utentes da Cercisiago.   
A todos os participantes será oferecida a oportunidade de 
vivenciar um momento de alegria e muitas, muitas palhaçadas. 

9 de dezembro

Brincadeiras Aquáticas 
> Piscina Municipal Carlos Manafaia

Inserida no Programa de Expressão 
Físico-Motora do Pré-Escolar, temos a Natação, que, no fim de 
cada período, apresenta aos pais e restante comunidade as 
competências adquiridas no “bloco” em questão. 

31 de outubro a 5 de dezembro

Candidaturas às Bolsas de 
Estudo do Ensino Superior

As bolsas de estudo são atribuídas pela 
Câmara Municipal de Sines com o objetivo de apoiar o 
prosseguimento dos estudos de estudantes economicamente 
carenciados. Este período de inscrições destina-se a alunos do 
concelho de Sines a frequentar o ensino superior no ano letivo 
2022/2023. Mais informações: www.sines.pt; tel. 269 630 639; 
educacao@mun-sines.pt.  
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DESPORTODESPORTO

Campo do Mar / Porto Covo
Futebol

19/11/2022
15h00: CDR Porto Covo - ACRS 
Campo Redondo (INATEL)

Estádio Municipal
Futebol

05/11/2022
10h30: VGAC - AC Alcacerense 
(Benjamins 1.º Ano Sub10)

06/11/2022
10h00: VGAC - CD Pinhalnovense 
(Juvenis 2.ª Divisão)
10h30: VGAC - CR O Grandolense 
(Iniciados 3.ª Divisão)

12/11/2022
10h30: VGAC - CR O Grandolense 
(Benjamins 2.º Ano Sub11)
10h30: VGAC - AC Alcacerense (Inf. 
1.º Ano Sub12)
15h00: VGAC - Sonho XXI FC 
(Juniores)

13/11/2022
10h00: VGAC - AD Quinta do Conde 
"A"  (Iniciados 1.ª Divisão)
15h00: VGAC - CF Trafaria (Seniores)

19/11/2022
10h30: VGAC - FC Alvaladense 

(Benjamins 1.º Ano Sub10)

20/11/2022
10h00: VGAC - Olímpico Montijo 
(Juvenis 2.ª Divisão)

26/11/2022
10h30: VGAC - NRD Ídolos Praça 
(Benjamins 2.º Ano Sub11)
15h00: VGAC - Oriental Dragon FC 
(Juniores) 

27/11/2022
10h30: VGAC - GD Lagameças 
(Iniciados 3.ª Divisão)
10h00: VGAC - Palmelense FC "A" 
(Iniciados 1.ª Divisão)

01/12/2022
15h00: VGAC - UDC Banheirense 
(Taça A.F.S. Sousa Marques – 
Seniores)

03/12/2022
10h30: VGAC - GD Lagameças 
(Benjamins 1.º Ano Sub10)
 
04/12/2022
10h00: VGAC - Beira Mar AC Almada 
"A" (Juvenis 2.ª Divisão)
15h00: VGAC - C. Olímpico do 
Montijo (Seniores)

11/12/2022
10h00: VGAC - Vitória FC "B" 
(Iniciados 1.ª Divisão)

10h30: VGAC - União SC "B" 
(Iniciados 3.ª Divisão)
15h00: VGAC - Palmelense FC 
(Seniores)

17/12/2022
10h30: VGAC - SJ Cercalense 
(Benjamins 2.º Ano Sub11)
15h00: VGAC - GD Os 
Amarelos (Juniores)

18/12/2022
10h00: VGAC - GD Fabril Barreiro 
"B" (Juvenis 2.ª Divisão)

Pavilhão dos Desportos
Hóquei em patins, andebol

05/11/2022
15h00: HCVG - Criar T (Sub 13)
17h00: HCVG - HCP Grândola (Sub 
17)

Novembro / Dezembro

Calendário desportivo

06/11/2022
11h30: HCVG - GD Odivelas (Sub 19)

12/11/2022
14h30: HCVG - J Azeitonense 
(Benjamins A)
15h30: HCVG - Criar T (Benjamins B)
18h00: HCVG - GD Cascais 
(Seniores)

13/11/2022
11h00: HCVG - Criar T (Escolares)

19/11/2022
15h00: HCVG - GD Fabril (Sub 13)
16h15: HCVG - J Azeitonense 
(Benjamins B)

20/11/2022
11h00: HCVG - HCP Grândola (Sub 
15)
15h00: HCVG - APAC Tojal (Sub 19)
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28

DESPORTO COMUNIDADE

29

26/11/2022
15h00: HCVG - Roller Lagos CP (Sub 
17)
17h00: Andebol Clube de Sines - 
Independente FC Torrense (sub 18)

27/11/2022
11h00: HCVG - J Azeitonense (Sub 
15)
15h00: HCVG - UD Vilfranquense 
(Sub 19) 

03/12/2022
10h30: HCVG - Benjamins A - 
Benjamins B
15h00: HCVG - GD Sesimbra (Sub 
13)
17h00: HCVG - HCP Delgada 
(Seniores)

04/12/2022
11h30: HCVG - GD Fabril (Escolares)

10/12/2022
15h30: HCVG - GD Fabril (Sub 17)

11/12/2022
15h00: HCVG - GD Sesimbra (Sub 
15)

17/12/2022
11h00: HCVG - J Azeitonense (Sub 
13)
11h00: HCVG - Criar T (Benjamins A)
16h15: HCVG - GD Fabril (Benjamins 
B)

Pavilhão Multiusos de Sines
Basquetebol, andebol, 

futsal

05/11/2022
10h00: Basquetebol | Sines Surf 
Clube - CD Alfarim (sub 14)

12/11/2022
15h00: Andebol | Andebol Clube de 
Sines - CDE Boa Água (sub 18)
H/D: Basquetebol | Atlético 
Basquete Clube de Santo André - SL 
Benfica (B)

19/11/2022
H/D: Futsal | Independentes FA - 
Vitória FC (Sénior Feminino) 

03/12/2022
H/D: Basquetebol | Atlético 
Basquete Clube de Santo André - 
Galitos Barreiro
H/D: Futsal | Independentes FA - 
Portugal Cultura e Recreio (Sénior 
Feminino)

08/12/2022
H/D: Atlético Basquete Clube de 
Santo André - Futebol Clube 
Barreirense

10/12/2022
15h00: Andebol | Andebol Clube de 
Sines - Évora Andebol Clube (sub 
18)
H/D: Futsal | Independentes FA vs 
Academia Bairro Miranda (Sénior 
Feminino)

Candidaturas abertas

Plataforma Comunitária GAMMA

O consórcio Start Campus, responsável pelo projeto Sines 4.0©, 

centro de processamento e armazenamento de dados atual-

mente em construção na Zona Industrial e Logística de Sines, lan-

çou uma plataforma de apoio a projetos comunitários que visem e 

beneficiem os municípios de Sines e Santiago do Cacém.

  No ciclo 2022-2023, a Plataforma Comunitária GAMMA tem dis-

ponível um valor de 100 mil euros para projetos nas áreas do 

desenvolvimento educacional, ambiente, comunidade e/ou 

empreendedorismo.    

  As candidaturas estão abertas até 15 de janeiro de 2023, no site da 

Start Campus (www.startcampus.pt).

  Os projetos que cumpram os critérios serão posteriormente    

sujeitos a votação do público.

  A Start Campus financiará um máximo de 90% dos custos elegí-

veis de cada projeto.

  A Plataforma Comunitária GAMMA é uma iniciativa anual de 

investimento nas comunidades locais que são o lar das operações 

da Start Campus.
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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
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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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

31



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


