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Solicitar inserção de eventos
O material para divulgação na agenda deve
ser remetido para o endereço de email
sidi@mun-sines.pt (Serviço de Informação,
Divulgação e Imagem) até ao dia 10 do mês
anterior ao da sua edição. Se o dia 10
coincidir com um fim de semana ou feriado,
o prazo será o dia útil anterior. A inserção de
eventos é sujeita a avaliação de interesse
público. Próxima edição: julho / agosto de
2015.
Obter a agenda
Pode encontrar a agenda nos equipamentos
públicos, comércio, etc. (ver circuito na
contracapa). Se vive fora de Sines pode
solicitar-nos o envio pelo correio
(tel. 269 630 665; sidi@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

Desporto e teatro em evidência
Nos dias 1, 2 e 3 de maio, Sines tem o privilégio de receber a final
four da Taça de Portugal masculina e feminina de futsal. Com esta
prova desportiva, uma das mais importantes que alguma vez
aconteceram neste concelho, estamos a dinamizar o Pavilhão
Multiusos e a projetar a cidade.
Mas há outros motivos de interesse desportivo nestes dois meses.
Realiza-se o 17.º Raid BTT Alvalade - Porto Covo, o IX Vamos Dançar, o
campeonato regional de trampolim, a prova de mar promovida pelo
CNLA e mais uma edição do SinesCat, este ano com o regresso da
componente de competição.
Na programação cultural, o destaque vai, naturalmente, para a
segunda edição do festival "Em Junho Há Teatro em Sines", em que o
público terá a oportunidade de assistir a espetáculos por algumas
das melhores companhias de teatro nacionais.
Na educação e nas artes, chamo a sua atenção para a Semana da
Educação Artística e para as diversas atividades no final do ano
letivo, incluindo as comemorações do Dia Mundial da Criança e o
espetáculo final do pré-escolar e 1.º ciclo.
As coletividades dão um importante contributo para a programação
destes dois meses. Uma menção especial para a Associação
Caboverdiana, que no dia 17 de maio inaugura o seu novo centro
comunitário, com instalações de qualidade para servir as
comunidades cabo-verdiana, imigrante e de acolhimento.
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

MAIO / JUNHO
01 MAI | SEX

17 MAI | DOM

DESP > Taça de Portugal Futsal -

ACV > Inaug. nova sede Associação

Final Four

Caboverdiana + Dia Mundial do
Diálogo Intercultural [P22]

[P26]

02 MAI | SÁB
DESP > Raid BTT Alv. - P. Covo [P28]
DESP > Taça de Portugal Futsal -

Final Four

[P26]

DESP > Camp. Reg. Trampolim [P27]

DESP > IX Vamos Dançar [P27]

DESP > Dia Zen [P27]

03 MAI | DOM

21 MAI | QUI

DESP > Taça de Portugal Futsal -

MUS > Inaug. Exposição “A Força

Final Four

Domada” [P17]

[P26]

07 MAI | QUI

AUD > Cinema: "Cowspiracy” [P08]

AUD > Cinema: "O Sal da Terra" [P08] 23 MAI | SÁB

09 MAI | SÁB
BIB > Hora Conto - Famílias [P11]
CCEN > Inaug. novas exposições

CCEN

[P20]

Educação Artística [P13]
CCEN > Smash in Loco III [P20]

24 MAI | DOM

14 MAI | QUI
MUS > Seminário internacional -

Património Religioso [P17]
16 MAI | SÁB
SCMS > Feira da Saúde [P23]
DESP > Camp. Regional

Trampolim

SEC > Início da Semana da

BIB > Apresentação dos livros

"Dança" e "Teatro" [P10]
SEN > Aniversário do E. S. Bairro

Marítimo

[P23]

01 JUN | SEG
EDU > Comemorações do Dia

Mundial da Criança

[P27]
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[P18]

MAIO / JUNHO
05 E 06 JUN | SEX E SÁB

17 JUN | QUA

AMB > Lixoteca sobre Rodas [P30]

EDU > Primeiras Cambalhotas [P19]

06 JUN | SÁB

19 JUN | SEX

EJTS > Teatro: "Tartufo" (A

EDU > Brincadeiras Aquáticas [P19]

Barraca) [P06]
SEC > Espetáculo "Um Dia, um
SEN > Baile Popular com Paulo

das Vacas

Chapéu" [P14]

[P23]

JUV > Encontro de Bandas [P30]

12 JUN | SEX
20 JUN | SÁB
EJTS > Teatro: "A Balada do Velho

Marinheiro" (Teatro do Mar) [P06]

BIB > Diálogos sobre a Europa [P09]

EDU > Espetáculo final 1.º ciclo e

SEC > CAS em Casa [P14]

pré-escolar

[P18]

ACV > Dia da Criança Africana [P22]

13 JUN | SÁB
JUV > Encontro de Bandas [P30]
DESP > SinesCat 2015 [P29]
EJTS > Teatro: "Fabula Buffa"
EJTS > Teatro: "António e Maria"

(Teatro Picaro) [P07]

(Teatro Meridional) [P07]
21 JUN | DOM
14 JUN | DOM
EJTS > Teatro: "dois segredos"
DESP > SinesCat 2015 [P29]

(Teatro do Mar)

DESP > 12.ª Prova de Mar Baía de

22 JUN | SEG

Sines

[P21]

[P28]

EDU > Início das Férias Ativas [P19]

16 JUN | TER
27 JUN | SÁB
ARQ > I Encontro de Arquivos
Municipais do Ale. Litoral [P16]

EJTS > Teatro: "Vai Vem" (GATO SA)
[P07]
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EM JUNHO HÁ TEATRO EM SINES
Junho

Em Junho Há Teatro em Sines
:: Iniciativa integrada na Mostra Internacional
de Teatro de Santo André
Sines e Porto Covo recebem a segunda edição da iniciativa “Em Junho
Há Teatro em Sines”. Voltam a estar em cena diversos modos de ver e
fazer teatro, seja o que assenta no texto, seja o que busca o máximo da
expressão no corpo dos atores. De A Barraca ao Teatro Meridional, do
nosso Teatro do Mar aos nossos vizinhos do GATO SA, algumas das
melhores companhias de teatro portuguesas estarão representadas. De
Itália, chega o Teatro Picaro. Os espetáculos são antecedidos por
atuações musicais da Escola das Artes do Alentejo Litoral, às 21h30, e
o grupo Skalabá Tuka fará arruadas nos quatro sábados do mês.
6 de junho | 22h00 | Centro de Artes
“Tartufo”, pel'A Barraca

PEDRO SOARES

A obra-prima de Molière, uma inesquecível sátira
sobre a hipocrisia e a credulidade, com encenação
de Hélder Costa. A manipulação dos valores e
sentimentos, a falência de uma ética e moral
necessárias para a solidez do tecido social tornam este texto de uma
atualidade radical. Maria do Céu Guerra lidera um elenco de dez atores
em palco.
12 de junho | 22h00 | Lg.º Mq. Pombal - Porto Covo
“A Balada do Velho Marinheiro”,
pelo Teatro do Mar
Um marinheiro mata um albatroz que ajudou o seu
barco a sair de uma intempérie e torna-se vítima de
uma maldição. Um espetáculo com encenação de
Steve Johnston, inspirado na obra "The Rime of the Ancient Mariner",
do poeta inglês Coleridge. Teatro de rua para toda a família com recurso
a andas e formas animadas (marionetas de grande porte).
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EM JUNHO HÁ TEATRO EM SINES
13 de junho | 22h00 | Centro de Artes
“António e Maria”, pelo Teatro Meridional
“Onde uma mulher teve um amor feliz é a sua
terra natal”. Este é um mote possível para um
espetáculo com texto de António Lobo
Antunes, adaptado por outro grande escritor
português, Rui Cardoso Martins, e encenado por Miguel Seabra. Maria
Rueff dá corpo, voz e expressão a múltiplas personagens (sobretudo
mulheres) de diferentes extratos sociais.
20 de junho | 22h00 | Centro de Artes
“Fabula Buffa”, pelo Teatro Picaro - Itália
Comédia trágico-grotesca sobre o poder do
riso, inspirada na tradição popular italiana, em
particular na Commedia dell'Arte. As
personagens imaginadas por Dario Fo no seu
“Mistério Bufo” estão na génese desta peça original, destinada a todos
os públicos. Realizada em colaboração com Carlo Boso, um dos mais
reconhecidos encenadores europeus.
21 de junho | Várias sessões | Centro de Artes
“dois segredos”, pelo Teatro do Mar
Ver detalhes na pág. 21

27 de junho | 22h00 | Centro de Artes
“Vai Vem”, pelo GATO SA

JOSÉ MÓNICA

Encontrar o amor, escapar ao passado, fugir ao
dever, encontrar um lugar onde voltar a
semear. Inspirada na migração como território
visual e no teatro físico como ferramenta
narrativa, uma obra onde quatro personagens deambulam cruzando as
suas histórias. Espetáculo produzido pelo GATO SA, sob direção de
Juan Carlos Agudelo Plata, diretor da Casa del Silencio (Colômbia).
:: Informação completa sobre a iniciativa “Em Junho Há Teatro em Sines”
no programa próprio da iniciativa e em www.sines.pt.
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CENTRO DE ARTES DE SINES
7 e 21 de maio

Cinema no CAS
> CAS - Auditório | Sessões às 21h30 | 2 euros
07 MAI > “O SAL DA TERRA", DE WIM
WENDERS E JULIANO RIBEIRO
SALGADO
Nos últimos 40 anos, o fotógrafo
Sebastião Salgado viajou por todos os
continentes, na peugada de uma
humanidade sempre em mutação.
Testemunhou alguns dos maiores
eventos da nossa história recente,
conflitos internacionais, a fome e o
êxodo. Embarcou recentemente num
enorme projeto fotográfico que presta
tributo à beleza do planeta. A sua vida e
trabalho são-nos revelados pelo seu
filho Juliano, que o acompanhou nas
suas últimas viagens, e Wim Wenders,
também ele fotógrafo.
21 MAI > "COWSPIRACY", DE KIP
ANDERSEN E KEEGAN KUHN
Documentário sobre a agricultura
animal e os seus efeitos. Procura
demonstrar que a criação de gado para
alimentação humana é a principal causa
da desflorestação, consumo de água,
poluição, emissão de gases com efeito
de estufa, destruição das florestas
tropicais, extinção de espécies, perda de
habitats, erosão dos solos e
praticamente todos os males
ambientais. Legendas em português do Brasil.
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CENTRO DE ARTES DE SINES
Até 18 de maio

“Só a Arte é útil” Pintura, escultura
e ilustração de Norberto Nunes
> CAS - Centro de Exposições | Todos os dias, 14h00-20h00
Fernando Pessoa, Universo, Christian
Andersen, Bibliotecas, Guerreiras,
Sementinhas. Óleo, tela, acrílico e
resina. Pintura e ilustração. Na
escultura, materializam-se peças que
aliam - para lá da criatividade do autor Carroll, olarias de Barcelos e caretos de
Podence. Norberto Nunes nasceu em
1942, em Pedrógão Grande. Com uma vida profissional ligada à
publicidade, em 1998 inicia o seu percurso na pintura, dedicando parte
importante da sua obra à figura de Fernando Pessoa.
Nota: O Centro de Exposições será objeto de trabalhos de manutenção entre 19
de maio e 10 de julho.

20 de junho

Diálogos sobre a Europa e o
Futuro Com o eurodeputado Carlos Zorrinho
> Centro de Artes de Sines | 15h30 | Entrada livre
O projeto “Diálogos sobre a Europa e o Futuro”,
organizado pelo gabinete do eurodeputado Carlos
Zorrinho (presidente da delegação dos socialistas
portugueses no Parlamento Europeu), em parceria
com a Rede Pública de Bibliotecas, tem como
missão proporcionar a reflexão e o debate sobre o
estado atual de Portugal e do projeto europeu
num contexto de crise, bem como permitir uma análise aprofundada
sobre os principais problemas que contextualizam o desenvolvimento
sociocultural e económico das cidades onde tem lugar o projeto.
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CENTRO DE ARTES: BIBLIOTECA MUNICIPAL
24 de maio

Apresentação dos livros
“Dança” e “Teatro”
> Centro de Artes de Sines | 11h00 | Entrada livre
A editora Pato Lógico apresenta dois livros que
aproximam os leitores do teatro e da dança. Presença de
André Letria, autor consagrado de literatura infantil.
Paula Cusati, mediadora de leitura e formadora de
promoção da leitura, fará a moderação da conversa.
“Teatro” tem textos de Ricardo Henriques e ilustrações
de André Letria. Aborda um “teatro que nasce lá atrás,
nos bastidores da história, é português, por vezes vê-se
grego e até fala francês: oh lá-lá, Molière, avant-scène,
scaramouche”.
“Dança” é composto por ilustrações de João Fazenda. Na sua sinopse,
lê-se: “Ele quer dançar, mas o corpo não obedece; ela é leve e balança.
Ele é contido e rectilíneo; ela é descontraída e voa com ritmo. Ele vive
num mundo ortogonal, pesado e previsível, até descobrir que há pesos
que devem ficar para trás.”

Maio / Junho

Uma Casa Sem Livros
Grupo de Leitores da Biblioteca de Sines
> CAS - Cafetaria | Datas a agendar | 18h30 | Gratuito | Inscrições e
informações: Gaspar Matos - gmatos@mun-sines.pt - 269860080
A Biblioteca Municipal continua com as suas sessões
mensais dedicadas à partilha da leitura. Numa Casa
sem Livros continuamos a lê-los, em grupo e num
ambiente informal. Junte-se a nós e, sem amarras
nem constrangimentos, falaremos dos autores que
temos vindo a ler. A sessão realiza-se habitualmente
na última semana do mês.
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CENTRO DE ARTES: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Maio / Junho

Hora do Conto | Escolas e famílias
> CAS - Biblioteca | Para escolas, mediante
marcação | Para famílias, 9 de maio, às 16h00,
sem marcação
Atividade de promoção da leitura e
aproximação dos mais novos à literatura e à narração oral. Desta feita,
pré-escolar e 1.º ciclo partilham o mesmo título: “Ombela, a origem das
chuvas”, do autor angolano Ondjaki. Vencedor do Prémio Caxinde do
Conto Infantil, o livro tem como protagonista a pequena deusa que
inventou a chuva a partir de lágrimas doces e salgadas e propõe aos
leitores uma aproximação à natureza e uma autoaprendizagem sobre
as emoções. Atenção à sessão para famílias, no dia 9 de maio.

Mai / Jun > Conta-me Histórias…
Daquilo que eu não li
> Escolas | Para 2.º e 3.ºciclos do ensino básico | Mediante
marcação
A Biblioteca entra pela escola dentro, com uma obra
para leitura aos mais crescidos. “O último conto” é uma história saída
da imaginação de Rodolfo Castro e editada pela Gatafunho.

Mai / Jun > Avós as Letras
> Espaços Seniores e Centro de Dia da Santa Casa
da Misericórdia | 14h30 (exceção Santa Casa, às
10h30) | Para público sénior
A Biblioteca lê contos em voz alta junto da
comunidade mais idosa.
Maio: E. S. Bairro Marítimo (26), E. S. Jardim das Descobertas (27), E. S.
Bairro 1.º de Maio (28) e Santa Casa (29)
Junho: E. S. Bairro Marítimo (23), E. S. Jardim das Descobertas (24), E.
S. Bairro 1.º de Maio (25) e Santa Casa (26)
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Maio

Ateliês de Criação e Experimentação
VISITA-ATELIÊ À EXPOSIÇÃO DE NORBERTO NUNES
> CAS | Até 15 de maio | Para ensino pré-escolar e 1.º ciclo | Dur. 1h |
Mediante marcação
LINHA EM AÇÃO:ATELIÊ DE ILUSTRAÇÃO
CAS - Sala de Ateliês de Criação e Experimentação |
Maio | 45m a 1h | Adaptável para público de todas
as faixas etárias
Introdução dos jovens à ilustração, utilizando
histórias de Hans Christian Andersen. Serão
selecionados excertos dos seus contos para os
jovens explorarem e se inspirarem.

Maio / Junho

Projetos de continuidade
Prosseguem, até 12 de junho, os projetos de
continuidade do SEC: Com Tempo - Arte
Contemporânea para Bebés, Música e Vocalizes para
Bebés, Música e Movimento, Prepar’Arte - Artes no
Pré-Escolar, Unidade de Produção e Percursos
Culturais. Mais info: www.centrodeartesdesines.pt

Maio / Junho

Visita ao Museu de Sines
> Museu de Sines | Todos os dias (exceto segundas-feiras) |
10h00-17h00 | Para todos os níveis de ensino (adaptado às
especificidades de cada grupo) | Mediante marcação
Uma visita pela história local que caminha a par e passo
com a grande época dos Descobrimentos.
12

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
4, 5, 6, 7 e 8 de maio

À do Teatro: Visitas encenadas
à sede do Teatro do Mar
> Sede do Teatro do Mar | 10h00 e 11h00 (uma
turma por visita) | Para pré-escolar e 1.º ciclo |
Mediante marcação no SEC / CAS
(lrodrigues@mun-sines.pt) | Atividade promovida
pelo Serviço Educativo do Teatro do Mar, em
articulação com o SEC / CAS
Visitas encenadas aos bastidores da atividade
artística do Teatro do Mar, de uma forma lúdica e interativa, visando a
aproximação física e afetiva ao fazer teatral pela comunidade escolar,
procurando sedimentar uma cumplicidade que promova a formação e
sensibilização de novos públicos. Com base no conceito de edutainment
(educação + entretenimento), pretendemos proporcionar uma
experiência de acesso direto ao universo laboral associado ao teatro, na
sua dimensão artística e profissional.

23 a 30 de maio

Semana da Educação Artística
> CAS (vários espaços) | Para mediadores culturais, técnicos de saúde,
professores e educadores de infância, auxiliares de ação educativa,
técnicos de serviços educativos, animadores
sócio culturais, pais e todos os interessados |
Programação a divulgar em suporte próprio
Seguindo os princípios da Semana da
Educação Artística instituída pela UNESCO
em 2012, o Centro de Artes de Sines, através
do Serviço Educativo e Cultural e da
Biblioteca Municipal de Sines, apresentam
novamente em 2015 um leque variado de
atividades que visam despertar a sociedade para a importância da arte
enquanto área do conhecimento de especial importância para o
desenvolvimento do ser humano.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Maio

LCD - Ler, Criar e Dramatizar
Este projeto foi colocado em prática ao longo dos 2.º e
3.º períodos letivos e pretendeu intensificar e estreitar a
relação Escola / CAS e entre as várias áreas artísticas. Teve início na
escola e culmina no auditório do CAS. As obras constam dos currículos
da disciplina de Português / Língua Portuguesa destes alunos. As
apresentações decorrerão durante a Semana da Educação Artística:
:: Adaptação da obra “A gaivota e o gato que a ensinou a voar”, de Luís
Sepúlveda - alunos de 7.º ano da Escola EB 2,3 Vasco da Gama
:: Adaptação da obra “O Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello Breyner
Andresen - alunos de 7.º ano da Escola Secundária Poeta Al Berto

19 de junho

Um Dia, um Chapéu
> CAS - Auditório | 19h30 | Entrada gratuita
mediante reserva de bilhete no balcão do CAS
(sujeito à capacidade da sala)
Os alunos dos Ateliês de Movimento e Dança do CAS apresentam um
espetáculo inspirado no livro “Um dia um guarda-chuva”, de Davide Cali
e Valerio Vidali, do Planeta Tangerina. O espetáculo representa uma
alegre e dinâmica viagem de um chapéu perdido que se transforma em
diferentes tipos de chapéus, ocupando assim também várias funções.

20 de junho

CAS em Casa
> Baixa de S. Pedro (10h00-12h00) e Bairro Municipal da
Floresta (14h00-16h00)
Para dar a conhecer o trabalho que temos vindo a
realizar no âmbito da promoção e aproximação às artes, durante duas
horas estaremos no seu bairro a dinamizar ateliês de artes plásticas,
dança e teatro direcionados para toda a família.
14

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Maio / Junho

Famílias
PROJETO "UMA FAMÍLIA DE ARTESÃOS"
> 15-31 de maio, nos piso 1 e 2 do CAS
Projeto resultante das comemorações do Dia da Árvore na Escola
Básica n.º 1 de Sines. Os trabalhos foram realizados em família (pais /
filhos, avós / netos, irmãos, etc.), utilizando produtos provenientes do
sobreiro (cortiça ou bolotas). Trata-se de cerca de 160 trabalhos com os
quais se pretende apresentar à comunidade e visitantes não só a
versatilidade deste material como também a criatividade das famílias e,
principalmente, dos pequenos artistas.
CURSO “AGORA PAIS”
> Centro de Saúde | Terças-feiras, 16h00-18h00 |
Marcações: catia.moura@ulsla.min-saude.pt
Atividade para pais e crianças entre o 1.º e o
6.º mês de vida, realizada numa colaboração
do SEC com a equipa de Saúde Infantil e
Pediátrica do Centro de Saúde de Sines.

Maio / Junho

Aulas de dança
AULAS DE MOVIMENTO E DANÇA
Continuam abertas as inscrições para as aulas
de movimento e dança no CAS, para idades a
partir dos 3 anos. Ver classes e horários em
www.centrodeartesdesines.pt.
DANÇA CRIATIVA NO DESPORTO É VIDA
Pavilhão dos Desportos | Sextas-feiras, 14h0015h00

15

CAS: ARQUIVO HISTÓRICO
16 de junho

I Encontro de Arquivos
Municipais do Alentejo Litoral
> Centro de Artes de Sines | Para público em geral, com inscrição através
de formulário eletrónico ou tel. 269 860 090 | Programa em www.sines.pt
Tendo em conta que o património arquivístico do
Litoral Alentejano é pouco conhecido, mas que a
região está já dotada de um conjunto de arquivos
municipais que aliam a gestão da informação
produzida pelos municípios essencial ao seu
funcionamento e a documentação testemunha da
sua história, os arquivos municipais dão-se a
conhecer e procuram estabelecer pontes no seu I Encontro.

Até novembro de 2015

Mosaico das Memórias de Sines
> CAS | Mais informações: Tel. 269 860 080; arquivo@mun-sines.pt
O Arquivo apela aos munícipes que disponham de
fotografias, documentos, testemunhos e livros com
relevância para a história do concelho que partilhem
com a comunidade esses pedaços vivos de memória.
As fotografias e os documentos são digitalizados e
devolvidos, mas o Arquivo também recebe o espólio
de quem quiser oferecer as suas memórias.

Maio / Junho

Atividades regulares
Prosseguem em maio e junho as atividades regulares do CAS: visitas
guiadas, Arquivista por um Dia, Documento do Mês e De Sines para o
Mundo. Todas as atividades são realizadas mediante marcação (tel. 269
860 080). Mais informações em www.centrodeartesdesines.pt.
16

MUSEU DE SINES
14 de maio

Seminário Internacional
“Património Religioso das
Comunidades Piscatórias”
> Museu de Sines | Org. Departamento do Património Histórico e Artístico
da Diocese de Beja, em colaboração com o Museu de Sines | Contactos:
dphadb@sapo.pt; 917502842
Este encontro propõe uma reflexão
alargada sobre o património religioso
das comunidades piscatórias do
Alentejo Litoral - Devoções, Práticas,
Santuários -, associando esta notável
herança da nossa região às experiências
de outros pontos da Europa. Apoio:
PROMAR - Programa Operacional Pesca
2007-2013, cofinanciado pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP).

21 de maio

“A Força Domada” Exposição-dossiê
> Museu de Sines | Inauguração às 18h00
Num mundo ainda bem próximo de
nós, os animais partilhavam com o
Homem o seu dia-a-dia, fornecendo
grande parte do esforço necessário às
atividades agrícolas, do lavrar dos
campos à debulha e transporte do
cereal, sem esquecer os dias de festa,
com os cortejos de oferendas ou as
touradas. Esta pequena exposição organiza-se em torno de uma canga
de festa recentemente doada ao Museu e realizada por Manuel Luiz,
lavrador da Gamelinha, em 1912. A ela se juntam peças provenientes da
Herdade da Provença, legadas por José Miguel da Costa.
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EDUCAÇÃO
Junho

Mês da Criança e da Educação

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
> Parque Desportivo João Martins (ex-IOS) | 1 de junho
“ERA UMA VEZ… NO MUNDO DOS SONHOS…”
- ESPETÁCULO FINAL 1.º CICLO E PRÉ-ESCOLAR
> Pavilhão Multiusos de Sines | 12 de junho | 11h00 | Org. Câmara
Municipal de Sines, em articulação com o Agrupamento de Escolas de
Sines e com a colaboração da Escola das Artes do Alentejo Litoral
O espetáculo final do 1.º ciclo e pré-escolar tem este
ano como mote a importância das aprendizagens
no âmbito da leitura. Cerca de 900 alunos
participam num processo pedagógico com este
tema que resulta numa apresentação final. Texto de
Tânia de Brito, composição musical de Elisa Galvão,
letras das canções de Tânia de Brito e tema em
inglês escrito pela professora Carla Silva.
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EDUCAÇÃO

PRIMEIRAS CAMBALHOTAS
> 17 de junho
Festival de encerramento do programa anual de
Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar.
Participarão nesta iniciativa todos os alunos do
pré-escolar dos jardins-de-infância públicos e
privados do concelho, através da realização de
variados circuitos físico-desportivos.
BRINCADEIRAS AQUÁTICAS - 3.º PERÍODO
> Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia | 19
de junho | 9h45-12h00
Atividades pontuais, realizadas no final de cada
período escolar, dirigidas aos alunos dos jardinsde-infância que participam nas aulas de natação
do Programa de Expressão Físico-Motora do
Pré-Escolar, assegurado pela autarquia de Sines.
FÉRIAS ATIVAS - VERÃO 2015
> Vários locais | 22 de junho a 3 de julho | 9h0017h30 | 30€ inscrição + senhas refeição (escalão A
não paga - Escalão B paga metade) | Inscrições de
18 a 29 de maio
Promover a ocupação dos tempos livres das
crianças e jovens dos 6 aos 14 anos residentes
no concelho de Sines através de atividades
desportivas, culturais e do conhecimento mais
aprofundado dos hábitos e costumes locais, bem como do seu
território. Inscrições abertas também para voluntários, entre os 15 e os
21 anos, para acompanhamento dos participantes. Reunião com os
encarregados de educação no dia 15 de junho, às 18h00, no auditório da
Escola EB 2,3 Vasco da Gama.
Mais informações em www.sines.pt.
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
9 de maio a 4 de julho

Exposições CCEN
> CCEN | Inaug. 9 de maio, às 17h00
PORTUGAL HUMORADO: DESENHO
HUMORÍSTICO E BD EM JORNAIS E
REVISTAS DO PORTUGAL DE ABRIL
Exposição de desenho humorístico e banda
desenhada em jornais e revistas portuguesas e
estrangeiras, sobre a Revolução dos Cravos. Na Sala
das Índias e Beco do Pé Piolho.
VALORES DO SÍTIO DE SINES_6.ª EDIÇÃO
O CCEN continua a incentivar a produção LOCAL e
a criar condições para a sua divulgação. Na Sala
Emmerico Nunes.
ESTRUTURAS II
Trabalhos com celulose pelos alunos dos 5.º e 6.º anos
da Escola Básica de Cercal do Alentejo, no âmbito da
disciplina de Educação Tecnológica. No bar.

23 de maio a 6 de junho

SMASH IN LOCO III
> Evento a 23 de maio | Exposição até 6 de junho
Instalação artística com performance work in
progress e estudo comportamental. A paixão pela
destruição é uma paixão criativa. Criadores
artísticos da peça serão recrutados, fazendo um
estudo comportamental e seguindo-o de perto
até ao término do evento.
:: MAIS INICIATIVAS CCEN
Workshop de introdução à fotografia, 9 e 16 de maio
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TEATRO DO MAR
Maio / Junho

Espetáculos e atividades
educativas do Teatro do Mar
À DO TEATRO: VISITAS ENCENADAS À SEDE DO TEATRO DO MAR
> 4, 5, 6, 7 e 8 de maio | Sede do Teatro do Mar | Ver informação detalhada
na pág. 13.
“AS HISTÓRIAS QUE NÓS VIVEMOS” - ANIMAÇÃO
> Castelo de Sines | 1 de junho | 5 sessões
Animação integrada nas Comemorações do Dia
Mundial da Criança, em articulação com o Serviço de
Educação da CMS, o Museu de Sines e todas as
escolas do concelho. Interpretação de uma história no
âmbito do evento, procurando, ainda que num
contexto informal, sensibilizar para a riqueza imaterial
da cultura local.
“A BALADA DO VELHO MARINHEIRO”
- TEATRO DE RUA PARA TODOS
> Largo Marquês de Pombal - Porto Covo | 12 de junho | Ver mais
informação na pág. 6
“DOIS SEGREDOS” - ESPETÁCULO / EXERCÍCIO FINAL
> Centro de Artes de Sines | 21 de junho | Bilhete 3 euros
Espetáculo / exercício final das Oficinas de Artes
Cénicas do Serviço Educativo do Teatro do Mar. A
partir da adaptação dos textos “Foi na Loja do Mestre
André”, de José António Ribeiro (sessões às 10h00 e
11h30), e “O Príncipe com Orelhas de Burro”, de
António Manuel Couto Viana (sessões às 15h00 e
17h00). Cerca de uma centena de atores de palmo e
meio entram em cena, dirigidos por Tânia de Brito e
Luís João Mosteias.
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ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA
17 de maio

Inauguração da nova sede +
Celebração do Dia Municipal
do Diálogo Intercultural
> Bairro Amílcar Cabral | A partir das 14h00
O dia 17 de maio será especial para
a comunidade cabo-verdiana e para
as comunidades imigrantes de
Sines em geral. É inaugurado o
novo Centro de Dinamização da
Interculturalidade e Apoio
Comunitário, que cria melhores
condições para a realização de
atividades culturais, desportivas,
formativas e de apoio aos
imigrantes. Em simultâneo com a inauguração comemora-se o Dia
Municipal do Diálogo Intercultural, um encontro das comunidades
imigrantes com a comunidade de acolhimento, de forma a possibilitar o
conhecimento / respeito sobre as várias culturas residentes no
Município de Sines e derrubar pensamentos estereótipos em torno da
diversidade cultural. Sines caracteriza-se como uma cidade cada vez
mais multicultural, onde o encontro e as relações recíprocas são
inevitáveis.

Jun > Outras atividades
FESTAS DOS SANTOS POPULARES
> Bairro Amílcar Cabral | 6, 13, 20 e 27 de junho | 21h00
CELEBRAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA AFRICANA
> Bairro Amílcar Cabral | 20 de junho | A partir das 15h00
Com música, ateliê de construção de brinquedos africanos, pinturas
faciais, dança e jogos.
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SAÚDE / SENIORES
:: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SINES

16 de maio

Feira da Saúde
> Santa Casa da Misericórdia de Sines |
9h30-18h30 | Entrada gratuita
Feira aberta à comunidade, onde, além
da divulgação de alguns dos serviços da
Santa Casa, serão também promovidos
outros serviços e atividades
relacionados com saúde e bem-estar. Ao longo de todo o dia, realizamse rastreios visuais e medições de tensão arterial, colesterol e glicemia.
O programa inclui ainda atividades desportivas, entre as quais HIIT,
Body Combat, AlphaDance, Zumba e Yoga (durante a tarde).

6 de junho

Baile Popular com Paulo das Vacas
> Salão Social e espaço exterior da Santa Casa da Misericórdia de Sines | A
partir das 15h00
Baile aberto à comunidade com música, petiscos,
vários divertimentos e muita animação.
:: ESPAÇOS SENIORES

24 de maio

Aniversário do Espaço Sénior
do Bairro Marítimo
> E. S. Bairro Marítimo | 15h00 | Entrada livre
Comemoração do 6.º Aniversário do Espaço Sénior
do Bairro Marítimo, com animação por Eliseu Brás.
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DESPORTO
Maio / Junho

Calendário Desportivo
1,2 e 3 de maio
Taça de Portugal de Futsal - Final
Four. Pavilhão Multiusos de Sines
2 de maio
IX Vamos Dançar. Salão do Povo e
Pavilhão de Porto Covo. Org.
Associação Recreativa de Dança
Sineense
Futebol (veteranos): VGAC x Vitória
de Setúbal. Sintético do Estádio
Municipal, 17h00
Hóquei (seniores): HCVG x Benfica
B. Pavilhão dos Desportos, 21h00
3 de maio
Futebol (iniciados): VGAC x
Amarelos. Sintético do Estádio
Municipal, 10h30
Hóquei (escolares): HCVG x Beja.
Pavilhão dos Desportos, 11h00
Hóquei (benjamins): HCVG x Beja.
Pavilhão dos Desportos, 12h00
Futebol (seniores): VGAC x Paio
Pires. Estádio Municipal, 16h00
9 de maio
Futebol (benjamins II): VGAC x
Palmelense. Sintético do Estádio
Municipal, 10h30
Futebol (juniores): VGAC x
Sesimbra. Sintético do Estádio
Municipal, 16h00

Andebol (juvenis): Andebol C. S. x
Alverca. Pavilhão Multiusos, 16h00
Hóquei (seniores): HCVG x Sesimbra.
Pavilhão dos Desportos, 21h00
10 de maio
Hóquei (escolares): HCVG x
Azeitonense. Pavilhão dos Desportos,
11h00
Andebol (juvenis): Andebol C. S. x
Zona Azul. Pavilhão Multiusos, 16h00
16 e 17 de maio
Trampolim: Campeonato Regional de
Níveis e Golfinhos. Pavilhão Multiusos
de Sines, 9h00-13h00 e 14h30-18h00
16 de maio
Futebol (infantis): VGAC x Arrentela.
Sintético do Estádio Municipal, 10h30
Futsal (infantis): Independentes x
Santa Marta do Pinhal. Pavilhão dos
Desportos, 11h30
17 de maio
Raid BTT Alvalade - Porto Covo
23 de maio
Futebol (benjamins II): VGAC x
Alcacerense. Sintético do Estádio
Municipal, 10h30
Hóquei (benjamins): HCVG x
Portimão. Pavilhão dos Desportos,
12h00
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DESPORTO
Andebol (juvenis): Andebol C. S. x
Loures. Pavilhão Multiusos, 16h00
Hóquei (seniores): HCVG x Física.
Pavilhão dos Desportos, 21h00
24 de maio
Hóquei (escolares): HCVG x Fabril.
Pavilhão dos Desportos, 11h00
Hóquei (benjamins): HCVG x
Sesimbra. Pavilhão dos Desportos,
12h00
Futebol (seniores): VGAC x C.
Caparica. Estádio Municipal, 17h00
30 de maio
Futebol (infantis): VGAC x Amora.
Sintético do Estádio Municipal,
10h30
Futebol (veteranos): VGAC x
Ourique. Sintético do Estádio
Municipal, 17h00

7 de junho
Hóquei (escolares): HCVG x Santiago.
Pavilhão dos Desportos, 11h00
Futebol (seniores): VGAC x C. Conde.
Estádio Municipal, 17h00
10 de junho
Futebol (infantis): VGAC x
Alcochetense. Sintético do Estádio
Municipal, 10h30
Hóquei (escolares): HCVG x Grândola.
Pavilhão dos Desportos, 11h00
14 de junho
12.ª Prova de Mar Baía de Sines. Praia
Vasco da Gama, 10h00
20 de junho
Futebol (veteranos): VGAC x E. S.
André. Sintético do Estádio
Municipal, 17h00
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DESPORTO
1, 2 e 3 de maio

Final Four da Taça de
Portugal de Futsal (M/F)
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação Portuguesa de Futebol.
Apoio Câmara Municipal de Sines, entre outras entidades

Sines vai receber a 18.ª Taça de Portugal de futsal masculino e a 2.ª
edição da Taça de Portugal de futsal feminino, ambas disputadas num
formato de final four. Naquele que será um dos eventos desportivos de
maior dimensão alguma vez realizados em Sines, espera-se casa cheia
nos principais jogos e cerca de 5 mil espectadores no total dos eventos.
Sexta-feira, 1 de maio
18h30 - Quinta dos Lombos x Leões Porto Salvo (F)
21h00 - Sporting C. P. x Novasemente (F)
Sábado, 2 de maio
10h45 - S. L. Benfica x Sporting C. P. (M)
17h00 - Modicus x Fundão (M)
Domingo, 3 de maio
14h30 - Final feminina
18h00 - Final masculina
Nota: Todas as partidas da competição masculina contarão com transmissão direta
na RTP. O encontro da final da Taça de Portugal de futsal feminino será transmitido
por A Bola TV (sujeito a alterações).
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DESPORTO
2 de maio

IX Vamos Dançar
> Salão do Povo e Pavilhão de Porto Covo | Org.
Associação Recreativa de Dança Sineense
Conjunto de workshops de dança que permite que a
população em geral possa aprender diversos ritmos
de forma gratuita. Este dia dedicado à dança terá
início às 14h30, no Salão do Povo, em Sines, com workshops de
Kizomba, Bachata, Salsa e Hip Hop. O dia terminará com um
espetáculo de dança, no Pavilhão de Porto Covo, a partir das 22h00, que
contará com mais de cem dançarinos em pista.

16 e 17 de maio

Camp. Regional de
Trampolim Níveis e Golfinhos
> Pavilhão Multiusos de Sines | 9h00-13h00 e 14h3018h00 | Entrada livre | Org. Associação de Ginástica
do Distrito de Setúbal / Academia de Ginástica de Sines. Apoio CMS
Campeonato regional de trampolim individual e sincronizado, com
mais de 250 ginastas de 16 clubes do Distrito de Setúbal e do Alentejo.
Estarão em competição todos os escalões etários, a partir dos 5 anos de
idade (golfinhos).

17 de maio

Dia Zen
> Casa do Médico | 10h00 | Inscrição 35 € (com almoço) |
Informações e inscrições: sineszen@gmail.com, 917749404
Dia Zen com atividades de Yoga, Lu Jong - Yoga Tibetano, Tog Chod - A
Espada da Sabedoria, Biodanza e concerto de taças tibetanas. Pela
Equipa Zen - João Simões, Nádia Silva, Amélia do Ó e Carla Marcelo.
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DESPORTO
17 de maio

Raid BTT Alvalade Porto Covo
> Informações completas em
www.bttalvaladense.com | Org. FC
Alvaladense / Terras de Evasão. Apoio da
Câmara Municipal de Sines, entre outras
entidades
Uma das maiores provas do género em
Portugal, integrada no calendário Bike
Team. O percurso decorrerá por trilhos,
caminhos rurais e estradas que se estendem pelos concelhos de
Santiago do Cacém e Sines, com extensões aproximadas de 70 ou 120
Km, conforme o percurso escolhido pelos participantes. Inclui mega
aula de zumba em Porto Covo.

14 de junho

12.ª Prova de Mar Baía de Sines
> Praia Vasco da Gama | 10h00 | Org. Clube de Natação do Litoral
Alentejano. Apoio Câmara Municipal de Sines, Junta de Freguesia de Sines
e Associação de Natação do Alentejo
Provas abertas a toda a população (400m e
1000m) e prova oficial para federados
(2500m), integrada no 3.º Circuito de Águas
Abertas do Alentejo. Prevê-se uma vez
mais a participação de alguns dos melhores
atletas de natação em águas abertas do
país. O CNLA procurará apresentar-se com
uma equipa forte na prova, desafiando os
grandes clubes para a vitória na
classificação por equipas. Informações /
inscrições: www.cnla2001.blogspot.com.
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DESPORTO
13 e 14 de junho

SinesCat 2015
> Baía de Sines | Horários a definir | Org. Membros da Spica Sailing Team,
em parceria com a Associação Portuguesa da Classe Hobie Cat. Apoio
Câmara Municipal de Sines
O SinesCat é a maior prova de vela em catamaran em Portugal e uma
das maiores da Península Ibérica, onde tem consolidado a sua posição
de destaque. Reúne na baía de Sines alguns dos melhores velejadores
nacionais e internacionais da modalidade. Nesta 7.ª edição do SinesCat,
pretende-se trazer de novo a competição ao evento. O formato da
prova será uma combinação de regatas de boias dentro da baía de
Sines com um raid Sines - S. Torpes - Sines. Além da componente de
competição, é objetivo da organização manter os batismos de vela em
catamaran e trazer mais modalidades para a praia, de modo a atrair as
crianças e a população da cidade e da região para o mundo náutico.
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JUVENTUDE / EDUCAÇÃO AMBIENTAL
19 e 20 de junho

Encontro de Bandas
> Largo Poeta Bocage | Org. Câmara Municipal
de Sines. Parceria Escola das Artes do Alentejo
Litoral
Quarta edição de um encontro criado com o
objetivo de dar a conhecer novos projetos de
música moderna da região. As inscrições estão
abertas até 29 de maio num formulário
disponibilizado em www.sines.pt e no facebook
da Casa da Juventude. Mais informações:
juventude@mun-sines.pt; tel. 269 862 009.

5 e 6 de junho

Lixoteca sobre Rodas
> Para o 3.º ano do 1.º ciclo: 5 de junho, nas traseiras da Câmara
Municipal de Sines (junto ao ex-IOS) | Para a população em geral: 6 de
junho, no estacionamento em frente à Docapesca | Marcações:
esilva@mun-sines.pt; 914946009 | Parceria Câmara Municipal de Sines /
SUMA / APS
A lixoteca é um autocarro da empresa
SUMA transformado em unidade
móvel de sensibilização ambiental. A
atividade é composta por três fases.
Na fase de acolhimento dos
visitantes, são destacados os aspetos
mais pertinentes da gestão integrada
dos resíduos sólidos urbanos. Na fase
de exploração, recorre-se a atividades
multimédia e de exploração sensorial,
embarcando numa viagem ao mundo dos lixos. Na fase de conclusão,
são consolidadas as aprendizagens adquiridas e realçado o que cada um
pode fazer para a construção de um ambiente melhor.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
CULTURA
Centro de Artes de Sines
Tel. 269 860 080
cas@mun-sines.pt
biblioteca@mun-sines.pt
arquivo@mun-sines.pt
Biblioteca: terça a sexta, 10h00-20h00,
sábado e segunda, 14h00-20h00;
C. Exposições: todos os dias, 14h00-20h00;
Arquivo: dias úteis, 10h00-18h00
Reservas: Através do telefone do centro,
até uma semana antes do espetáculo.
Levantar até à véspera.
Descontos (programação regular):
Estudantes, maiores de 65 anos e grupos
de 10 ou mais pessoas usufruem de 25% de
desconto. Portadores do Cartão Social do
Munícipe, professores acompanhantes de
turma e crianças de colo não pagam
bilhete. Os bilhetes com desconto são
pessoais e intransmissíveis e obrigam à
identificação na entrada. Os descontos
não são acumuláveis. A programação que
não for iniciativa do Município não permite
a aplicação de descontos. Mais
informações no balcão do CAS.
Escola das Artes do Alentejo Litoral
Serviços Administrativos:
Tel. 269 182 523; 917 277 300
geral.eas@gmail.com
Centro Cultural Emmerico Nunes
Tel. 91 4827713; 269 084 574
ccemmericonunes@gmail.com
Segunda a sábado, 14h00-18h00
PATRIMÓNIO
Museu de Sines | Casa de Vasco da Gama
Tel. 269 632 237 | museu@mun-sines.pt
Terça a domingo, incluindo feriados
(exceto Natal, Ano Novo e Páscoa), 10h0013h00 / 14h00-17h00 (no verão, o horário
da tarde é 14h30-18h00)

Laboratório de Memória do Mar
Visitável mediante marcação através do
telefone do Museu de Sines.
Tesouro da Igreja de N. S. Salas
Tel. 269 632 237 (Museu)
dphadb@sapo.pt
Aberto aos fins de semana (exceto Natal,
Ano Novo e Páscoa), 10h00-12h30 / 14h0017h00 (no verão, o horário da tarde é 14h3018h00)
DESPORTO
Pavilhão dos Desportos
(Núcleo de Desporto)
Tel. 269 630 698
Dias úteis, 8h00-24h00; sábados, 8h0013h00
Pavilhão Multiusos de Sines
Tel. 910268720
Dias úteis: 9h00-13h00 / 14h00-22h00;
Sábado: 9h00-13h00; Domingo: Encerrado
(exc. jogos)
Piscina Municipal de
Sines Carlos Manafaia
Tel. 269 860 020
Dias úteis: 8h00-14h00 / 15h00-21h00;
Sábados: 9h00-13h00
Parque Desp. Municipal João
Martins / Campos de Ténis
Tel. 269 630 698
Parque: Dias úteis, 8h00-21h30; Fins de
semana: 9h00-19h00
Campos de ténis: Todos os dias, 9h0019h00
JUVENTUDE
Casa da Juventude
Tel. 269 862 009
gabinete.juventude@mun-sines.pt
Dias úteis, 10h00-13h00 / 14h00-18h00

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA
SINES
Câmara Municipal de Sines | Centro de Artes de Sines | Escola das Artes do
Alentejo Litoral | Piscina Municipal Carlos Manafaia | Junta de Freguesia de Sines
| CMS - Edifício Técnico | CMS - DOMSU | Espaços Seniores | Pavilhão dos
Desportos | Museu de Sines | Casa da Juventude | Mercado Municipal | Sines
Tecnopolo | Centro Cultural Emmerico Nunes | Hotel Sinerama | Hotel Veleiro |
Residencial Búzio | Residência Carvalho | Hotel D. Vasco | Porto de Recreio | Bar
A. M. Baixa de São Pedro | Intermarché | Litoral Supermercados | Pastelaria Vela
D'Ouro | Ginásio Kalorias | Café Curto Circuito | Padarias Grão D'Ouro (1.º Maio e
J. Fialho) | Padaria / Pastelaria Panificadora de St.º André do B.º 1.º de Maio |
Clídis | Cemetra | Policlínica de Sines | Esplanada Alentejana | Sineshopping Pizzaria Cosa Nostra | Pastelaria Doce Pecado | Pastelaria Vasco da Gama |
Pastelaria Figueiredo & Irmãos | Pastelaria Cores e Sabores | Ponto d'Encontro |
Pastelaria Oliveira | Literatus | Snack-Bar Xuxu | Pastelaria Queijadinha | Snackbar O Petisco | Livraria A das Artes | Café O Farol | Clube Náutico de Sines | Rest.
Trinca-Espinhas | Toca do Zorro | Rest. Arte & Sal | Casa do Médico | Rest. Quinta
de S. Rafael | Cabeleireiro Teresinha | O Sítio | Atlântico Bar | Substância | A Talha |
Rest. Estrela do Norte
PORTO COVO
Junta de Freguesia de Porto Covo | Posto de Turismo de Porto Covo | Serviço de
Atendimento de Porto Covo | Espaço Sénior de Porto Covo | Papelaria O Correio |
Gelataria O Marquês | Cervejaria-Marisqueira O Marquês | Porto Covo Hotel | Zé
Inácio (alojamento local) | Parque de Campismo de Porto Covo | Parque de
Campismo Ilha do Pessegueiro | Refúgio da Praia | Pizzaria La Bella Vita | SnackBar À da Patrícia | Snack-bar Vilhena
SANTIAGO DO CACÉM
Pastelaria Serra | Pastelaria Oui | Pastelaria Esplanada | Albergaria D. Nuno |
Residencial Gabriel | Croissanteria Akidoce
SANTO ANDRÉ
Croissanteria Akidoce | Pastelaria / Restaurante O Coelho | Café Ponto Azul |
Hotel Vila Park | Hotel Monte da Lezíria | Pastelaria Mil Doces
FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines
www.facebook.com/centrodeartesdesines
www.facebook.com/casajuventudesines

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt
www.centrodeartesdesines.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

