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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: setembro / outubro
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

Artes e animação no verão
A programação dos meses de verão em Sines é marcada por três grandes
iniciativas: as Tasquinhas Sines, o Festival Músicas do Mundo e a
exposição realizada em parceria entre a Câmara Municipal de Sines e o
Centro Cultural Emmerico Nunes.
As Tasquinhas Sines 2015 voltam a animar a frente marítima de Sines
entre 11 de julho e 2 de agosto. Nesta edição, introduzimos o concurso de
melhor prato de caldeirada de Sines e abrimos a participação a alguns
estabelecimentos privados, de modo a enriquecer a oferta.
A 17.ª edição do Festival Músicas do Mundo mantém a qualidade de
programação a que o público já está habituado e reparte-se novamente
entre a aldeia de Porto Covo (17, 18 e 19 de julho) e a cidade de Sines (20 a
25 de julho). É um evento de referência para Sines e para o mundo que
sinienses e visitantes não podem perder.
A exposição "IGNOTO", com obras dos artistas plásticos Carlos No e Pedro
Valdez Cardoso criadas a partir do conceito de MAR, estará patente a
partir de 11 de julho no espaços do Centro de Artes de Sines e do Centro
Cultural Emmerico Nunes. O verão continua a ser a estação da arte
contemporânea em Sines.
Além destas iniciativas, realizam-se as festas tradicionais ligadas às
padroeiras de Sines e Porto Covo, uma prova inovadora de BTT urbano
promovida pelo Sines Surf Clube, o festival "Alentejo" da Associação
Recreativa de Dança Sineense e atividades ambientais nas praias.
Boas razões, que se juntam à excelência das nossas praias, para passar o
verão em Sines e Porto Covo.
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

JULHO / AGOSTO
04 JUL | SÁB
SSC > Por Caminhos de Vasco da

25 JUL | SÁB

Gama - 1.ª Prova de Resistência
Urbana de BTT [P24]

ARDS > Alentejo 2015 - XVI Festival

06 JUL | SEG

de Danças de Salão e LatinoAmericanas [P25]

DESP > Início de inscrições para

29 JUL | QUA

Escola Municipal de Natação [P26]
AMB > As histórias vão à praia [P30]
AMB > Atividade "Com o pé na

maré" [P30]

31 JUL | SEX

7 JUL - 13 AGO

AMB > As histórias vão à praia [P30]

BM > Na areia molhada, uma

AGOSTO

história contada [P17]
RELIG > Porto Covo em Festa [P29]

10 JUL | SEX
04 AGO | TER
BM > Diálogos sobre a Europa e o

Futuro [P16]

AMB > Atividade "As histórias vão à

praia" [P30]
11 JUL - 25 OUT | SÁB-DOM
14 E 15 AGO | SEX E SÁB
CAS / CCEN > Exposição IGNOTO
[P14-15]

11 JUL - 02 AGO | SÁB-DOM
GASTR > Tasquinhas Sines [P06-08]

17-25 JUL | SEX-SÁB

RELIG > Festa de Nossa Senhora das

Salas [P28]
22 AGO | SÁB
BM > Apresentação do livro "Free",

de Isabel Pereira Coutinho [P17]

FMM > Festival Músicas do Mundo 29 E 30 AGO | SÁB E DOM
[P09-13]

RELIG > Festas em honra de Nossa

Senhora da Soledade [P29]
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Exposição IGNOTO
11 JUL - 25 OUT

Tasquinhas Sines 2015
11 JUL - 02 AGO

FMM Sines 2015
17-25 JUL

Diálogos sobre a Europa
10 JUL

Festival de Danças de Salão
25 JUL

Festa de Nossa Senhora das Salas
14 E 15 AGO

Atividades Bandeira Azul
JUL E AGO

Festas de Porto Covo
AGO
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TASQUINHAS SINES
11 de julho a 2 de agosto

Tasquinhas Sines 2015
> Av. Vasco da Gama | Todos os dias | 12h00-02h00 | Org. Câmara
Municipal de Sines
As Tasquinhas são uma iniciativa que promove a vocação marítima de
Sines e enriquece a experiência de quem visita a cidade. É um evento
que conjuga paisagem, animação e sabores locais numa das principais
zonas de interesse turístico de Sines - a baía. Esta edição das
Tasquinhas conta com vinte expositores: 16 de coletividades de Sines e
quatro de produtores e comerciantes privados, que enriquecem e
complementam a oferta. Uma das novidades desta edição é o concurso
“Melhor Prato de Caldeirada de Sines”, concebido com o objetivo de
incentivar o consumo de peixe, a sua promoção e a divulgação dos
pratos confecionados com pescado fresco.
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TASQUINHAS SINES
TASQUINHAS / PRATOS
A Gralha - Assoc.
Desenvolvimento de Porto Covo
Migas à Alentejana, franguinho à
guia, lulas recheadas, arroz de
polvo, choco frito, feijoada de
choco, bitoques. Prato a concurso:
“Caldeirada à Chico do Porto”

Doces da Nossa Terra
Bolos à fatia de amêndoa, noz,
bolacha, requeijão, chocolate.
Bolos conventuais e outros.
Semifrios de morango, manga,
ananás, café e outros. Farturas,
churros, churritos, waffles.

A Tasca da Academia
Choco frito, sardinhas / peixe
variado na grelha, mista de peixe,
mista de carne, patanisca do
“Amante”, feijoada de choco,
cabidela, frango com pimentos,
açorda de bacalhau, cavalas
recheadas, bifanas, saladas,
salgados, caracóis. Prato a
concurso: “Caldeirada à Amante”

Hatres Gelataria
Crepes, gelados (fabrico próprio),
caipirinhas, taças de fruta,
bebidas espirituosas.

Arte Velha - Associação de
Artesãos
Sopa de cação, sopa de tomate
com cavala, arroz de feijão com
pataniscas, feijoada de choco,
polvo cozido com legumes. Prato
a concurso: “Caldeirada à Arte
Velha”

MUSA - Mulheres Unidas
Socialmente Activas - CPLP
Muamba, caldo mancarra,
moqueca de camarão, cachupa,
vegan, frango com massa tenra,
sopa de rolon, feijoada brasileira.
Prato a concurso: “Caldeirada de
peixe à CPLP”

Associação Caboverdiana
Cachupa, muamba de galinha,
caril de amendoim, caril de
caranguejo. Prato a concurso:
“Caldo de peixe à moda da Ilha”

Núcleo Sportinguista de Sines
Migas de sardinha, filetes de
sardinha, filetes de polvo,
bochechas no forno, polvo no
forno, folhado de pato com
alheira, camarão em molho de
tomate. Prato a Concurso:
“Caldeirada de pata-roxa”

Hóquei Clube Vasco da Gama
Frango com pimentos, salada de
ovas e salada de polvo, choco
frito. Prato a concurso:
“Caldeirada à nossa moda”
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TASQUINHAS SINES
SIM
Carapau alimado, sardinha
assada, cavala de escabeche,
frango do campo, feijoada de
choco, arroz de polvo, saladas de
choco, polvo, bacalhau, búzios.
Prato a concurso: “Caldeirada à
SIM”

Os Independentes Futsal
Associação
Caldeirada, salada de polvo,
sardinhas. Prato a concurso:
“Caldeirada Independente”
Partido Comunista Português
Saladas de ovas, mexilhão, polvo
e búzio. Choco frito, feijoada de
choco e búzio, carne de porco à
alentejana, pata-roxa de molho,
camarão frito, lulas fritas, entre
outros. Prato a concurso:
“Caldeirada à pescador”

Sines Surf Clube
Saladas, hambúrguer vegetariano,
hambúrguer de carne, tostas XL
de atum, frango, mistas, sumos de
fruta e doces vegan.
Tasca do Andebol
Petiscos vários e tapas, secretos.
Sopa durante o FMM.

Piranhas
Caldeirada de choco, feijoada de
polvo, pataniscas de polvo,
carapaus alimados. Prato a
concurso: “Caldeirada de
sardinha”

Tasquinha do Murta
Sardinhas assadas no pau de
louro, cavalinhas à Murta, raia
frita com açorda d'alho, polvo na
frigideira, bolo do caco com
manteiga de alho, picadinho à
moda da Fátima. Prato a
concurso: “Caldeirada de raia à
Vasco”

Pizzaria Cosa Nostra
Pizzas, pão d'alho, sobremesas.
Samba “Beija-Flôr”
Tostas, hambúrgueres, cachorros,
bifanas, lasanhas, panados,
saladas variadas, caracóis,
sobremesas, fruta. Prato a
concurso: “Caldeirada à BeijaFlôr”

Vasco da Gama Atlético Clube
Feijoada de choco, saladas de
choco, búzio, ovas, polvo. Lapas,
pata-roxa, caracóis, sardinhas,
carapaus, febras, pataniscas.
Prato a concurso: “Caldeirada de
peixe”

Siga a Festa - Carnaval de Sines
Tapas (sabores da terra e do mar),
crepes, gelados, sandes,
cachorros, doces e bebidas
diversas.
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO
17 a 25 de julho

FMM Sines - Festival Músicas
do Mundo 2015
> Porto Covo e Sines | Org. Câmara Municipal de Sines
O 17.º FMM Sines - Festival
Músicas do Mundo é a edição de
Salif Keita, Ibibio Sound Machine,
Ana Tijoux, Orlando Julius, Thea
Hjelmeland, Niladri Kumar,
Toumani & Sidiki Diabaté, Dele
Sosimi e muitos outros projetos
que representam a diversidade da
música popular que se faz hoje no
mundo. O festival realiza-se de 17
a 25 de julho, em Porto Covo e
Sines, e será uma experiência de
música ao vivo com perto de 50
Salif Keita
espetáculos de artistas de todos
os géneros e geografias, muitos deles em estreia em Portugal.
A edição de 2015 é mais um passo no caminho que o FMM Sines tem
vindo a percorrer ao longo dos anos: mais do que um festival que
persegue uma ideia mitificada de músicas tradicionais, um festival que
quer mostrar a música real que se faz e ouve a cada momento no
mundo.
Este programa cumpre-se de três formas: atenção às músicas urbanas,
porque o mundo é cada vez mais urbano; atenção às misturas, aos
cruzamentos e às miscigenações, porque o mundo é cada vez menos
étnica e culturalmente puro e os artistas estão cada vez mais em
contacto entre si; contributo para divulgar as expressões minoritárias
ou ameaçadas, que também são músicas de hoje, mesmo se radicadas
em tradições seculares.
Informações completas
www.fmm.com.pt
Guia e flyer do festival
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO
PROGRAMA DE CONCERTOS
> PORTO COVO
Todos os concertos @ Largo Marquês de Pombal
17 de julho (sexta)
19h00: JANITA SALOMÉ (Portugal)
21h45: FORABANDIT (Occitânia / Turquia / Líbano)
23h15: ESKO JÄRVELÄ EPIC MALE BAND (Finlândia)
18 de julho (sábado)
19h00: CUNCORDU E TENORE DE OROSEI (Sardenha – Itália)
21h45: ELIDA ALMEIDA (Cabo Verde)
23h15: GECKO TURNER (Extremadura – Espanha)
19 de julho (domingo)
20h00: SOEMA MONTENEGRO (Argentina)
21h30: SAGAPOOL (Canadá)
23h00: DONA ONETE (Brasil)

> SINES
20 de julho (segunda)
22h00: SIMPLY ROCKERS SOUND SYSTEM (Port.) @ Lg. Poeta Bocage
21 de julho (terça)
21h30: * ERNST REIJSEGER (Holanda) @ Centro de Artes – Auditório
22h45: * PAOLO ANGELI (Sardenha – Itália) @ Centro de Artes – Auditório
00h15: SIMPLY ROCKERS SOUND SYSTEM (Port.) @ Lg. Poeta Bocage
22 de julho (quarta)
17h30: RUSSELL JOSLIN (Reino Unido) @ Largo Poeta Bocage
19h00: RICARDO RIBEIRO (Portugal) @ Castelo
20h15: TROKER (México) @ Av. Praia
22h00: ** THEA HJELMELAND (Noruega) @ Castelo
23h15: ** GUILLAUME PERRET & THE ELECTRIC EPIC (França) @ Castelo
00h30: ** DELE SOSIMI & AFROBEAT ORCHESTRA (Nig. / R. U.) @ Castelo
02h30: LA-33 (Colômbia) @ Av. Praia
04h00: CHANCHA VÍA CIRCUITO (Argentina) @ Av. Praia
23 de julho (quinta)
17h30: RUSSELL JOSLIN (Reino Unido) @ Largo Poeta Bocage
19h00: ALINE FRAZÃO (Angola) @ Castelo
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO
20h15: ALIF (Mundo Árabe) @ Av. Praia
22h00: ** SONGHOY BLUES (Mali) @ Castelo
23h15: ** ANA TIJOUX (Chile) @ Castelo
00h30: ** IBIBIO SOUND MACHINE (Nigéria / Reino Unido) @ Castelo
02h30: VAUDOU GAME (Togo / França) @ Av. Praia
04h00: IDIOTAPE (Coreia do Sul) @ Av. Praia
24 de julho (sexta)
17h30: * TRANS-AEOLIAN TRANSMISSION (Fra. / Itá.) @ C. Artes – Audit.
19h00: BRUNO PERNADAS (Portugal) @ Castelo
20h15: IVA NOVA (Rússia) @ Av. Praia
21h45: ** FLAT EARTH SOCIETY (Bélgica) @ Castelo
23h00: ** NILADRI KUMAR (Índia) @ Castelo
00h15: ** CAPICUA (Portugal) @ Castelo
01h30: ** CANZONIERE GRECANICO SALENTINO (Itália) @ Castelo
03h00: UKANDANZ (Etiópia / França) @ Av. Praia
04h15: BLACKSEA NÃO MAYA + DJ MARFOX (Portugal) @ Av. Praia
25 de julho (sábado)
19h00: PASCALS (Japão) @ Castelo
20h15: SHANREN (China) @ Av. Praia
21h45: ** MORIARTY (França / EUA) @ Castelo
23h00: ** TOUMANI & SIDIKI DIABATÉ (Mali) @ Castelo
00h15: ** SALIF KEITA (Mali) @ Castelo
01h30: ** ORLANDO JULIUS & THE HELIOCENTRICS (Nig. / RU) @ Castelo
03h00: YAT-KHA (Tuva – Federação Russa) @ Av. Praia
04h15: ALO WALA (EUA / Dinamarca) @ Av. Praia
06h00: AWESOME TAPES FROM AFRICA (EUA) @ Av. Praia
> NOTAS
1. Os concertos assinalados com asteriscos obrigam à aquisição de bilhete:
(*) Concertos no auditório do Centro de Artes de Sines
(**) Concertos noturnos no Castelo
2. A programação e horários estão sujeitos a alterações

> ENTRADAS
Os bilhetes estão à venda na plataforma BilheteiraOnline.pt (online e circuito
nacional de lojas). Mais perto do festival estarão à venda nos locais habituais em
Sines (Centro de Artes e antigos Correios). Os bilhetes para cada noite de
concertos no Castelo têm os seguintes preços: 22 de julho - 10 euros, 23 de julho
- 10 euros, 24 de julho - 15 euros e 25 de julho - 15 euros. O custo do passe para as
quatro noites de música no Castelo é de 40 euros. Em Porto Covo, no palco da
Av. Praia, no Largo Poeta Bocage e no concerto da tarde no Castelo a entrada é
livre. Os bilhetes para os concertos no auditório do Centro de Artes custam 5
euros (venda exclusiva no Centro).
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO
INICIATIVAS PARALELAS
ATELIÊS INFANTIS COM MÚSICOS DO FMM
> Pátio das Artes | 21-25 de julho | Para crianças
dos 6 aos 12 anos | Inscrições no Centro de Artes
As crianças conversam e experimentam com os
músicos do Festival Músicas do Mundo 2015.
ORQUESTRA DO DESASTRE
> Escola das Artes do Alentejo Litoral | 20-23 de julho | Para “crianças dos
6 aos 96 anos” | Inscrições na Escola das Artes e no Centro de Artes
Oficina de experimentação musical pelo músico francês
François R. Cambuzat.
GRUPO DE DANÇA LIPELILELE DE PEMBA
> 22 e 23 de julho, 18h30 (Castelo) e 20h00 (Av. Praia)
Animação dos espaços do festival por um grupo de dança
oriundo da cidade moçambicana de Pemba.
ESPETÁCULO “E SE TUDO FOSSE
AMARELO?”, DE SÍLVIA REAL
> CAS - Auditório | 23 de julho | 15h30 | Crianças a
partir dos 6 anos
Os conceitos de erro e conflito trabalhados nos
contextos da história do mundo e da vida
familiar.
MASTERCLASSES PARA MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA
> Escola das Artes do Alentejo Litoral | Inscrições na escola e no CAS
Aprender com o violoncelista e compositor holandês Ernst Reijseger (20
de julho, 18h30) e com Jacky Molard e Hélène Labarrière, inovadores da
música bretã (21, 22, 23 e 24 de julho + apresentação final no Largo
Poeta Bocage, 25 de julho, 18h00).
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO
CONTOS DE TANTOS MUNDOS
Sessões de contos no Pátio das Artes durante o
festival. Ver página 16.
FEIRA DO LIVRO E DO DISCO + O HOMEM DO SACO
> Capela da Misericórdia | 22 a 25 de julho | 17h00-02h00
Parceria do município de Sines com a livraria A das
Artes, a loja VGM e o ateliê de impressão O Homem
do Saco.
CINEMA DOCUMENTAL
> Centro de Artes - Auditório | 22 e 25 de julho | 15h30
22: “ASILO - O PODER DOS ÍNDIOS POTIGUARA”
25: “I LOVE KUDURO”
CONVERSA COM ESCRITORES
> Centro de Artes - Átrio | 23 de julho | 17h00 | Org. A
das Artes / CMS
Conversa com dois destacados escritores
portugueses da nova geração, vencedores do
Prémio LeYa: Nuno Camarneiro e Afonso Reis
Cabral.
CONVERSA COM FRANÇOIS R. CAMBUZAT
> Escola das Artes do Alentejo Litoral | 25 de julho |
17h00
O músico francês fala com o público sobre as viagens pela China que
estiveram na origem do projeto Trans-Aeolian Transmission.
AULA DE BIODANZA
> Praia Vasco da Gama | 25 de julho | 17h00
Pelos facilitadores João Simões e Geane Bonfim.
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EXPOSIÇÃO DE VERÃO
11 de julho a 25 de outubro

IGNOTO
Carlos No | Pedro Valdez Cardoso
> Centro de Artes de Sines e Centro Cultural Emmerico Nunes | 14h0020h00 | Todos os dias | Inauguração: 11 de julho, 19h00
O projeto expositivo IGNOTO partiu, em 2014, do tema MAR em que
Pedro Valdez Cardoso e Carlos No se ancoraram para desencadear o seu
processo criativo. O CCEN e a CMS/CAS, ao promoverem o encontro /
confronto destes dois autores, de certa forma, proporcionaram um
"encontro improvável". Os seus projetos estéticos são diferenciados,
mas as inquietações que os movem garantem um diálogo de metáforas
que remetem para o relacionamento humano entre povos e culturas.
Desse processo nasceu IGNOTO.
Pedro Valdez Cardoso: “O mar em si mesmo não é nada, ou melhor, é
tanta coisa que acaba por se tornar numa abstração. E é exatamente
por ser uma espécie de contentor para tantas questões: ideológicas,
culturais, sociais, políticas e históricas que se torna um excelente ponto
de partida, pois não é limitativo na sua definição. O mar surge também,
uma vez que a sua presença em Sines é significativa e reconhecível. Mas
pensar o mar é não só pensar o lugar, mas também a portugalidade, as
questões geopolíticas, a História e os Descobrimentos, os conceitos de
fronteira, a emigração, a ecologia, etc. Enquanto artista, existe uma
possibilidade poética e política que o mar encerra que me seduz
particularmente, e que vai ao encontro do meu próprio fazer artístico.”
Carlos No: “(…) a motivação artística que tenho e sinto por este
projeto, que teve como ponto de partida “Mar”, assenta na
possibilidade de poder estabelecer uma ponte com um outro tema que
também me interessa muito explorar nas minhas obras, que é o tema
da “viagem”. (…) Este projeto expositivo permitiu-me abordar e
explorar conceitos já habituais na minha obra plástica e que estão
relacionados com as ideias de Território, Fronteira, Margem e
Exclusão.”
Em complemento da exposição, será editado um catálogo com
fotografias das obras da autoria de Miguel Proença, textos de João Lima
Pinharanda e do prof. Pedro Prista Monteiro. Apresentação prevista
para meados de agosto (data a anunciar).
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CAS: SERVIÇO
EDUCATIVO
E CULTURAL
EXPOSIÇÃO
DE VERÃO

Obra de Carlos No em fase de produção

No meio do caminho..., 2015
Cimento, cola, madeira e poliuretano
Dimensões variáveis
(Pedro Valdez Cardoso)
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CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL
10 de julho

Diálogos sobre a Europa
e o Futuro Conversa com Carlos Zorrinho,
António Ceia da Silva e Idalino José
> Centro de Artes de Sines | 21h30 | 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. Participação de Carlos Zorrinho
(eurodeputado), António Ceia da Silva (presidente da Turismo do
Alentejo e Ribatejo) e Idalino José (autarca).

Julho

Contos de Tantos Mundos
> Pátio das Artes | 21, 22, 24 e 25 de julho | 16h00
No âmbito do Festival Músicas do Mundo e das iniciativas associadas
para crianças e famílias, promove-se mais um Contos de Tantos
Mundos, em que a narração e a promoção da literatura de tradição oral
ocorre junto ao Centro de Artes de Sines.
21: SEBASTIÃO ANTUNES + ANA ISABEL
GONÇALVES + PAULA PINA
22: BRU JUNÇA
24: ANA LAGE + MARIA MORAIS
25: ANTÓNIO GOUVEIA + RINI LUYKS
16

CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Julho e agosto

Na areia molhada,
uma história contada
> Praia Vasco da Gama | Sessões: 7, 8 e 9 de julho e 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de
agosto | 10h30
Os técnicos da Biblioteca Municipal
vão à Praia Vasco da Gama ler contos
para crianças, famílias e todos os
banhistas que se queiram deixar levar
nas ondas da imaginação.

22 de agosto

Apresentação do livro “Free”,
de Isabel Pereira Coutinho
> Centro de Artes de Sines - Átrio | 17h00
“Free” é um diário que partilha pensamentos e
experiências que determinaram uma mudança de
vida interior.
Isabel Pereira Coutinho nasceu em Sines, em
1967. A paixão pela escrita sempre a acompanhou
e foi essa forma de expressão que deu asas à
imaginação e à curiosidade da sua alma. Nunca
satisfeita com as explicações básicas para as
questões mais profundas, sempre acreditou na
existência de algo mais esclarecedor do que as
respostas dadas pela religião e pela educação. Entre 1998 e 2007 viveu
na Suíça, onde estudou psicologia e ciências da educação na
Universidade de Neuchâtel. Desde 2008 que se dedica a práticas de
meditação e em 2014 iniciou-se na meditação ativa e bioenergética. Em
2015 formou-se em xamanismo essencial.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Julho / Agosto

Ateliês de Criação e
Experimentação
:: Atividades em torno da exposição IGNOTO, patente
no Centro de Exposições do CAS e no Centro Cultural
Emmerico Nunes
VISITA GUIADA E VISITA-ATELIÊ
> Dur. 1h | Todas as visitas serão adequadas às especificidades de cada
grupo | Mediante marcação
Como se lê uma obra de arte? Será que existem estratégias de leitura?
Terei de ficar passivo ou poderei interagir com a obra de arte? Sabemos
que são inúmeras as questões que assombram pequenos e graúdos
sobre o que existe num centro de exposições e sobre o comportamento
e atitude que devemos assumir. Para auxiliar o visitante ou o grupo
visitante existirão ao seu dispor estas visitas guiadas e visitas ateliês no
âmbito das artes plásticas e movimento e dança que surgirão como
elementos facilitadores e de aproximação às artes.
QUEM VAI AO MAR AVIA-SE EM TERRA
> Dur. 1h | Visita para grupos escolares e de colónias de férias | Mediante
marcação
Pretende-se efetuar a ligação entre o mar e o conceito de instalação e
ao mesmo tempo convidar à criação artística. Pede-se que cada
participante traga consigo elementos que considerem significativos e
relacionados com o mar.
O MAR EM LABORATÓRIO
> Dur. 1h30 | Todas as visitas serão adequadas às especificidades de cada
grupo | Mediante marcação
Para além da visita à exposição patente no Centro de Exposições do
CAS, pretende-se dar a conhecer o Laboratório da Memória do Mar
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
(espaço também presente no Centro de Artes de Sines e que se dedica à
conservação, estudo e divulgação das memórias da relação ancestral de
Sines com o mar).
À BOLINA - PERFORMANCE CONVIDA A NAVEGAR AOS
ZIGUEZAGUES POR ESTA EXPOSIÇÃO
Tendo como ponto de partida a exposição e o Mar - as suas
características e as suas gentes - iremos produzir uma performance em
que cada frase coreográfica será o retrato da faina e tradição marítima.
Apresentação pública no centro de exposições do CAS.
PERCURSOS CULTURAIS
> Para projetos de apoio a crianças e jovens e utentes dos Espaços
Seniores e da Santa Casa da Misericórdia de Sines
Visitas semanais ou mensais ao CAS. O principal objetivo é a
aproximação às artes e a valorização artística, assim como a criação de
hábitos culturais. Em cada sessão será tratada a exposição e efetuado
um registo das tradições e histórias do mar.

Obra de Carlos No em fase de produção
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Inscrições a partir de agosto

Aulas de Movimento e Dança
> Início das aulas a 28 de setembro.
HORÁRIOS
2.ª feira
Modern Jazz I: 18h00-19h00
Modern Jazz II: 19h00-20h00
3.ª feira
Dança criativa (7-8 anos): 18h00-19h00
Modern Jazz I: 19h00-20h00
4.ª feira
Dança criativa (5-6 anos): 18h00-19h00
Modern Jazz II: 19h00-20h00
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CAS: ARQUIVO HISTÓRICO
Até novembro de 2015

Mosaicos das Memórias de Sines
O Arquivo Municipal apela aos
munícipes que disponham de
fotografias, documentos,
testemunhos e livros que tenham
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 ao município e a todos os
sinienses as suas memórias. Com esta recolha, o Arquivo pretende, num
futuro próximo, constituir um repositório com as informações
recolhidas e realizar um documentário.
Mais informações: Tel. 269 860 090 / arquivo@mun-sines.pt

Julho / Agosto

Atividades regulares do Arquivo
VISITAS GUIADAS
> CAS - Arquivo | Para público em geral
Nestas visitas guiadas, destinadas a toda a
comunidade, mostra-se o Arquivo e o trabalho que
nele se faz.
ARQUIVISTA POR UM DIA
> CAS - Arquivo | Todas as quartas-feiras | Para público escolar, a partir do
2.º ciclo
Permite trabalhar como um arquivista durante 45 minutos: paleografia,
classificação e ordenação de documentos.
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MUSEU DE SINES
Julho / Agosto

“A Força Domada”
Exposição-dossiê
> Museu de Sines | Terça a domingo | 10h00-13h00 / 14h30-18h00
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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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
Envio de trabalhos até 11 de dezembro

4.º Concurso de Desenho
Humorístico Emmerico Nunes
Parceria Centro Cultural Emmerico Nunes / Câmara Municipal de Sines |
Regulamento em www.ccen.pt e www.centrodeartesdesines.pt
Emmerico Nunes foi um divertidíssimo praticante
do desenho humorístico, e é por isso que Sines o
designa como patrono do concurso de desenho
humorístico. Ilustrou as sucessivas crises europeias
da primeira metade do século XX, na imprensa
alemã, suíça, espanhola e portuguesa, com uma
bela dose de descentramento e de ironia perante a
insustentável atualidade do momento. O concurso
deste ano pretende que o risco do desenho
humorístico enfrente o MEDO sem medo.
"O medo é uma estratégia para nada inscrever. Constituise, antes de mais, como medo de inscrever, quer dizer, de
existir, de afrontar as forças do mundo desencadeando as
suas próprias forças de vida. Medo de agir, de tomar
decisões diferentes da norma vigente, medo de amar, de criar, de viver. Medo de
arriscar. A prudência é a lei do bom senso português." José Gil

Inscrições até 2 de setembro

Workshop de introdução à fotografia
> CCEN | O workshop irá decorrer de 9 a 16 de
setembro, durante a semana e em horário pós-laboral
| Inscrições até 2 de setembro | Para idades a partir
dos 14 anos
Workshop onde serão abordados conteúdos como
técnicas fotográficas, composição fotográfica,
exércicios, o laboratório fotográfico, entre outros.
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SINES SURF CLUBE
4 de julho

1.ª Prova de Resistência
Urbana de BTT
Por Caminhos de Vasco da Gama
> Sines | A partir das 16h00
A 1.ª prova de Resistência Urbana de BTT - Por Caminhos de Vasco da
Gama vai percorrer vários troços da zona histórica, avenida da praia e
zonas envolventes da cidade, num total de 7,3km. São esperados mais
de 100 atletas de todo o país, entre profissionais e amadores. O
objetivo da organização é desenvolver a modalidade em Sines,
aproveitando as ótimas condições que a cidade e a região oferecem.
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ASSOC. RECREATIVA DE DANÇA SINEENSE
25 de julho

Alentejo 2015
XVI Festival de Danças de Salão
e Latino-Americanas
> Pavilhão dos Desportos de Sines | Tarde: 13h30 | Noite: 20h00
O maior Festival de Danças de Salão e Latino-americanas do Alentejo, e
um dos maiores de Portugal, regressa a Sines e agora no verão. Estarão
em competição os melhores dançarinos do país, que serão avaliados
por jurados internacionais. Uma organização da Associação Recreativa
de Dança Sineense, em parceria com a Associação Portuguesa de
Professores de Dança de Salão Internacional.
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DESPORTO

Época 2015/2016

Inscrições para a Piscina /
Escola Municipal de Natação
Renovações (utentes já inscritos)
22 de junho a 3 de julho
Novas inscrições (vagas limitadas)
A partir de 6 de julho
Outras informações
- As instalações irão encerrar no dia 25 de julho para manutenção de
verão. Dependendo do decorrer das obras, as instalações irão reabrir a
07 de setembro.
- Previsão de início das aulas época 2015/2016: 14 de setembro
Contactos
Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia
Tel. 269 860 020
Dias úteis: 8h00-14h00 / 15h00-21h00; Sábados: 9h00-13h00
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JUVENTUDE
Novo equipamento

Nova biblioteca e casa da
juventude de Porto Covo
A Junta de Freguesia de Porto Covo
inaugurou, no dia 29 de março, a nova
casa da juventude e biblioteca da
freguesia, nas antigas instalações da
escola primária, que foram objeto de
beneficiações para adaptação às novas
funções. Os equipamentos estão ao
serviço da população e visitantes de
quarta-feira a domingo.

Inscrições para ano letivo 2015/2016

ETLA: Escola Tecnológica do
Litoral Alentejano
Estão abertas as inscrições para os cursos profissionais de Nível IV
(equivalência ao 12.º ano) de 2015/16:
- Técnico de Análise Laboratorial
- Técnico de Eletrónica, Automação e
Instrumentação
- Técnico de Informática de Gestão
- Técnico de Manutenção Industrial
- Técnico de Química Industrial
Inscrições em www.etla.pt
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FESTAS RELIGIOSAS
14 e 15 de agosto

Festa de Nossa Senhora
das Salas, Padroeira de Sines
Nos dias 14 e 15 de agosto, realizam-se as festas da padroeira dos
pescadores de Sines, Nossa Senhora das Salas, com procissões pelo
centro histórico (noturna, dia 14) e no mar (diurna, dia 15). Esta última,
usando as traineiras dos pescadores, devidamente engalanadas, é o
ponto alto das festividades.
14 de agosto (sexta)
21h30: Procissão das velas (com início na Igreja de N.ª Sr.ª Salas)
15 de agosto (sábado)
11h00: Missa na Igreja Matriz
16h00: Procissão pelo mar (com início na Igreja Matriz)
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FESTAS RELIGIOSAS
Agosto

Porto Covo em Festa
Festas em honra de Nossa Senhora da
Soledade
Nossa Senhora da Soledade é a padroeira de Porto Covo. As suas festas,
no final de agosto, incluem uma procissão de velas (29 de agosto) e
uma procissão diurna (30 de agosto). Em ambas, a população
acompanha a imagem pelas ruas da aldeia. As festas religiosas em
Porto Covo são acompanhadas por um programa de celebrações
“profanas” na freguesia ao longo do mês de agosto. Programa
completo a divulgar pela Junta de Freguesia de Porto Covo.
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AMBIENTE
Julho / Agosto

Bandeira Azul: Atividades
de Educação Ambiental
COM O PÉ NA MARÉ
Praia de São Torpes | 6 de julho | Em parceria com o CIEMAR - Laboratório
de Ciências do Mar da Universidade de Évora
Após uma introdução geral acerca dos
ambiente físico da zona entre-marés (ou
intertidal) de um litoral rochoso marítimo,
serão feitas observações in situ e, durante a
maré baixa, de animais e algas desta zona,
com vista a conhecer os seus principais
padrões de distribuição e abundância e
processos ou fatores que condicionam estes
padrões (por exemplo, recrutamento, reprodução, ciclo de vida,
comportamento, predação, competição, stresse térmico, dessecação,
hidrodinamismo). Serão também analisadas questões relativas à
exploração e conservação dos recursos vivos observados e à sua
utilização na avaliação da qualidade do ambiente marinho.

AS HISTÓRIAS VÃO À PRAIA
Hora do conto seguida de atividade de artes
plásticas alusiva à história. Pretende-se
sensibilizar para a proteção e defesa
ambiental, reciclagem, promoção do livro e
da leitura.
29 de julho: Praia da Ilha do Pessegueiro
31 de julho: Praia da Vieirinha - Vale Figueiros
04 de agosto: Praia Grande Porto Covo
Inscrições: ambiente@mun-sines.pt; tel. 914946009
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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 | N.º 6 Bar | 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

