MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Tasquinhas Sines mostram especialidades gastronómicas
junto ao mar
A Câmara Municipal de Sines organiza, entre 3 e 12 de Julho, na Avenida Vasco da Gama, as
Tasquinhas Sines 2009, a 14.ª edição da mostra que se realiza desde o final da década de 90 com
o objectivo de promover uma das principais riquezas turísticas e culturais de Sines, a
gastronomia. A abertura ao público está marcada para as 19h00 do dia 3.
Com 20 expositores instalados junto à Baía de Sines, as Tasquinhas reúnem no mesmo espaço
empresários da restauração e associações locais, que têm nesta iniciativa uma oportunidade de
divulgar os produtos gastronómicos que caracterizam a região, num contexto de mostra,
potenciada pela animação que decorre diariamente.
Da feijoada de búzios às sardinhas escarchadas, passando pelo choco frito "à sineense" e pela
representação da comunidade africana e dos sabores do interior alentejano, o público que se
deslocar a Sines poderá escolher entre uma centena de especialidades culinárias.
O Concurso “Melhor Prato de Sardinha de Sines” realiza-se mais uma vez, com o objectivo de
valorizar este importante recurso económico de Sines através da recuperação de receitas antigas
e de novas propostas para a sua confecção culinária.
Abertas entre as 12h00 e as 02h00, as Tasquinhas terão animação musical assegurada pelos
seguintes grupos: Rastolhice (dia 3), Jorge Nice Show (dias 5 e 10), Os Alentejanos (dia 6), Os
Notas (dia 7), Zezé Barbosa Band (dia 8), Castro & Salgueiro (dia 9), Adiafa (dia 11) e Grupo
Banza (dia 12). No dia 4 de Julho, realiza-se o Carnaval de Verão, que atravessa o recinto e tem
animação da Banda do Pelô (Brasil) e a bateria de samba e batucada sineense Skalabá Tuka.
No topo oeste das Tasquinhas será instalado um pavilhão com uma exposição sobre os principais
projectos da Câmara Municipal de Sines.
As estruturas das Tasquinhas permanecerão instaladas para apoio ao Festival Músicas do Mundo
e, entre 29 de Julho e 16 de Agosto, continuarão a funcionar com alguns expositores e animação
regular.
As Tasquinhas Sines são uma organização da Câmara Municipal de Sines, com os apoios da
Associação de Armadores da Pesca Artesanal e de Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina e da Administração do Porto de Sines.
Seguindo os números atingidos em 2008, estima-se que, em 2009, o recinto seja visitado por
mais de 25 mil pessoas.
Informações detalhadas sobre a oferta dos expositores e o programa de animação diária
disponíveis em www.sines.pt.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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