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Tasquinhas na Av. Vasco da Gama asseguradas
pelas colectividades de Sines
A Câmara Municipal de Sines organiza, entre 16 e 25 de Julho, na Avenida Vasco da Gama, mais
uma edição das Tasquinhas, iniciativa que conjuga paisagem, animação e sabores locais numa
das principais zonas de interesse turístico da cidade: a baía de Sines.
Em 2010, a autarquia continua a gerir e a manter o espaço, mas a exploração será assegurada
pelas associações e colectividades de Sines, podendo a organização convidar outros produtores
e comerciantes para complementar a oferta.
“A Câmara Municipal de Sines lançou um desafio às colectividades de Sines para que estas
assumissem a realização das Tasquinhas na Avenida Vasco da Gama. Com esta iniciativa
pretende-se estimular as colectividades a mobilizar as direcções e associados a realizar receitas
para as suas actividades e introduzir inovações nesta iniciativa de relevante interesse para a
cidade de Sines, na atracção de turistas e visitantes e na oferta de gastronomia naquele espaço
de rara beleza”, diz o presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho.
“As colectividades responderam em número significativo ao convite da Câmara e a edição das
Tasquinhas 2010 será realizada por associações desportivas, culturais e políticas. A Câmara
assegura a montagem e gestão das estruturas, assim como os serviços de apoio, desde
iluminação, limpeza, vigilância e animação. Com esta nova modalidade pretende-se mais
participação, mais inovação e melhores resultados para as associações de Sines”, acrescenta.
As associações e colectividades do concelho inscritas não pagam qualquer valor pela ocupação
dos stands.
É novamente organizado o Concurso de Melhor Prato de Sardinha de Sines como forma de
divulgação e valorização do produto regional de maior relevo do concelho.
Os stands e os seus ocupantes manter-se-ão no espaço até 15 de Agosto, prestando apoio ao
FMM Sines - Festival Músicas do Mundo e à Feira de Agosto.
As normas de participação das Tasquinhas Sines 2010 foram aprovadas por unanimidade na
reunião de Câmara de 6 de Maio.
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