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NOTA À IMPRENSA

Tasquinhas 2010 levam sabores
locais à Baía de Sines
A Câmara Municipal de Sines organiza, entre 16 de Julho e 15 de Agosto, na Avenida Vasco da
Gama, mais uma edição das Tasquinhas, iniciativa que conjuga paisagem, animação e sabores
gastronómicos 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 é assegurada pelos
clubes e associações de Sines, como forma de angariação de fundos para as suas actividades,
tendo a organização convidado outros produtores e comerciantes para complementar a oferta.
As tasquinhas representadas são as seguintes: Academia de Ginástica de Sines, “Arte Velha” ‐
Associação de Artesãos de Sines, “Doces da Nossa Terra”, Gelataria “Hatrês”, Hóquei Clube
Vasco da Gama, PCP, Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines, Siga a
Festa ‐ Associação de Carnaval, SIM ‐ Sines Interessa Mais e Vasco da Gama Atlético Clube. As
associações e clubes do concelho inscritos 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.
As Tasquinhas estão abertas ao público entre as 12h00 e as 02h00 (no dia 16 de Julho, as portas
abrem às 19h00). Há animação musical, todos os dias, às 22h00.
O recinto das Tasquinhas funcionará até 15 de Agosto, prestando apoio ao FMM Sines ‐ Festival
Músicas do Mundo (28 a 31 de Julho) e à Feira na Avenida.
As Tasquinhas Sines são uma organização da Câmara Municipal de Sines, com o apoio da
Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina.
Ementas das Tasquinhas e programação completa de animação em www.sines.pt.
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