SIDI

NOTA À IMPRENSA

Tasquinhas junto à baía de Sines
a partir de 15 de Julho
A Câmara Municipal de Sines organiza, entre 15 de Julho e 15 de Agosto, 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 2011, a autarquia gere e mantém o espaço e, à semelhança de 2010, a exploração é
assegurada pelas associações e colectividades de Sines, com a oferta complementada por alguns
outros produtores e comerciantes.
A lista de 13 tasquinhas é a seguinte: Academia de Ginástica de Sines, Arte Velha - Associação de
Artesãos de Sines, Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém, Associação
Recreativa de Dança Sineense, Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos
Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines, Associação Sines Solidária, Carnaval de Sines,
Doces na Nossa Terra, Ginásio Clube de Sines, Hatrês - Gelataria, Hóquei Clube Vasco da Gama,
Partido Comunista Português e Resgate.
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 2h00, com excepção do dia da
inauguração, em que o recinto abre às 19h00.
Haverá 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 (22 a 30 de Julho) e à Feira na Avenida (12 a 15 de Agosto).
Este ano, as condições da falésia e a preparação do início das suas obras de consolidação (bem
como as da requalificação da Avenida Vasco da Gama e da construção do elevador), levam a que
o recinto das Tasquinhas seja montado na zona leste e não na zona oeste da marginal, como tem
sido habitual.
Consulte a programação detalhada no desdobrável dos eventos e no site municipal
(www.sines.pt).
As Tasquinhas 2011 têm o apoio da Associação de Armadores da Pesca Artesanal e de Cerco do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
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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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