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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Mastro popular, marcha de Lisboa e rancho 
folclórico na Feira dos Santos Populares em 

Sines 
 

A Praça Tomás Ribeiro recebe no sábado, dia 22 de junho, entre as 10h00 as 00h00, a Feira dos 
Santos Populares, assinalando com uma programação popular uma festa com tradição em Sines 
e devolvendo o caráter de bairro a esta zona nobre da cidade.  
 
A componente de mercado terá dois momentos: entre as 10h00 e as 17h00, mercado 
tradicional, com venda de produtos típicos da região, artesanato e produtos alusivos aos Santos 
Populares; entre as 18h00 e as 00h00, mercado noturno com venda de produtos alimentares e 
artesanato. 
 
O mercado noturno coincide com o Mastro Popular na Praça, uma iniciativa em parceria com a 
Missão Coragem - Núcleo de Sines, com sardinhada, comes e bebes e baile com o acordeonista 
Cláudio Rosário. 
 
Na animação noturna, destaque para o desfile da Marcha de São Vicente (Lisboa), às 21h00, no 
Castelo de Sines, seguido de arruada pelas principais ruas do centro histórico, com passagem 
pela Praça Tomás Ribeiro. A Marcha de São Vicente foi a vencedora nas categorias “Melhor 
Letra” e “Melhor Composição Original” nas Marchas Populares de Lisboa em 2013. 
 
Na animação diurna, atenção especial à atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila 
Nova de Milfontes, acompanhado por acordeonista, às 16h30, na Praça Tomás Ribeiro. 
 
No antigo edifício dos Correios, realizam-se iniciativas para pais e filhos pelos técnicos do Centro 
de Artes de Sines: sessões de contos para pais e filhos pelos técnicos do Centro de Artes de Sines 
(às 10h30 e 15h30) e ateliê de confeção de biscoitos típicos de mastro, com a parceria da 
Pastelaria Vela d’Ouro (às 11h00).  
 
Às 16h00, na Praça, o Chef Murta, do Restaurante “O Galo” faz cozinha ao vivo (“showcook”) 
com propostas de confeção de sardinha e cavala. 
 
Ao longo do dia, realiza-se uma exposição dos trabalhos realizados no desafio “Não há manjerico 
melhor que o meu”, com prémios oferecidos pelo comércio local, e existirá um “mural 
manjerico” onde os visitantes da feira poderão colocar as suas quadras alusivas aos santos 
populares. 
 
A Feira dos Santos Populares realiza-se na sequência de iniciativas similares (Natal no Largo e 
Feira da Primavera) promovidas pela Câmara Municipal de Sines para animar o centro histórico 
requalificado no âmbito do Programa de Regeneração Urbana. 
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É uma organização da Câmara Municipal de Sines, em parceria com a Junta de Freguesia de 
Sines, a Missão Coragem - Núcleo de Sines e a Delegação de Sines da Associação de Comércio e 
Serviços do Distrito de Setúbal.  
 
A Associação Sines Solidária colabora recebendo ofertas de bens e géneros alimentares, como 
nas feiras anteriores. 
 
A feira tem o apoio do Programa de Regeneração Urbana de Sines, com fundos FEDER / União 
Europeia no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013. 
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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). 

mailto:sidi@mun-sines.pt�

