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Solicitar inserção de eventos
O material para divulgação na agenda deve
ser remetido para o endereço de email
sidi@mun-sines.pt (Serviço de Informação,
Divulgação e Imagem) até ao dia 10 do mês
anterior ao da sua edição. Se o dia 10
coincidir com um fim de semana ou feriado,
o prazo será o dia útil anterior. A inserção de
eventos é sujeita a avaliação de interesse
público. Próxima edição: julho / agosto de
2016.
Obter a agenda
Pode encontrar a agenda nos equipamentos
públicos, comércio, etc. (ver circuito na
contracapa). Se vive fora de Sines, pode
solicitar-nos o envio pelo correio
(tel. 269 630 665; sidi@mun-sines.pt).
Alterações
O programa de iniciativas pode ser alterado
por motivos imprevistos. As alterações são
noticiadas nos meios eletrónicos municipais
(ver endereços na contracapa).
A informação de entidades externas ao
município é da sua responsabilidade.
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SINES em Agenda

Dias de teatro e animação
A Câmara Municipal de Sines promove, pelo terceiro ano consecutivo, um
programa que permite ao público assistir a algumas das melhores
produções de teatro nacionais e internacionais, em Sines e Porto Covo.
“Em Junho Há Teatro em Sines” é o acontecimento em destaque nestes
dois meses e nesta agenda.
Uma das companhias com espetáculos representados nesse programa, o
Teatro do Mar, merece ser mencionada por outro motivo: o seu 30.º
aniversário, que se assinala em 2016, vai ser objeto de uma exposição
documental no Centro de Artes de Sines (CAS).
Além desta, outras iniciativas no CAS sobressaem no alinhamento da
programação: "Uma Noite na Casa dos Livros" (que é como quem diz, uma
noite na Biblioteca), a final distrital do Concurso Nacional de Leitura e a
Semana da Educação Artística, com atividades para escolas e famílias.
Entre as iniciativas que o município apoia, temos grandes expectativas
para a Sines Quinhentista que, no contexto das comemorações dos seus
500 anos, a Santa Casa vai realizar no centro histórico, em junho.
Quatro acontecimentos ligados pelo mar merecem destaque: as
comemorações do Dia do Pescador, a Feira do Mar (Tech Sines) do Sines
Tecnopolo e as novas edições do SinesCat (catamarãs) e da prova de mar
do Clube de Natação do Litoral Alentejano.
Termino, como poderia ter começado, com uma chamada de atenção
para o concerto de Cuca Roseta, com a Orquestra de Sopros do Algarve,
no Castelo de Sines, um espetáculo que abre a temporada de eventos de
verão no nosso concelho.
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

MAIO / JUNHO
05 MAI | QUI

25 MAI | QUA

AUD > Cinema: "Jogo de Damas"

COM > Dia de África

06 MAI | SEX

28 MAI | SÁB

BIB > Geronimo Stilton

MAR > Dia do Pescador

07 MAI | SÁB

TM > Workshop de dança
contemporânea

TM > Aula aberta de expressão

musical

29 MAI | DOM

11 MAI | QUA

COM > 7.º aniversário do Espaço

SEC > Concurso Nacional de

Sénior do B.º Marítimo

Leitura

01 JUN | QUA

14 MAI | SÁB

EDU > Dia Mundial da Criança

DESP > Andebol: Concentração de COM > Abertura da exposição "500

bambis

anos da Santa Casa"

MUS > Dia S. Torpes - Caminhada

ARQ > Abertura da exposição "A
praia não serve só para tomar..."

CEXP > Inaug. exposição "Teatro
do Mar - 30 Anos a Criar"

03 JUN | SEX

15 MAI | DOM

MAR > Tech Sines 2016

DESP > Raid BTT Alvalade - Porto

04 JUN | SÁB

Covo
SEC > SEA: Brinc'Arte

MAR > Tech Sines 2016

19 MAI | QUI

EJTS > "Les Rois Fainéants", Cia.
Cocotte

AUD > Cinema: "O Filho de Saul"

05 JUN | DOM

21 MAI | SÁB

MAR > Tech Sines 2016

SEC > SEA: Ciranda de Contos

TM > "A Magia das Águas”

SEC > SEA: Audição dos Alunos
dos Ateliês Movimento e Dança

06 JUN | SEG
ARQ > Abertura da exposição "Sines
e a Grande Guerra”
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MAIO / JUNHO
07 JUN | TER

EJTS > "Por um Fio", Teatro do Mar

EDU > Festa final do ano letivo

17 JUN | SEX

09 JUN | QUI

EJTS > "Por um Fio", Teatro do Mar

EJTS > "Uma Menina Bem

BIB > Biblioteca Fora de Horas

Guardada", Baal17

18 JUN | SÁB

10 JUN | SEX

DESP > Karaté: Estágio anual

MAR > SinesCat

COM > Mastro no Jardim das

COM > Sines Quinhentista

Descobertas

11 JUN | SÁB

EJTS > "La Carta", Paolo Nani

MAR > SinesCat

23 JUN | QUI

COM > Mastro no Jardim das

COM > Prosas: Festa final do ano

Descobertas

letivo

COM > Sines Quinhentista

24 JUN | SEX

EJTS > “O Último dos Românticos",

COM > Cercisiago: Caminhada

Comuna

Solidária

12 JUN | DOM

EJTS > "Gente Muito Perto",
Casear

MAR > SinesCat

COM > Baile popular de São João

DESP > Prova de Mar Baía de Sines

25 JUN | SÁB

COM > Matiné de Santo António

COM > SCMSines Trail

COM > Sines Quinhentista

EJTS > "EntreLaços", Teatro do

13 JUN | SEG

Mar

EDU > Primeiras Cambalhotas

FP > Concerto: Cuca Roseta com

14 JUN | TER

Orquestra de Sopros do Algarve

EDU > Brincadeiras Aquáticas

26 JUN | DOM

16 JUN | QUI

EJTS > "EntreLaços", Teatro do

Mar

COM > Dia da Criança Africana
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EM JUNHO HÁ TEATRO EM SINES
Junho

EM JUNHO HÁ TEATRO
EM SINES 2016
> Sines e Porto Covo | Org. Câmara Municipal de Sines. Parcialmente
integrado na Mostra Internacional de Teatro de Santo André

EM

Junho é uma oportunidade para
conhecer novas companhias e
expressões teatrais em Sines. De
Portugal, Itália e Catalunha, peças
em diversos registos mas com um
tema dominante: as relações
humanas. O programa “Em Junho
Há Teatro em Sines” é uma
iniciativa realizada em parceria com
a Mostra Internacional de Teatro de
Santo André, que ajuda a trazer a
Sines cinco dos seus sete
espetáculos.

:: PROGRAMA
04 JUN > "Les Rois
Fainéants", pela Cia.
Cocotte (Espanha)
> Centro de Artes de Sines Auditório | 22h00 | 5 euros
Uma fábrica na região francesa
da Aquitânia é durante décadas um exemplo de eficiência, mas
também de monotonia para os trabalhadores. Até que chega uma carta
que muda tudo. Espetáculo inspirado no trabalho da companhia Les
Deschiens e no cinema de Jacques Tati. Criação coletiva dirigida por
Joan Cusó. A Cia. Cocotte tem sede em Barcelona.
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EM JUNHO HÁ TEATRO EM SINES
09 JUN > "Uma Menina Bem Guardada", pela Baal17
> Largo Marquês de Pombal - Porto Covo | 22h00 | Entrada livre
José Ferrolho

Comédia-vaudeville do século XIX,
onde o autor, Eugéne Labiche,
brinca com os costumes da
burguesia da época. O tom é ligeiro
e satírico. A intriga e o equívoco são
os ingredientes. A Baal17 é uma
companhia de teatro de Serpa.

11 JUN > "O Último dos
Românticos", pela Comuna
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 22h00 | 5 euros
Bruno Simão

No espaço de nove meses, um
homem de 55 anos convida três
mulheres diferentes para o
apartamento da sua mãe, numa
tentativa de ter um caso
extraconjugal. Texto original de Neil
Simon adaptado e encenado por
João Mota. Carlos Paulo, Margarida
Cardeal, Maria Ana Filipe e Maria
Vieira interpretam.

16 e 17 JUN > “Por um Fio”, pelo Teatro do Mar
> Local a definir | 22h00 | Entrada livre
Criação multidisciplinar, entre a
dança, o teatro físico e o circo, para
uma bailarina e um ator/acrobata.
Sobre a fragilidade dos laços
humanos, uma estrutura
arquitetónica e mutante é abrigo e
metáfora da relação destes dois
seres. As relações estabelecem-se fluídas, escorrem sem obstáculos,
marcadas pela ausência de peso, em constante movimento.
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EM JUNHO HÁ TEATRO EM SINES
18 JUN > "La Carta", por Paolo Nani (Itália)
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 22h00 | 5 euros
Gabriele Zucca

“La Carta” é uma criação de dois
homens: Paolo Nani, que a interpreta,
e Nullo Facchini, que a dirige. A
comédia explora a mesma história
recriando-a de 15 formas diferentes.
Um show de clown com inspiração
livre em "Exercícios de estilo", do
escritor Raymond Queneau.

24 JUN > "Gente Muito Perto", pela Casear
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 22h00 | 5 euros
Espetáculo construído a partir de
histórias de casais que responderam
ao repto da companhia e partilharam
as suas experiências de “ficar muito
perto de alguém”. A encenação é de
Sofia Cabrita. O casal feito das
histórias de muitos casais é
interpretado por Ana Sofia Paiva e
Nuno Nunes.

Joana Saboeiro

25 e 26 JUN > “EntreLaços”, espetáculos finais das
Oficinas de Teatro do Teatro do Mar
> Centro de Artes de Sines - Auditório | Sessões às 15h00 | Sessões-extra às
16h30 | Mais informação na pág. 23
O trabalho anual das Oficinas de
Teatro culmina com apresentações ao
público. Em 2016, abordam-se
temáticas levadas às sessões pelos
alunos: o bullying, a autoestima, a
entreajuda. Criação coletiva
conduzida pelos formadores Tânia de
Brito e Luís João Mosteias.
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FESTIVAL DOS PORTOS

25 de junho

Cuca Roseta e Orquestra
de Sopros do Algarve
> Castelo de Sines | 21h00 | Entrada livre | Parceria Câmara Municipal de
Sines / Administração dos Portos de Sines e do Algarve
Cuca Roseta é uma das mais aclamadas vozes da nova geração do fado.
O seu novo disco chama-se “Riû” e tem produção de Nelson Motta,
prestigiado compositor brasileiro. Neste novo trabalho, Cuca Roseta
apresenta-nos um fado virado para o mundo e onde se notam todas as
influências musicais do mesmo. Com um fado mais leve, mais
melódico, mas intimista, Cuca Roseta dá um passo em frente na
composição, através de parcerias com grandes músicos nacionais e
internacionais. É este mesmo fado que vai poder ouvir ao vivo, no
Festival dos Portos | Sines, juntando a Orquestra de Sopros do Algarve
da Academia de Música de Lagos, para que a emoção seja ainda maior.
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CAS: AUDITÓRIO
Maio

Cinema no CAS
> CAS - Auditório | 21h30 | 2 euros | Org. Câmara Municipal de Sines
5 MAIO: "JOGO DE DAMAS", DE PATRÍCIA SEQUEIRA
Depois do velório de Marta, as
suas cinco melhores amigas vão
passar a noite no turismo rural
que ela não chegou a inaugurar.
Essa longa noite é uma viagem
labiríntica pelos caminhos da
amizade, na qual cada uma se
revela como se fosse o último
dia. Na véspera do enterro,
fala-se da vida e de uma
amizade que sobreviveu a tudo. Mas será esta amizade capaz de
sobreviver à morte? Com Fátima Belo, Rita Blanco, Maria João Luís,
Ana Nave e Ana Padrão. Portugal, 2015, 89’, M/14
19 MAIO: "O FILHO DE SAUL", DE LÁSZLÓ NEMES
Saul Ausländer é um membro
húngaro do Sonderkommando, o
grupo de prisioneiros judeus isolados
do campo de concentração e forçados
a dar apoio aos Nazis no processo de
exterminação em larga escala.
Durante os trabalhos num dos
crematórios, Saul descobre o corpo
de um rapaz que reconhece como
sendo o seu filho. Enquanto os
Sonderkommando planeiam uma
revolta, Saul fica obcecado com uma
missão impossível: salvar o corpo do rapaz de uma autópsia e encontrar
um rabino para lhe recitar as orações Kaddish e realizar o funeral.
Hungria, 2015, 107', M/16
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CAS: CENTRO DE EXPOSIÇÕES
14 de maio a 26 de junho

Teatro do Mar - 30 Anos a Criar
:: Exposição documental alusiva aos 30 anos de
atividade do Teatro do Mar (1986-2016)
> Centro de Artes de Sines | Todos os dias, 14h00-20h00 | Org. Contra
Regra - Teatro do Mar / Câmara Municipal de Sines

O Teatro do Mar nasceu em Sines, em 1986, fundado por Vladimir
Franklin e Julieta Aurora Santos, sua diretora artística desde 1988.
Itinerante por excelência, a companhia levou o seu trabalho por todo o
território nacional e tem sido presença regular em muitos festivais
internacionais, em muitas cidades de vários países europeus e também
no Brasil. Com um trabalho - também - profundamente ligado à sua
comunidade local e transversal na sua orientação de públicos e espaços,
é na rua que se especializa e é o teatro de rua que o internacionaliza.
A propósito da comemoração do 30.º aniversário, produz uma
exposição que pretende documentar o universo do seu percurso
artístico e o seu crescimento e afirmação profissional. Uma
oportunidade única de contacto direto com parte do espólio das mais
de 70 criações originais e partilha da sua experiência profissional local,
nacional e internacional, que transcende a apresentação dos seus
espetáculos, nomeadamente com as suas práticas de inclusão pelas
artes performativas nas suas várias valências, da criação à formação.
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CENTRO DE ARTES: BIBLIOTECA
6 de maio

Geronimo Stilton
> CAS - Auditório (09h15), Escola EB N.º 2
(14h00) e Escola EB N.º 3 (11h00) | Para
alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo
O Geronimo Stilton vem à Biblioteca
Municipal e vai às escolas para sessões de
Carimbautógrafos. Vem conhecer este teu
amigo, fazer-lhe perguntas sobre ele, a
sua família e as suas aventuras! O
Geronimo está à tua espera!

17/18 de junho

Biblioteca Fora de Horas:
Uma Noite na Casa dos Livros
> CAS - Biblioteca | Noite de 17 para 18 de junho | Para crianças dos 7 aos
12 anos | Limite de inscrições: 25 crianças | Data limite de inscrições: 15 de
junho | Mediante preenchimento de ficha de inscrição e autorização dos
encarregados de educação, no balcão de atendimento do CAS
Afinal o que se passa na biblioteca durante a
noite? Será que os livros ficam sossegadinhos a
descansar nas prateleiras de tanto serem
mexidos, tocados e folheados durante o dia? Ou
será que têm vida e saltam das estantes, correm,
riem, brincam e retomam conversas
interrompidas? É para desvendar este mistério
que a Biblioteca Municipal de Sines convida as
crianças a participarem nesta aventura.
Pretende-se fomentar o gosto pela leitura e
chamar a atenção para o papel fundamental dos livros na infância,
proporcionando uma noite diferente e mágica com leituras de histórias,
jogos e muitas aventuras pela noite dentro.
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CENTRO DE ARTES: BIBLIOTECA
Maio / Junho

Atividades de continuidade
À DESCOBERTA DA BIBLIOTECA
> CAS - Biblioteca (setor infantil) | 4, 12, 18 e 25 de maio | 2 e 8 de junho |
10h30-15h00 | Para alunos dos 1.º e 2.º ciclos | Mediante marcação: 269
860 080; biblioteca@mun-sines.pt
HORA DO CONTO
> CAS - Biblioteca | Para pré-escolar e 1.º ciclo | Mediante
marcação
Para o pré-escolar: “Lobo Grande e Lobo Pequeno”, de
Olivier Tallec e Nadine Brun-Cosme. Para o 1.º ciclo:
“Titiritesa”, de Xerardo Quintiá e Maurizio Quarello.
CONTA-ME HISTÓRIAS… DAQUILO QUE EU NÃO LI
> Estabelecimentos de ensino | Para 3.º ciclo do ensino
básico e ensino secundário | Mediante marcação
Sessões de leitura de “Uma Escuridão Bonita”, um dos
mais belos romances do autor angolano Ondjaki.
UMA CASA SEM LIVROS | GRUPO DE LEITORES
DA BIBLIOTECA DE SINES
> CAS - Cafetaria | Datas a agendar | 18h30 | Gratuito |
Inscrições e informações: biblioteca@mun-sines.pt ou
tel. 269 860 080
A Biblioteca Municipal continua com as suas sessões
mensais dedicadas à partilha da leitura. Junte-se a nós.
OUTRAS ATIVIDADES DE CONTINUIDADE
:: Tema do mês: ler para crer, ou ler ciência
:: Autor do mês
:: Top leitores / Top leituras | Com prémios para os melhores leitores
(adultos e infantis)
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Maio / Junho

Ateliês de Criação
e Experimentação
VISITA GUIADA
> CAS - Centro de Exposições | Mediante marcação | Dur. 1h | Todas as
visitas são adequadas às especificidades de cada grupo
Como se lê uma obra de arte? Será que existem estratégias de leitura?
Terei de ficar passivo ou poderei interagir com a obra de arte? Para
auxiliar o visitante ou o grupo visitante existem ao seu dispor estas
visitas guiadas que pretendem ser elementos facilitadores e de
aproximação às artes.

Maio / Junho

Projetos de continuidade
COM TEMPO: ARTE CONTEMPORÂNEA PARA BEBÉS
- TRÊS SESSÕES ESPECIAIS EM JUNHO
> Sessões no estabelecimento de ensino | Para bebés dos 6 meses aos 3
anos | Dur. 20 a 30m, de acordo com a especificidade de cada grupo
Projeto que pretende tratar a arte contemporânea e as suas
especificidades junto dos mais novos desde tenra idade. Pretende-se
estimular e despertar os bebés para o conhecimento dos vários
elementos da linguagem visual e para o mundo que os rodeia.
OUTROS PROJETOS DE CONTINUIDADE
:: Experiência Deslocar: Uma Aula no CAS
:: Música e vocalizes para bebés
:: Música e movimento
:: Prepar'Arte: Artes no Pré-Escolar
:: Unidade de Produção
:: Percursos culturais
:: Terra e Arte
14

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
11 de maio

Concurso Nacional de Leitura
:: Distrito de Setúbal
> CAS - Vários espaços | A partir das 13h00
A Biblioteca Municipal de Sines, valência do Centro de Artes de Sines,
organiza no dia 11 de maio a fase distrital da 10.ª edição do Concurso
Nacional de Leitura.
O Centro de Artes de Sines receberá os melhores leitores apurados na
1.ª fase em cada uma das escolas do distrito da Setúbal. No total serão
132 alunos das 34 escolas do distrito (91 alunos do 3.º ciclo do ensino
básico e 41 alunos do ensino secundário).
Na prova a realizar em Sines serão selecionados os dois vencedores
distritais, um em cada nível de ensino, que competirão na final nacional
com os vencedores dos restantes distritos, regiões autónomas e escolas
portuguesas no estrangeiro.
O objetivo central deste concurso é estimular o treino da leitura e
desenvolver competências de expressão escrita e oral.
A Câmara Municipal de Sines associa-se desta forma à iniciativa do
Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Direção-Geral do
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Rede das Bibliotecas Escolares,
Camões IP e RTP.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
15 a 25 de maio

Semana da Educação Artística:
“Educar com Arte”
> Centro de Artes de Sines - Vários espaços | Para mediadores culturais,
professores e educadores de infância, auxiliares de ação educativa,
técnicos de serviços educativos, animadores socioculturais, pais e todos os
interessados
Seguindo os princípios da Semana da
Educação Artística instituída pela
UNESCO em 2012, o Centro de Artes
de Sines, através do Serviço Educativo
e Cultural, apresenta novamente em
2016 um leque variado de iniciativas
que visam despertar a sociedade para a
importância da ARTE enquanto área de
especial importância para o
desenvolvimento do ser humano.
:: BRINC'ARTE: SESSÃO ARTE-EDUCATIVA PARA PAIS E FILHOS
> CAS - Auditório | 15 de maio | 15h00 | Dur. 2h | Para pais e filhos (crianças
5-12 anos) | Mediante marcação | Parceria com o Serviço Educativo do
Teatro do Mar
O Serviço Educativo do Teatro do Mar propõe uma sessão arteeducativa dirigida a pais e filhos, que terá como enfoque primordial o
jogo dramático.
:: CIRANDA DE CONTOS: CONTOS PARA TODA A FAMÍLIA
> Centro histórico de Sines | 21 de maio | 15h00
Sessões de contos distribuídas por três pontos estratégicos da zona
histórica envolvente do Centro de Artes de Sines. Com a participação
das contadoras / mediadoras de leitura Nelda Magalhães (”Contos em
Viagem", com manipulação de objetos e sons de instrumentos
musicais), Paula Cusati e Cristina Fernandes.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
:: SÓ IDA: AUDIÇÃO DOS ALUNOS
DOS ATELIÊS DE MOVIMENTO E
DANÇA DO CAS
> CAS - Auditório | 21 de maio | 18h30
A atualidade convida, diariamente, a
uma reflexão sobre a emigração, o
êxodo, as viagens, os encontros, a fuga
e a emergência desta ocorrência.
Através do movimento e da dança,
crianças e jovens dos 4 aos 17 anos
ilustram este acontecimento.
:: CINECONCERTO INTERATIVO
POR CHARLIE MANCINI
> CAS - Auditório | 23 de maio | 10h30 e
14h00 | Dur. 1h | Para público escolar (4-14 anos) | Mediante marcação
O cineconcerto interativo consiste numa performance e explanação do
trabalho de Charlie Mancini enquanto acompanhador musical de
cinema mudo.
:: APRESENTAÇÃO DO COLETIVO “A TRIBO”
E WORKSHOP PARA JOVENS
> CAS - Blackbox | 24 de maio | 10h30 | Mediante
marcação
O coletivo A TRIBO - Associação de Arte e Comunidade
tem como fim promover o desenvolvimento da comunidade através da
arte. Apresentará um workshop para divulgar junto dos jovens locais a
pedagogia e ideologia teatral do coletivo.
:: ARTES PLÁSTICAS E TEATRO
> CAS - Centro de Exposições | 25 de maio | 10h00, 11h00 e 14h30 | Para
público escolar | Mediante marcação
O Centro de Artes de Sines acolhe a coleção demonstrativa do percurso
de vida da companhia Teatro de Mar. Propõe-se uma visita orientada /
guiada pela curadora da exposição.
17

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Maio / Junho

Dança
ATELIÊS DE MOVIMENTO E DANÇA
Inscrições abertas na receção do CAS.
Aulas às segundas, terças e quartas.
Ateliês: Modern Jazz (10-12 anos e 13-17
anos), Dança Criativa (4-6 anos e 7-9 anos)
e Barra de Chão (adultos).

Maio / Junho

Mais iniciativas
FAMÍLIAS: CURSO “AGORA PAIS”
Atividade para pais e crianças entre o 1.º e o 6.º mês de vida, realizada
numa colaboração do SEC com a Equipa de Saúde Infantil e Pediátrica
do Centro de Saúde de Sines. Todas as terças-feiras, entre as 16h00 e as
18h00. Marcações: catia.moura@ulsla.min-saude.pt.
SEC / MUSEU DE SINES: VISITAS AO MUSEU DE SINES
Uma visita pela história local que caminha a par e passo com a grande
época dos Descobrimentos. Todos os dias (exceto segundas-feiras),
para todos os níveis de ensino. Mediante marcação.
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CAS: ARQUIVO MUNICIPAL
Junho

Novas exposições
1 JUN-15 SET > “A PRAIA NÃO
SERVE SÓ PARA TOMAR
BANHO…”
> Centro de Artes de Sines - 1.º Piso
As praias de Sines têm uma utilização
secular, e nem sempre pelos motivos
de fruição e lazer. Atividades como a
pesca, a indústria, a pastorícia também tinham lugar.
6-26 JUN > “SINES E A GRANDE GUERRA (1914-1918)”
> Centro de Artes de Sines - Átrio e www.sines.pt
Em Sines, a I Grande Guerra significou as dificuldades nos
abastecimentos das indústrias da cortiça e das conservas de peixe e a
ameaça de encerramento de fábricas. Sucediam-se os conflitos entre
operários e autoridades, ao mesmo tempo que vários sinienses eram
chamados à guerra. Esta exposição inclui documentos do Arquivo e da
coleção de António Beja, cujo avô, Francisco da Costa Beja, esteve em
França. Com esta exposição, celebra-se também o Dia Internacional
dos Arquivos, 9 de junho.

> Atividades de continuidade
MOSAICO DAS MEMÓRIAS DE SINES
Até dezembro de 2016, o Arquivo Municipal recebe todos os
documentos e objetos que os munícipes queiram partilhar.
OUTROS ATELIÊS E VISITAS
Continuam as visitas guiadas ao Arquivo para o público em geral, a
atividade Arquivista por um dia (quartas, para público escolar a partir
do 2.º ciclo) e Documento do mês (nas escolas, para público escolar a
partir do 2.º ciclo). Todas mediante marcação (tel. 269 860 090).
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MUSEU DE SINES
Maio / Junho

Memórias da Praia de São Torpes
> Org. Museu de Sines - Câmara Municipal de Sines. Apoio EDP Produção Programa Tradições Locais e Regionais
A praia de São Torpes é uma das mais conhecidas e
procuradas de Sines. Com o apoio da EDP, o Museu tem
vindo a recolher memórias, fotografias e objetos com vista
à realização de uma exposição e à publicação de um livro.
No entanto é na praia e nas suas redondezas que se centram as
atividades de redescoberta deste rico património identitário.

:: DIA DE SÃO TORPES
14 MAIO > CAMINHADA
> S. Torpes - Pedra da Casca
Caminhada pela beira-mar, ao
encontro dos sítios e protagonistas da
construção das jangadas. Iniciativa
conjunta com o Centro de Saúde de
Sines, no âmbito de “Maio, Mês do Coração”. Para maiores de 6 anos,
mediante marcação no Museu de Sines.
17 MAIO > ATIVIDADES NO MUSEU
> Museu de Sines
Lembramos o dia da chegada do corpo de São Torpes a esta praia, no
ano de 68. Com diversas visitas e atividades pedagógicas no Museu de
Sines. Para o público escolar, mediante marcação.

> Exposição-dossiê “Sines Quinhentista”
> Museu de Sines | 10, 11 e 12 de junho
No âmbito da iniciativa Sines Quinhentista, organizada pela Santa Casa
da Misericórdia de Sines.
20

CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
Até 3 de julho

Três exposições no CCEN
> CCEN | Terça a domingo, 14h00-18h00
:: Ana Jacinto Nunes | Ficar até perder de vista
> Sala Emmerico Nunes
Da janela aberta veem-se cenas domésticas de quem “Boat bird”. 190 “feltiles” (monotipias
sobre tecido de algodão 14x14cm).
espera, sonha ir mas não sabe senão ver partir.
140x268cm. 2011/2
O espaço pequeno destinado a quem fica tipicamente as mulheres com as crias.
A saudade no vazio cheio dos dias e das noites.
No século XVI mandavam-se barcos cheios de azulejos e homens para o Brasil,
hoje pouco vai de nós ou da nossa cultura.
Azulejos de pano e feltro são leves voam nos novos porões.
Não refletem luz nem som, absorvem os segredos da distância e da culpa.
Na casa, existe uma janela sobre o mar. É aqui que se aprende a ficar. Até
perder de vista. Ana Jacinto Nunes

:: Ângela de Freitas | Os OUTROS somos NÓS
Fotografia de viagem - Projeto “E AGORA os
Mundos que o MUNDO tem”
> Sala Beco do Pé Piolho
De encontros rápidos e sorrisos cúmplices, surge
este olhar sobre a espontaneidade, a alegria e o prazer em se deixar
fotografar.
Os que aqui não estão fugiram assustados. Ângela de Freitas
:: Ana Parreira | quase-tudo / quase-nada | Desenhos
> Sala das Índias
Esta exposição apresenta desenhos realizados
entre 2012 e 2015.
São desenhos novos de um amplo ciclo gráfico de
trabalhos sobre dourado, que continua a
desenvolver em grandes dimensões e que têm que
ver com a ligação privilegiada que a Ana Parreira
tem com a natureza e as artes orientais.
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TEATRO DO MAR
5 de junho

A Magia das Águas
Teatro de Rua para a Infância
:: No âmbito do programa Bandeira Azul
promovido pela Câmara Municipal de Sines
> Praça da República | 11h00 | Gratuito
Este texto de José Facury, de caráter ecológico, foi premiado no Brasil.
Adaptado e encenado por Julieta Aurora Santos, “A Magia das Águas” é
um espetáculo de rua representado por bonecos e atores, num cenário
que parte de um triciclo motorizado, veículo muito utilizado pelos
pescadores da nossa região. Conta a história de dois pescadores que se
veem a braços com a difícil aventura de encontrar oferendas para uma
princesa sereia, filha do Rei dos Mares.

16 e 17 de junho

Por um Fio | Estreia
Espetáculo de rua | Dança / Circo
> Local a definir | 22h00 | Gratuito | Integrado no programa "Em Junho Há
Teatro em Sines"
Criação multidisciplinar, entre a
dança, o teatro físico e o circo, para
uma bailarina e um ator/acrobata.
Sobre a fragilidade dos laços
humanos, uma estrutura
arquitetónica e mutante é abrigo e
metáfora da relação destes dois
seres. Retrato de um mundo e de
uma sociedade que se pode - como o sociólogo Bauman - dizer como
“líquida”, as relações estabelecem-se extraordinariamente fluídas,
movem-se e escorrem sem grandes obstáculos, marcadas pela ausência
de peso, em constante e frenético movimento. Busca permanente do
amor, insatisfação e transformação, na procura no outro, no espelho do
outro, de fragmentos do que somos.
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TEATRO DO MAR

> Atividades do Serviço Educativo
do Teatro do Mar
:: ENTRELAÇOS | ESPETÁCULOS FINAIS DA
OFICINA DE TEATRO
> CAS | 25 e 26 de junho, às 15h00 | Sessõesextra: 25 e 26 de junho, às 16h30 | Contribuição:
3 laços | Mediante marcação no Centro de Artes
Apresentação dos quatro espetáculos das turmas das oficinas de teatro,
integrada no programa “Em Junho Há Teatro em Sines”. Para além da
celebração do teatro, procura-se refletir algumas das dinâmicas e
exercícios realizados nas sessões. Bullying, autoestima e entreajuda
serão temas abordados. Formadores: Tânia de Brito e Luís João Mosteias.
:: AULA ABERTA DE EXPRESSÃO MUSICAL
NO PRÉ-ESCOLAR
> Sede do Teatro do Mar | 7 de maio | 11h00 | Dur.
40m | Para crianças 3-6 anos | Gratuito |
Mediante inscrição | Inscrições e mais
informações: info@teatrodomar.com
Experiências musicais que permitam e facilitem o reconhecimento de si e
do outro, a noção de tempo, ritmo, espaço, entre outros conceitos do
processo musical. Formadora: Elisa Galvão, técnica superior de Educação
Especial e Reabilitação / Musicoterapeuta.
:: WORKSHOP DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
> Sede do Teatro do Mar | 28 de maio | 10h30-12h30 e 15h00-17h00 | Para
todas as idades a partir dos 14 anos | 15 euros | Mediante inscrição na sede
do teatro e pelo email info@teatrodomar.com
Exercícios de fortalecimento e alongamento
do corpo (Gaga Dance Technique) que
favoreçam a consciência da sua própria
postura. Formadora: Ana Pontes, bailarina /
intérprete e formadora profissional de dança.
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COMUNIDADE

:: Santa Casa da Misericórdia de Sines
10, 11 e 12 de junho

Sines Quinhentista
Mercado e cortejo
quinhentista
> Zona Histórica, Castelo e instalações da
Santa Casa da Misericórdia de Sines | 10 de
junho (14h00-02h00), 11 de junho (10h0002h00) e 12 de junho (10h00-23h00) | Org.
Santa Casa da Misericórdia de Sines
Recriação histórica da fundação da
Misericórdia em Terras de Vasco da
Gama. Inclui mercado e cortejo
quinhentista com animação de rua e diversos espetáculos.
:: Apresentação do evento e seleção de figurantes
> 6 de maio, 18h00-21h00, no Largo Poeta Bocage

1-15 Jun > Exposição 500 anos da Santa Casa da
Misericórdia de Sines / Trabalhos das pré-escolas e
infantários do concelho
> Centro de Artes de Sines | Todos os dias, 14h00-20h00

25 Jun > SCMSines Trail (Circuito Urbano)
/ Caminhada Solidária
> Centro histórico de Sines | 18h30
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COMUNIDADE

:: Associação Caboverdiana de Sines
e Santiago do Cacém
> Atividades no Salão Nobre João Doroteia da sede da associação

1 Mai > Dia do Trabalhador
Almoço partilhado aberto a todo o público
> 11h00

25 Mai > Dia de África
10h00-18h00: Exposição Interativa sobre
Hábitos e Costumes do Continente Africano
22h00: Noite Africana (ao som dos ritmos de África com trajes a rigor)

12 Jun > Matiné de Santo António com música popular
> 17h00

16 Jun > Dia da Criança Africana | Pintura, dança e música
> 17h00

24 Jun > Baile Popular de São João
> 22h00

:: Associação PROSAS
23 Jun > Festa de final do ano letivo
> Centro de Artes de Sines - Auditório | 15h00 | Org.
PROSAS - Projeto Sénior de Artes e Saberes de Sines
Festa final do ano letivo 2015/2016, com momento de poesia,
apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos, agradecimento aos
professores e atuação do teatro e da tuna.
Nota: No dia 21 de junho, às 15h00, na sede da PROSAS, é inaugurada
uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos.
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COMUNIDADE

:: Cercisiago
24 Jun > Caminhada solidária:
“Caminhar a pintar sorrisos e
abraçar afetos”
> Sines | 20h30

Ce

rc i si a g o

Uma caminhada com cor, sorrisos,
abraços, afetos e muita animação para
celebrar o aniversário da Cercisiago. Com
vários elementos néon, balões, em
percurso urbano, com uma extensão de
cerca de 3,2 km, e com a dinamização de vários pontos de animação, de
modo a que se criem momentos de descanso e convívio entre os
participantes.

:: Espaços seniores
29 Mai > 7.º Aniversário do Espaço Sénior do Bairro
Marítimo / Animação: Cláudio Rosário
> E. S. B.º Marítimo | Org. Câmara Municipal de Sines

Jun > Mastros / Santos populares
> Jardim das Descobertas | Org. Câmara Municipal de Sines e
frequentadores do E. S. Jardim das Descobertas
11 de junho: Luís Godinho
18 de junho: Ricardo Laginha

Espaço

Sénior

Câmara Municipal de Sines
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EDUCAÇÃO
Junho

Mês da Criança e
da Educação 2016
1 Jun > Dia Mundial
da Criança
> Local a definir

7 Jun > Festa final do
1.º ciclo e pré-escolar
> Pavilhão Multiusos de Sines
Apresentação de final do ano
letivo, com enfoque nas
aprendizagens das atividades
de enriquecimento curricular.
Participação de centenas de
crianças das escolas de Sines.

13 Jun > Primeiras Cambalhotas
> Pavilhão Multiusos de Sines
Festival de encerramento do programa anual de Expressão FísicoMotora do Pré-Escolar. Participam nesta iniciativa todos os alunos do
pré-escolar dos jardins-de-infância públicos e privados do concelho,
através da realização de vários circuitos físico-desportivos.

14 Jun > Brincadeiras Aquáticas
> Piscina Municipal Carlos Manafaia
Atividade dirigida aos alunos dos jardins-de-infância que participam nas
aulas de natação do Programa de Expressão Físico-Motora do PréEscolar, assegurado pela autarquia de Sines.
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DESPORTO
Maio / Junho

Calendário Desportivo
Andebol (juvenis): Andebol CS x
Redondo. Pavilhão Multiusos, 17h00

1 de maio
Futebol (iniciados): VGAC x
Barreirense. Sintético do Estádio
Municipal, 10h30

15 de maio
Futebol (seniores): VGAC x
Alcacerense. Estádio Municipal,
17h00

Hóquei (seniores): HCVG x Murches.
Pavilhão dos Desportos, 17h00

Hóquei (seniores): HCVG x Clube
TAP. Pavilhão dos Desportos, 17h00

7 de maio
Andebol (juvenis): Andebol CS x
Almada. Pavilhão Multiusos, 16h00

26 de maio

Futebol (veteranos): VGAC x
Cercalense. Sintético E. M., 17h00

Andebol (juvenis): Andebol CS x
Alverca. Pavilhão Multiusos, 16h00

8 de maio

28 de maio

Hóquei (benjamins): HCVG x Fabril.
Pavilhão dos Desportos, 11h30

Futebol (benjamins II): VGAC x Q.
Conde. Sintético E. M., 10h30

Futebol (seniores): VGAC x Paio Pires. 29 de maio
Estádio Municipal, 16h00
Futebol (seniores): VGAC x
Palmelense. Estádio Municipal,
14 de maio
17h00
Futebol (infantis): VGAC x Marítimo
Hóquei (seniores): HCVG x
Rosarense. Sintético E. M., 09h30
Setubalense. Pavilhão dos
Futebol (benjamins II): VGAC x
Desportos, 17h00
Pinhalnovense. Sintético E. M., 10h30
4 de junho
Futebol (benjamins II): VGAC x
Futebol (benjamins II): VGAC x D.
Sesimbra. Sintético E. M., 11h45
João I. Sintético E.M., 10h30
Andebol (infantis): Andebol CS x
Futebol (veteranos): VGAC x
Torrense. Pavilhão Multiusos, 15h00
Ermidense. Sintético E. M., 17h00
Futebol (juniores): VGAC x Arrentela.
10 de junho
Sintético E. M., 16h00
Andebol (juvenis): Andebol CS x
Oriental. Pavilhão Multiusos, 16h00
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DESPORTO
15 de maio

18.º Raid BTT Alvalade - Porto Covo
> Org. Secção de BTT do FC Alvaladense e Terras de Evasão. Apoio
Câmara Municipal de Sines, entre outras entidades
Prova clássica do circuito de BTT português. O
percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais e
estradas que se estendem pelos concelhos de
Santiago do Cacém, Odemira e Sines, com extensões
aproximadas de 70 ou 120km, conforme o percurso
escolhido. + Info: http://btt.fc-alvaladense.pt

12 de junho

13.ª Prova de Mar
Baía de Sines
> Baía de Sines | 10h00 | Org. Clube de
Natação do Litoral Alentejano
Prova de mar nas distâncias 400m e 1000m (abertas a todos os
interessados) e 2500m (prova oficial, para federados).

> Encontros e estágios
14 Mai > Andebol: Concentração de bambis misto
> Pavilhão Multiusos | 10h00 | Org. Andebol Clube de Sines
Participação de várias equipas do distrito de Setúbal.

18/19 Jun > Estágio Anual de Karaté
> Pavilhão Multiusos | Org. Ginásio Clube de Sines
Aprender novas técnicas de defesa e realização de
exames para passagem de graduação na modalidade de
karaté.
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MAR
28 de maio

Dia do Pescador
> Av. Vasco da Gama | 19h00 | Org. Associação de
Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco. Apoio
Câmara Municipal de Sines e pescadores de Sines
Convívio anual dos pescadores de Sines, animado por
Fernando Fanhã. Inscrições até 20 de maio, na
Associação de Armadores, na Mútua dos Pescadores
e no restaurante do Bejinha.

3, 4 e 5 de junho

Tech Sines 2016 - Por Novos Mares
> Org. Sines Tecnopolo | Parceria da Câmara Municipal de Sines, entre
outras entidades
O Tech Sines 2016 é simultaneamente
uma conferência, uma feira do mar e
um concurso de embarcações
sustentáveis, o Aporvela Project Race,
que reunirá num mesmo espaço e num mesmo tempo vários atores
ligados à economia do mar. Destaque para a Feira do Mar, uma
iniciativa de entrada gratuita a realizar na Av. Vasco da Gama em Sines,
que contará com vários expositores ligados ao setor, assim como
algumas novidades gastronómicas ligadas à temática. Animação pela
Escola das Artes do Alentejo Litoral.

10, 11 e 12 de junho

SinesCat 2016
> Org. Spica Sailing Team. Apoio CMS
A maior prova de vela em catamarã de
Portugal está de regresso a Sines, com competição, batismos de mar e
outras atividades. O SinesCat está inserido no Catamaran Racing Circuit
(CRC), o circuito nacional da modalidade.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
CULTURA

PATRIMÓNIO

Centro de Artes de Sines
Tel. 269 860 080
cas@mun-sines.pt
biblioteca@mun-sines.pt
arquivo@mun-sines.pt
Biblioteca: terça a sexta, 10h00-20h00,
sábado e segunda, 14h00-20h00;
C. Exposições: todos os dias, 14h00-20h00;
Arquivo: dias úteis, 10h00-18h00

Museu de Sines | Casa de Vasco da Gama
Tel. 269 632 237 | museu@mun-sines.pt
Terça a domingo, incluindo feriados (exceto
Natal, Ano Novo e Páscoa), 10h00-13h00 /
14h00-17h00 (no verão, o horário da tarde é
14h30-18h00)

Reservas: Através do telefone do centro,
até uma semana antes do espetáculo.
Levantar até à véspera.
Descontos (programação regular):
Estudantes, maiores de 65 anos e grupos
de 10 ou mais pessoas usufruem de 25% de
desconto. Portadores do Cartão Social do
Munícipe, professores acompanhantes de
turma e crianças de colo não pagam
bilhete. Os bilhetes com desconto são
pessoais e intransmissíveis e obrigam à
identificação na entrada. Os descontos
não são acumuláveis. A programação que
não for iniciativa do Município não permite
a aplicação de descontos. Mais
informações no balcão do CAS.
Escola das Artes do Alentejo Litoral
Serviços Administrativos:
Tel. 269 182 523; 917 277 300
geral.eaal@gmail.com
Centro Cultural Emmerico Nunes
Tel. 91 4827713; 269 084 574
ccemmericonunes@gmail.com
Terça a domingo, 14h00-18h00

Laboratório de Memória do Mar
Visitável mediante marcação através do
telefone do Museu de Sines.
Tesouro da Igreja de N. S. Salas
Tel. 269 632 237 (Museu)
dphadb@sapo.pt
Aberto aos fins de semana (exceto Natal,
Ano Novo e Páscoa), 10h00-12h30 / 14h0017h00 (no verão, o horário da tarde é 14h3018h00)
DESPORTO
Pavilhão dos Desportos
(Núcleo de Desporto)
Tel. 269 630 698
Dias úteis, 9h00-23h00; sáb., 9h00-15h00
Pavilhão Multiusos de Sines
Tel. 269 630 696
Dias úteis: 9h00-23h00; sábados: 9h0015h00; domingos: encerrado. Aberto
noutros horários quando se realizam jogos
Piscina Municipal de
Sines Carlos Manafaia
Tel. 269 860 020
Dias úteis: 8h00-14h00 / 15h00-21h00;
Sábados: 9h00-13h00
Parque Desp. Municipal João
Martins / Campos de Ténis
Tel. 269 630 698
Parque: dias úteis, 9h00-21h00. Fins-desemana: Encerrado
Campos de ténis: Dias úteis, 9h00-20h00.
Fins-de-semana: Encerrado

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA
SINES
Câmara Municipal de Sines | Centro de Artes de Sines | Escola das Artes do
Alentejo Litoral | Piscina Municipal Carlos Manafaia | Junta de Freguesia de Sines
| CMS - Edifício Técnico | CMS - DOMSU | Espaços Seniores | Pavilhão dos
Desportos | Museu de Sines | Casa da Juventude | Mercado Municipal | Sines
Tecnopolo | Centro Cultural Emmerico Nunes | Hotel Sinerama | Hotel Veleiro |
Residencial Búzio | Residência Carvalho | Hotel D. Vasco | Porto de Recreio | Bar
A. M. Baixa de São Pedro | Intermarché | Litoral Supermercados | Pastelaria Vela
D'Ouro | Ginásio Kalorias | Café Curto Circuito | Padarias Grão D'Ouro (1.º Maio e
J. Fialho) | Padaria / Pastelaria Panificadora de St.º André do (1.º de Maio e J.
Fialho)| Clídis | Cemetra | Policlínica de Sines | Sineshopping - Pizzaria Cosa
Nostra | Pastelaria Doce Pecado | Pastelaria Vasco da Gama | Pastelaria
Figueiredo & Irmãos | Pastelaria Cores e Sabores | Ponto d'Encontro | Pastelaria
Oliveira | Literatus | Pastelaria Queijadinha | Snack-bar O Petisco | Livraria A das
Artes | Café O Farol | Clube Náutico de Sines | Rest. Trinca-Espinhas | Toca do
Zorro | Rest. Arte & Sal | Casa do Médico | Rest. Quinta de S. Rafael | Cabeleireiro
Teresinha | O Sítio | N.º 6 Bar | A Talha | Rest. Estrela do Norte | Pastelaria Serra
Mel | O Beicinho | Snack-bar Arco-Íris
PORTO COVO
Junta de Freguesia de Porto Covo | Posto de Turismo de Porto Covo | Serviço de
Atendimento de Porto Covo | Espaço Sénior de Porto Covo | Papelaria O Correio |
Gelataria O Marquês | Cervejaria-Marisqueira O Marquês | Porto Covo Hotel | Zé
Inácio (alojamento local) | Parque de Campismo de Porto Covo | Parque de
Campismo Ilha do Pessegueiro | Refúgio da Praia | Pizzaria La Bella Vita | SnackBar À da Patrícia | Snack-bar Vilhena | A Cantarinha
SANTIAGO DO CACÉM
Pastelaria Serra | Pastelaria Oui | Pastelaria Esplanada | Albergaria D. Nuno |
Residencial Gabriel | Croissanteria Akidoce
SANTO ANDRÉ
Croissanteria Akidoce | Hotel Vila Park | Hotel Monte da Lezíria | Pastelaria Mil
Doces | Ponto Azul
FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines
www.facebook.com/centrodeartesdesines

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt
www.centrodeartesdesines.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

