Dona Joana, pescadora,
fotografada por Filipe
Branquinho. Uma das obras
a ver em «4 Fotógrafos de
Moçambique», exposição
integrada no projeto
Verão Arte Contemporânea
em Sines. P6
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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: setembro / outubro
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

Verão generoso
O verão chega a Sines e a Porto Covo com dias cheios não apenas de sol e
maresia, mas também de atividades e programação para desfrutar em
família e com os amigos.
Em julho e agosto realizam-se duas iniciativas que atraem milhares de
visitantes a Sines. O Festival Músicas do Mundo, de 22 a 30 de julho,
atinge em 2016 a sua maturidade (18 anos), com uma programação na
linha das edições anteriores: ou seja, com música de qualidade, mas
capaz de chegar a todos os públicos. Alguns dias antes do início do
festival, no dia 16 de julho, começam as Tasquinhas na Av. Vasco da
Gama, ponto de encontro nos dias e noites de verão.
Mas este ano há novidades. O Teatro do Mar, com a parceria da Câmara
Municipal de Sines, organiza em agosto a M.A.R. - Mostra de Artes de
Rua. Com o conhecimento e os pergaminhos da companhia de Sines no
teatro e nas artes de rua faz todo o sentido que a nossa cidade se torne
também ela uma referência nesta expressão artística. Em 2016 realiza-se
a edição zero de muitas que esperamos que se sigam.
Atenção também ao concerto de José Cid, em agosto. Depois de Cuca
Roseta, é mais um concerto com um dos grande artistas portugueses que
trazemos a Sines em 2016. No início de setembro, será a vez da fadista
Ana Moura.
Finalmente, a não perder as duas exposições integradas no projeto Verão
Arte Contemporânea em Sines, uma parceria entre a Câmara Municipal
de Sines e o Centro Cultural Emmerico Nunes. Sines é sinónimo de
modernidade na cultura e, com mais esta edição de um projeto que se
aproxima dos seus 20 anos, os apreciadores das artes visuais voltam a
ter excelentes motivos para vir a Sines.
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

JULHO / AGOSTO
01 JUL-31 AGO

3-4 AGO

Exposição "A Muda dos Gatos",
Marco Taylor (P17)

Teatro "Bota na Siesta" (P29)

02 JUL
Prova BTT Urbana (P25)
17.ª Gala de Aniversário Danças
de Salão (P24)
08-10 JUL
Tech Sines - Jornadas da
Economia do Mar (P27)
16 JUL-06 NOV
Verão Arte Contemporânea (P6-7)
16 JUL-07 AGO
Tasquinhas Sines 2016 (P8)

5, 8, 12 & 19 AGO
Histórias a Banhos - Praias (P28)
06 AGO
Prova de Carrinhos de Rolamentos
(P25)

09-11 & 16-18 AGO
Na areia molhada, uma história
contada (P18)
12 AGO
Concerto de José Cid (P13)
14-15 AGO
Festa de Nossa Senhora das Salas

20 JUL

(P30)

Inauguração da exposição
"Memórias da Praia de S. Torpes"

18-20 AGO

(P21)

22-30 JUL
FMM Sines - Festival Músicas do
Mundo 2016 (P9-12)
23 JUL
XVII Festival de Dança de Salão
Internacional (P24)

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua
(P14-16)

21 AGO
Aniversário do Espaço Sénior do
Jardim das Descobertas (P29)
29-30 AGO
Festa de Nossa Senhora da
Soledade (P30)

30 JUL-04 SET
Linhas: Exposição de trabalhos
dos alunos do 7.º ano - Cercal
(P29)
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JULHO / AGOSTO

Tech Sines
08-10 JUL

Verão Arte Contemporânea
16 JUL-06 NOV

Tasquinhas Sines
16 JUL-07 AGO

FMM Sines 2016
22-30 JUL

Festival de Danças de Salão
23 JUL

Concerto de José Cid
12 AGO

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua
18-20 AGO

Festas religiosas
AGO
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DESTAQUE
16 de julho a 6 de novembro

Verão Arte Contemporânea
em Sines 2016
> Centro de Artes de Sines e Centro Cultural Emmerico Nunes | Dias úteis,
14h00-20h00; sábados, domingos e feriados: 14h30-20h00 | Parceria
Câmara Municipal de Sines / Centro Cultural Emmerico Nunes
A 19.ª edição do projeto Verão Arte Contemporânea em Sines, uma
parceria da Câmara Municipal de Sines/CAS e do Centro Cultural
Emmerico Nunes, acolhe, em 2016, dois projetos autónomos: a
exposição “Travessa da Ermida a Sul”, comissariada por Catarina da
Ponte, no CAS, e “4 Fotógrafos de Moçambique”, com curadoria de
Alexandre Pomar, no CCEN.

TRAVESSA DA ERMIDA A SUL @ CAS
“Travessa da Ermida a Sul” traz de Belém a Sines cerca de 30 obras dos
mais relevantes artistas que constituem a atual cena artística
portuguesa e que foram sendo apresentadas na Ermida Nossa Senhora
da Conceição, em Belém, ao longo dos oito anos da sua atividade. Nas
palavras da curadora, “não se trata de uma mostra retrospetiva, mas
antes da apresentação de uma narrativa expositiva que coloca em
perspetiva temas e reflexões comuns a alguns dos artistas que
apresentaram o seu trabalho na Ermida. A mostra propõe um discurso
estruturado em cinco núcleos: Dialética; Interior; Tempo; Vicente e
Edições.”

4 FOTÓGRAFOS DE MOÇAMBIQUE @ CCEN
Através das obras de quatro fotógrafos com diferentes trajetos
reconhecidos - Moira Forjaz, José Cabral, Luís Basto e Filipe Branquinho
-, a exposição “4 Fotógrafos de Moçambique” representa a vitalidade
da imagem fotográfica em Moçambique, que foi encontrando sempre
novos caminhos documentais nos 40 anos de independência do país,
para além da grande escola de fotojornalismo impulsionada pelo
exemplo e pelo ensino de Ricardo Rangel, vindo dos tempos coloniais.
6

DESTAQUE

JOSÉ CABRAL

7

DESTAQUE
16 de julho a 7 de agosto

Tasquinhas Sines 2016
> Av. Vasco da Gama | 12h00-02h00 (no dia da inauguração, a partir das
20h00) | Org. Câmara Municipal de Sines

Juntando uma componente gastronómica e uma componente de
animação, aliadas à beleza do cenário, com vista para o mar, as
Tasquinhas Sines são uma das iniciativas mais populares realizadas no
concelho, com grande adesão da população local e dos turistas que
visitam Sines no verão. Depois de, em anos anteriores, a sardinha e a
cavala terem sido os produtos locais escolhidos para figurar no
concurso de melhor prato, em 2016 será o polvo a estar em destaque. À
semelhança dos anos anteriores, a iniciativa contará com animação
musical diária. Lista de expositores, pratos e espetáculos em
http://tasquinhas.sines.pt
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DESTAQUE
22 a 30 de julho

FMM Sines - Festival Músicas
do Mundo - 18.ª edição
> Porto Covo e Sines | Org. Câmara Municipal de Sines

Os centros históricos e as praias de Sines e Porto Covo aguardam pela
chegada de milhares de “espectadores-descobridores” para mais um
FMM Sines – Festival Músicas do Mundo. De 22 a 30 de julho de 2016, a
18.ª edição do festival apresenta um alinhamento de 47 concertos com
alguma da melhor música que se está a produzir no mundo neste
momento. Como acontece desde 2014, o festival começa em Porto
Covo, com três dias de música (22, 23 e 24 de julho) no Largo Marquês
de Pombal, a praça pombalina no centro da aldeia. Nos dias 25 e 26, o
festival chega à cidade de Sines para dois dias com concertos no Centro
de Artes e no Largo Poeta Bocage. De 27 a 30 de julho, o festival atinge
o pico da sua intensidade com espetáculos no Castelo medieval e no
palco montado no passeio marítimo junto à Praia Vasco da Gama.
Programa completo em www.fmmsines.pt.
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DESTAQUE
FMM Sines 2016: Programa de concertos

MARCELO SETTON

PORTO COVO
Todos os concertos no Largo Marquês de Pombal
22 de julho (sexta)
19h00: SEGUE-ME À CAPELA (Portugal)
22h00: JUANA MOLINA (Argentina)
23h30: GRAVEOLA (Brasil)
23 de julho (sábado)
19h00: KARYNA GOMES (Guiné-Bissau)
22h00: BAMBA WASSOULOU GROOVE (Mali)
23h30: BNEGÃO & SELETORES DE FREQUÊNCIA (Brasil)
Juana Molina

24 de julho (domingo)
20h00: JENIFER SOLIDADE & CARLOS MARTINS (Portugal / Cabo Verde)
22h00: THE UNTHANKS (Reino Unido)
23h30: WESLI BAND (Haiti / Canadá)

SINES (CIDADE)
25 de julho (segunda)
21h30: GERMÁN LÓPEZ (Canárias - Espanha), Centro de Artes - Auditório
22h45: 1982 (Noruega), Centro de Artes - Auditório
00h00: MO LAUDI (África do Sul), Largo Poeta Bocage
26 de julho (terça)
21h30: ALAVERDI (Geórgia), Centro de Artes - Auditório
22h45: VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN
(Arménia / Turquia), Centro de Artes - Auditório
00h00: ALIBOMBO (Colômbia), Largo Poeta Bocage
27 de julho (quarta)
18h45: CRIATURA (Portugal), Castelo
20h00: TRAD.ATTACK! (Estónia), Av. Vasco da Gama
21h45: DAKH DAUGHTERS (Ucrânia), Castelo
Vardan Hovanissian
23h15: MOH! KOUYATÉ (Guiné-Conacri), Castelo
& Emre Gültekin
00h45: MBONGWANA STAR (R. D. Congo), Castelo
02h30: NINE TREASURES (Mongólia Interior – China), Av. Vasco da Gama
04h00: OLIVETREEDANCE (Portugal), Av. Vasco da Gama
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JAN LOCUS
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DESTAQUE
28 de julho (quinta)
17h00: HEARTS AND BONES (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: RETIMBRAR (Portugal), Castelo
20h00: A JIGSAW & THE GREAT MOONSHINERS BAND (Portugal), Av. Vasco da
Gama
21h45: DANYÈL WARO (Reunião – França), Castelo
23h15: NOURA MINT SEYMALI (Mauritânia), Castelo
00h45: BIXIGA 70 (Brasil), Castelo
02h30: THE COMET IS COMING (Reino Unido), Av. Vasco da Gama
04h00: DJ SATELITE (Angola), Av. Vasco da Gama
29 de julho (sexta)
17h00: FILHO DA MÃE (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: BITORI (Cabo Verde), Castelo
20h00: LOS PIRAÑAS (Colômbia), Av. Vasco da Gama
21h45: DAVID MURRAY INFINITY QT FEAT. SAUL WILLIAMS (EUA), Castelo
23h15: IMED ALIBI (Tunísia / França), Castelo
00h45: KONONO N.º 1 MEETS BATIDA (R. D. Congo / Angola / Portugal), Castelo
02h30: FUMAÇA PRETA (Venezuela / Portugal / Reino Unido), Av. Vasco da Gama
04h00: ISLAM CHIPSY & E.E.K. (Egito), Av. Vasco da Gama
30 de julho (sábado)
17h00: NORBERTO LOBO (Portugal), Centro de Artes - Auditório
18h45: SEBASTIÃO ANTUNES & QUADRILHA (Portugal), Castelo
20h00: BACHAR MAR-KHALIFÉ (Líbano / França), Av.
Vasco da Gama
21h45: BILLY BRAGG (Reino Unido), Castelo
23h15: SPEED CARAVAN (Arg. / Fra. / Senegal), Castelo
00h45: PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND (Gana),
Castelo
02h30: PAULO FLORES (Angola), Av. Vasco da Gama
04h00: SYSTEMA SOLAR (Colômbia), Av. Vasco da Gama
05h45: JIBÓIA (Portugal), Av. Vasco da Gama

ANDY WHALE

Billy Bragg

ENTRADAS: Todos os concertos em Porto Covo, na Av.
Vasco da Gama e no Largo Poeta Bocage, bem como os concertos da tarde no
Castelo, são de entrada livre. Os concertos no auditório do Centro de Artes de
Sines e os concertos noturnos no Castelo são de entrada paga. Os bilhetes estão
à venda no Centro de Artes e no circuito nacional da bol.pt, que inclui venda
através da internet (http://municipiodesines.bol.pt) e em lojas como a Fnac, a
Worten e o El Corte Inglés, entre outras. Nos dias do festival estarão à venda na
antiga estação dos CTT.
11

DESTAQUE
FMM Sines 2016: Iniciativas paralelas
ANIMAÇÃO DE RUA: BRAIMA GALISSÁ
> 22 & 23 JUL @ Largo Marquês de Pombal – Porto Covo
WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS
> Construção de instrumentos: 25-28 JUL, 14h00-17h00 @ Centro de Artes
e Escola das Artes. Inscrições no Centro de Artes de Sines
> Apresentação: 29 JUL @ Pátio das Artes, 16h30
MUNDO AO COLO
> 26 JUL, 10h00 @ CAS - Blackbox. Bebés e crianças 0-47 meses. Dur.
40m. Marcações no Centro de Artes de Sines
COSTURAR CANTIGAS E HISTÓRIAS
> 26 JUL, 16h00 @ CAS – Blackbox. Crianças 3-10 anos. Marcações no
Centro de Artes de Sines
ATELIÊS PARA CRIANÇAS COM MÚSICOS DO FMM
> 26-30 JUL, 11h00 @ CAS - Pátio das Artes
CONTOS DE TANTOS MUNDOS
> 27-30 JUL, 16h00 @ CAS - Pátio das Artes
O OUTRO FMM
> 29 & 30 JUL, 15h00 @ Castelo. Marcações no Centro de Artes de Sines
FEIRA DO LIVRO E DO DISCO
> 27-30 JUL, 17h00-02h00 @ Capela da Misericórdia
CINEMA DOC: “MAR DE SINES”
> 28 JUL, 15h00 @ CAS - Auditório. Entrada livre
ENCONTROS COM ESCRITORES
> 29 & 30 JUL, 16h00 @ CAS - Átrio. Parceria Livraria A das Artes
29: RAQUEL RIBEIRO
30: JOSÉ MANUEL CASTANHEIRA

12

DESTAQUE

12 de agosto

José Cid
> Castelo de Sines | 22h00 | Entrada livre | Org. C. M. Sines
José Cid, nascido na Chamusca, em 1942, é um dos grandes músicos
portugueses das últimas décadas, com uma carreira diversificada na
música popular como cantor, instrumentista, compositor e produtor.
No seu percurso cruzam-se o imaginário histórico português, a música
tradicional, a música ligeira, o rock e o experimentalismo futurista.
Integrou um dos grupos míticos da música portuguesa, o Quarteto
1111, e foi pioneiro no rock progressivo, sendo autor de um álbum,
"10 000 anos depois entre Vénus e Marte" (1978), considerado um
marco na história deste género musical. Sempre capaz de se reinventar,
conquistou novos públicos e é hoje admirado por amantes de música de
todas as gerações. Esta é a primeira vez que se apresenta a solo com a
sua banda no Castelo de Sines.
13

DESTAQUE
18, 19 e 20 de agosto

M.A.R. – Mostra de Artes de Rua
> Cidade de Sines | Direção artística e organização de Teatro do Mar.
Co-produção com a Câmara Municipal de Sines

No ano em que celebra o seu 30.º aniversário, o Teatro do Mar, com um
considerável percurso de itinerância nacional e internacional, e tendo
desenvolvido paralelamente e ao longo do tempo, a nível local, um
intenso processo de formação e sensibilização de públicos para este
género teatral, prepara a edição zero da M.A.R., em colaboração com a
Câmara Municipal de Sines.
Com esta Mostra perspetiva-se, a médio prazo, a génese de um polo
de criação, investigação e acolhimento de projetos inovadores que
privilegiem o envolvimento da comunidade local, a sua ligação ao
território e memória coletiva, e simultaneamente favoreçam a
afirmação das artes de rua como uma tendência democratizante (no
sentido do livre acesso) e emancipadora de uma atitude criativa,
inovadora, responsável e reivindicativa.
Esta edição zero, ainda num pequeno formato, tem o intuito primário
e essencial de apresentar o projeto à comunidade local e trazer a Sines
alguns espetáculos de artistas e companhias, essencialmente
portugueses, dirigidos a diferentes públicos e distribuídos por lugares
da cidade próximos do seu centro histórico.
14

DESTAQUE

ARTISTAS / PROGRAMAÇÃO

Mais informação
Programa próprio
www.sines.pt

Teatro do Mar
La Finestra Nou Circ (ESP)
Cão à Chuva
PIA
João Saraiva / Spirits
Farra Fanfarra
Banda às Riscas
Daniela Molar (residência artística)
Skalabá Tuka + Carlos Campos
(residência artística com Teatro do Mar)

Mar de Sines + Banda sonora de
Charlie Mancini ao vivo
Jardim das Artes | Espaço para a
Infância
15

DESTAQUE
19 de agosto

Por um Fio
Estreia da nova criação do Teatro do Mar
> Localização surpresa | A partir das 23h00 (3 sessões mediante inscrição
prévia) | Org. Contra Regra / Teatro do Mar
Inspirados na narrativa poética de
“A Invenção do Amor”, de Daniel
Filipe, POR UM FIO é um espetáculo
que é uma fuga e simultaneamente
uma perseguição. O público é
convidado a viver uma experiência
intimista no espaço público da
cidade. Colocado no papel do
perseguidor é incitado à captura do
casal fugitivo. A fragilidade das
personagens, o seu desabrigo, a
luta para encontrarem o seu lugar
no mundo, a afirmação da sua
liberdade e do seu direito a sentir,
poderá acabar por contaminar
quem os persegue, tornando-os
seus aliados na fuga. Porque é
preciso contagiar o amor. Como
elemento transgressor e exemplo
de desobediência. Como poesia e
manifesto. Como ideia de liberdade,
consciência e transformação.
:: Criação e encenação de Julieta
Aurora Santos a partir do poema “A Invenção do Amor”, de Daniel
Filipe
:: Mediante marcação prévia. O público (em número limitado)
acompanha o espetáculo com uso de auriculares
16

CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL

1 de julho a 31 de agosto

Exposição “A Muda dos Gatos”: Ilustrações do
livro em estereoscopia do autor Marco Taylor
> CAS - Biblioteca | No horário de funcionamento da Biblioteca
Esta é a história de uma rapariga que cresce sem voz e que vê nos gatos
a sua melhor companhia. Um dia, o novo médico da aldeia conhece-a e
faz uma espantosa descoberta!

27-30 de julho

Contos de Tantos Mundos
> CAS - Pátio das Artes | 16h00
No âmbito do Festival Músicas do Mundo e das iniciativas associadas
para crianças e famílias, promove-se mais um Contos de Tantos
Mundos, em que a narração e a promoção da literatura de tradição oral
ocorre junto ao Centro de Artes de Sines.

27: MATIA LOSEGO
28: ELSA SERRA
29: RODOLFO CASTRO
30: ANA SOFIA PAIVA
17

CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Agosto

Na areia molhada,
uma história contada
> Praia Vasco da Gama | Sessões: 9, 10, 11, 16,
17 e 18 de agosto | 10h30
Os técnicos da Biblioteca vão à Praia Vasco
da Gama ler contos para crianças, famílias e
todos os banhistas que se queiram deixar
levar nas ondas da imaginação.

Julho / Agosto

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)

Inscrições abertas

Uma Casa Sem Livros
Grupo de Leituras da Biblioteca de Sines
> CAS - Cafetaria | Datas a agendar | 18h30 | Gratuito | Inscrições e
informações: biblioteca@mun-sines.pt; tel. 269 860 080
As sessões mensais do clube de leitura serão suspensas
durante os meses de julho e agosto - período de férias.
Voltam em setembro para novas leituras e partilha de
ideias em torno dos livros e do prazer de ler. A
Biblioteca aguarda a participação de novos elementos
que se queiram juntar ao grupo.
18

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Julho / Agosto

Visita Guiada e Visita-Ateliê
Verão Arte Contemporânea em Sines
> CAS e CCEN | Dur. 1h | Todas as visitas serão adequadas às
especificidades de cada grupo | Mediante marcação
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? Sabemos
que são inúmeras as questões que assombram pequenos e graúdos
sobre o que existe num centro de exposições e sobre o comportamento
e atitude que devemos assumir. Para auxiliar o visitante ou o grupo
visitante existirão ao seu dispor estas visitas guiadas e visitas-ateliês no
âmbito das artes plásticas e movimento e dança que surgirão como
elementos facilitadores e de aproximação às artes.

19

CAS: ARQUIVO MUNICIPAL
Até 15 de setembro

Exposição fotográfica: A Praia
não serve só para tomar banho…
> CAS - 1.º Piso
As praias de Sines têm uma
utilização secular, e nem
sempre pelos motivos de
fruição e lazer que hoje são as
razões para as visitar.
Atividades como a pesca, a
indústria e a pastorícia também
nelas tinham lugar. As
fotografias expostas dão a
conhecer a relação holística e
secular entre as comunidades locais de Sines e as suas praias. Exposição
integrada no programa Bandeira Azul da Europa.

> Atividades de continuidade
Mosaico das Memórias de Sines:
Projeto de recolha de documentos e objetos
> Até dezembro de 2016 | Mais informações: Tel. 269 860 090 /
arquivo@mun-sines.pt
O Arquivo Municipal apela aos munícipes que disponham de
fotografias, documentos, testemunhos e livros que tenham relevância
para a história do concelho que partilhem com a comunidade esses
pedaços vivos de memória.

Visitas guiadas
Continuam em julho e agosto as visitas guiadas ao Arquivo Municipal
de Sines para o público em geral. Mediante marcação pelo telefone
269 860 090.
20

MUSEU DE SINES
A partir de 20 de julho

Memórias da Praia de São Torpes:
Lugar Mítico da Arqueologia Portuguesa
> Museu Nacional de Arqueologia - Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa | Org.
Museu de Sines - Câmara Municipal de Sines. Parceria Museu Nacional de
Arqueologia. Apoio EDP Produção – Programa Tradições Locais e
Regionais
A praia de São Torpes é
um lugar destacado na
história da arqueologia
portuguesa, desde que
em 1591 aí foi escavado
um monumento
funerário tido como o
túmulo deste mártir dos
primeiros tempos do
Cristianismo. Ao longo
dos tempos, por aqui
passaram alguns dos
nossos mais
importantes
arqueólogos, mantendo
vivo o interesse pelo
local, ao mesmo tempo
que se iam descobrindo
outros valores únicos
desta costa: as suas
jangadas de canas, a
paisagem com os seus
diversos ecossistemas,
o património imaterial e até o industrial, que trazem
novas questões sobre quem fomos, quem somos e
como nos revemos nestes diversos elementos que

habitam a nossa memória coletiva.
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Apoio

INSCRIÇÕES
Época 2016/2017

Inscrições para a Piscina
/ Escola Municipal de Natação
:: Renovações (utentes inscritos)
27 de junho a 9 de julho
:: Inscrições (todos os interessados)
A partir de 11 de julho
:: Outras informações
- As instalações irão encerrar no dia 23
de julho para manutenção de verão.
Dependendo do decorrer das obras, as
instalações irão reabrir a 5 de
setembro.
- Previsão de início das aulas época 2016/2017: 12 de setembro

Ano letivo 2016/2017

Inscrições para o
Apoio Social Escolar
> 20 de junho a 15 de julho | Serviço administrativo
da Divisão de Intervenção Social da Câmara
Municipal de Sines (Paços do Concelho)
A Câmara Municipal de Sines distribui manuais e
material no âmbito do apoio social escolar que
presta às crianças e famílias. O apoio social escolar
também contempla isenção total ou parcial do
custo das refeições nos refeitórios escolares. A
atribuição do escalão de apoio social escolar segue
as normas de atribuição do escalão de abono de crianças e jovens pela
Segurança Social.
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INSCRIÇÕES
ESCOLA TECNOLÓGICA DO LITORAL ALENTEJANO

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA AL BERTO
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DESPORTO

2 de julho

17.ª Gala de Aniversário da ARDS e Comemoração
dos 28 anos do Grupo de Danças de Salão de Sines
> Pavilhão Multiusos de Porto Covo | 22h00 | Org. Associação Recreativa
de Dança Sineense
Gala com a presença de mais de 120 dançarinos das diversas escolas de
dança de salão e grupos convidados.

23 de julho

XVII Festival Alentejo
Festival de Dança de Salão Internacional
> Pavilhão Multiusos de Sines | Tarde: 13h00; Noite: 20h00 | Org.
Associação Recreativa de Dança Sineense. Parceria Associação
Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional
O maior festival de danças de salão e latino-americanas do Alentejo, e
um dos maiores de Portugal, regressa a Sines. Este evento irá trazer ao
Litoral Alentejano centenas de dançarinos de todo o país, nos diversos
escalões de dança existentes em Portugal, desde os sociais aos
profissionais, passando pelos juvenis e terminando nos seniores.
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DESPORTO
2 de julho

Prova BTT Urbana - Por Caminhos
de Vasco da Gama - 2.ª Edição
> Sines | 20h00 | Org. Sines Surf Clube
Se BTT significa Bicicletas Todo o Terreno, faz sentido que se esteja
sempre a procurar novos terrenos para pô-las à prova. Pelo segundo
ano consecutivo, o Sines Surf Clube traz o BTT para dentro da cidade de
Sines, com os ciclistas a percorrer as ruas do centro histórico, a Avenida
Vasco da Gama e as zonas envolventes. Inscrições em
http://apedalar.com.

6 de agosto

Prova de Carrinhos de Rolamentos
> Sines | 14h00 | Org. Sines Surf Clube
Os carrinhos de rolamentos remetem para as memórias de várias
gerações. O Sines Surf Clube recupera uma modalidade informal que
preencheu a adolescência e a juventude de muitos jovens e organiza
uma prova em que desafia os interessados a construir o seu carrinho de
rolamentos e a participar.
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DESPORTO
Julho > VIII Torneio de
Futebol de Praia
> Praia Vasco da Gama | Org. Ginásio Clube de
Sines
O Ginásio Clube de Sines volta a levar a
técnica e a força do futebol de praia ao areal
urbano da cidade. Taças para os três primeiros
classificados e prize money para os finalistas.
Informações sobre inscrições: Tel. 964849210;
gcs.futebol@hotmail.com

11-26 de julho > Programa
Nadador-Salvador Júnior
2016
> Julho | Org. Resgate – Associação de
Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano
É importante começar a formar os nadadoressalvadores da Costa Alentejana o mais cedo
possível, e é isso que a Resgate continua a
fazer com o seu Programa Nadador-Salvador
Júnior. Dos tartaruguinhas (5-6 anos) aos
cadetes (15-17 anos) há escalões pensados para as várias idades e
aptidões das crianças e jovens.

Julho / Agosto > Atividades no Paiol – Verão
> Org. Associação de Moradores do Paiol
Há quanto tempo não vai ao Paiol? Aqui estão três razões para visitar
este aglomerado do concelho nos meses de verão:
3 de julho: Jogo de Futebol (Casados vs Solteiros)
16 de julho: Mastro popular
7 de agosto: 3.º Convívio de 2 Rodas / Passeio de Motorizadas
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ECONOMIA
8, 9 e 10 de julho

Tech Sines '16 - Por Novos Mares Jornadas da Economia do Mar
Simultaneamente uma conferência, uma
feira do mar e um concurso de
embarcações sustentáveis, esta edição
do Tech Sines irá apresentar um conjunto
de atividades que reunirão vários atores
ligados à economia do mar, dando
visibilidade ao seu trabalho e
promovendo o cruzamento de diferentes
abordagens, fonte de inovação.
A conferência contará com um painel
de referência e terão também lugar
mesas-redondas dinamizadas por várias entidades.
A primeira Feira do Mar terá a participação de expositores cuja
atividade está ligada ao mar, oferecendo também atividades focadas na
tecnologia, ciência, conhecimento, gastronomia e animação turística.
O concurso Aporvela Project Race consistirá num concurso de
construção de embarcações sustentáveis e regata.
Conferência
> Auditório da APS | 8 de julho | 9h00
Feira do Mar
> Av. Vasco da Gama | 8 de julho (17h30-22h00), 9 de julho (10h00-22h00)
e 10 de julho (10h00-19hoo)
Concurso Aporvela Project Race
> Praia Vasco da Gama | 8 de julho | 18h00
Round-tables
> Academia do Mar e Energias | 9 de julho | 15h00
Programa completo em www.techsines.com
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AMBIENTE

Julho / Agosto

Atividades de Educação Ambiental
Programa Bandeira Azul 2016
“30 anos, 30 critérios, um objetivo”
:: Exposição "A praia não serve só para banhos"
> Centro de Artes de Sines | Junho a setembro
:: Histórias a banhos
São Torpes (5 de agosto), Vieirinha (8 de agosto), Ilha do pessegueiro (12
de agosto), Praia Grande de Porto Covo (19 de agosto) | 10h00
Dar a conhecer a história e características de cada praia, através da
tradição oral (contos, adivinhas, canções, etc.). Aprofundar o
conhecimento das praias que frequentam e sensibilizar para a sua
proteção ambiental.
:: 30 anos a mudar…
São Torpes (11 de julho), Vieirinha (12 de julho), Ilha do pessegueiro (13 de
julho), Praia Grande de Porto Covo (14 de julho) | 10h00
Distribuição de para-sóis para o carro, com mensagens sobre o que
mudou em 30 anos nas praias do concelho.
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NÃO PERCA TAMBÉM
3 e 4 de agosto > Teatro: "Bota na Siesta Que Vamos Prá Praia"
> Praia Vasco da Gama | Duas intervenções de manhã e duas à tarde
Espetáculo de teatro acerca de uma família
que passa um dia na praia. Desde a viagem ao
almoço e sesta, acontece uma série de
peripécias inspiradas no "comum português".
Bem ao jeito da "comedia dell arte", uma peça
de teatro na praia.

30 de julho a 4 de set.º > Linhas: Exposição
de trabalhos dos alunos do 7.º ano (Cercal)
> Centro Cultural Emmerico Nunes - Sala do Bar | Org. CCEN
Os alunos do 7.º ano do Agrupamento de
Escolas do Cercal do Alentejo foram
desafiados a criar esculturas explorando a
linha como elemento principal: curva,
quebrada, cruzada, suspensa, isolada,
agressiva… O arame foi o fio escolhido.

21 de agosto > 15.º Aniversário do Espaço
Sénior do Jardim das Descobertas
> Jardim das Descobertas | 15h00-19h00 | Org. Câmara Municipal de Sines
O primeiro espaço de convívio sénior da cidade celebra 15 anos em
2016. Uma tarde de festa animada por Tozé Pratas e Dina Teresa.
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FESTAS TRADICIONAIS

14 e 15 de agosto

Festa de Nossa Senhora das
Salas, Padroeira de Sines
Nos dias 14 e 15 de agosto, realizam-se as festas da padroeira dos
pescadores de Sines, Nossa Senhora das Salas, com procissões pelo
centro histórico (noturna, dia 14) e no mar (diurna, dia 15). Esta última,
usando as traineiras dos pescadores, devidamente engalanadas, é o
ponto alto das festividades.

Agosto

Porto Covo em Festa
Festas em honra de Nossa Senhora
da Soledade
Nossa Senhora da Soledade é a padroeira de Porto Covo. As suas festas,
no final de agosto, incluem uma procissão de velas (29 de agosto) e
uma procissão diurna (30 de agosto). Em ambas, a população
acompanha a imagem pelas ruas da aldeia. As festas religiosas em
Porto Covo são acompanhadas por um programa de celebrações
“profanas” na freguesia ao longo do mês de agosto. Programa
completo a divulgar pela Junta de Freguesia de Porto Covo.
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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, 14h30-20h00;
C. Exposições: dias úteis, 14h00-20h00;
sábados, domingos e feriados: 14h3020h00
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 | Lavandaria Varanda
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 | Terminal Rodoviário
FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines
www.facebook.com/centrodeartesdesines

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

