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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: novembro /
dezembro 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

Cultura e desporto em destaque
O mês de setembro começa em Sines com dois grandes eventos no Pavilhão
Multiusos.
Ana Moura, expoente da renovação do fado, apresenta-se a 10 de setembro,
naquele que será o primeiro grande concerto neste equipamento.
A Seleção Nacional de Basquetebol joga em Sines no dia 17 de setembro,
numa partida de qualificação para o Campeonato da Europa frente à
Bielorússia.
Setembro significa também o arranque do novo ano letivo nas escolas do
nosso concelho, que esperamos seja mais um ano de muitos sucessos
escolares. Destaque para as atividades promovidas pela Biblioteca e pelo
Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, com o objetivo de
democratizar o acesso à cultura e de formar novos públicos cada vez mais
jovens.
Ainda neste mês, a autarquia volta a participar na Semana Europeia da
Mobilidade e nas Jornadas Europeias do Património, dois eventos à escala
europeia em duas áreas de grande importância para Sines: o ambiente, na
perspetiva da sustentabilidade, e a cultura.
Em outubro, Sines recebe a IX edição do Encontro de História do Alentejo
Litoral, organizado pelo CCEN, sob o tema “Identidade e Paisagem no
Alentejo Litoral.
Finalmente, destaque para duas exposições patentes em Lisboa, que
promovem o nosso território na capital portuguesa. A exposição “Sines:
Logística à Beira-Mar”, na sede da Trienal de Lisboa, com uma seleção de 20
trabalhos do Concurso Prémio Universidades Trienal de Lisboa; e a exposição
Memórias da Praia de São Torpes, no Museu Nacional de Arqueologia.
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Nuno Mascarenhas
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SETEMBRO / OUTUBRO
01 SET

21 SET

Exposição Máscaras do Mundo
Até 30 de setembro (P19)

Conferência com Daniel Bessa (P25)
23 a 25 SET

Exposição Verão Arte Contemporânea
Até 6 de novembro (P8)

Jornadas Europeias
do Património 2016 (P19)

03 SET
28 SET

17 de

Ba
Po

> Pavi
Portug

Torneio de Andebol ACS (P27)
Uma casa sem livros (P12)
04 SET
02 OUT
Aniversário do Espaço Sénior de
Porto Covo (P24)

9.º Passeio de BTT - “A Gralha” (P27)

10 SET

05 a 31 OUT

Lançamento do livro
Terra de Ninguém (P10)

Exposição “A Primeira República
no Baixo Alentejo” (P11)

Concerto de Ana Moura (P6)

08 OUT

Mercadinho no Casoto (P24)

Inauguração da Exposição Sines:
Logística à Beira-Mar (P30)

16, 17 e 18 SET
10 a 14 OUT
Festa no Castelo de Sines - HCVG (P27)
Semana da Saúde Mental (P25)
16 a 22 SET
21 OUT
Semana Europeia da Mobilidade (P28)
17 SET

Encontro com a escritora
Manuela Ribeiro (P11)

Concerto “Santa Causa” (P24)

22 OUT

Basquetebol: Portugal – Bielorússia (P4)

Sessão de contos (P12)

17 e 18 SET

22 e 23 OUT

Dia Nacional de Limpeza de Praia (P28)

IX Encontro de História
do Alentejo Litoral (P22)

18 SET
23 OUT
Aniversário do Espaço Sénior
do Bairro 1.º de Maio (P24)

1.ª edição Trail Costa Vicentina (P27)
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DESTAQUE
17 de setembro

Basquetebol:
Portugal - Bielorússia
> Pavilhão Multiusos de Sines | Entrada Gratuita | Organização: Federação
Portuguesa de Basquetebol | Apoio: Câmara Municipal de Sines
A Seleção Nacional sénior masculina de Basquetebol enfrenta a sua
congénere da Bielorússia, numa partida a contar para a qualificação do
Campeonato da Europa da modalidade.

(P27)
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DESTAQUE

10 de setembro

Ana Moura | Concerto
> Pavilhão Multiusos de Sines | 22h00 | Bilhetes: 10 euros (bancada) e 15
euros (plateia). À venda no Centro de Artes de Sines e no circuito da
BOL.PT (o que inclui venda online e em lojas como a Worten e a Fnac,
entre outras) | Org. Escola das Artes do Alentejo Litoral / Câmara
Municipal de Sines
Ana Moura, expoente da renovação do fado, apresenta-se no Pavilhão
Multiusos de Sines.
Depois de “Desfado” se ter tornado o álbum mais vendido de um artista
português nos últimos dez anos, Ana Moura regressa com “Moura”,
disco que dá continuidade à sua parceria com o produtor norteamericano Larry Klein, cujo currículo inclui gravações com Joni Mitchell,
Herbie Hancock, Madeleine Peyroux ou Melody Gardot.
Continuando a trilhar um caminho que personaliza o seu fado como
uma música aberta ao mundo e sintonizada com a contemporaneidade,
Ana Moura é cada vez mais uma cantora com esse talento de levar uma
música com uma enorme tradição à convivência próxima de um público
vasto, de todas as idades e de ouvidos despertos para canções que
celebram a vida com uma sonoridade que só poderia existir hoje.
Em palco, Ana Moura continuará a contar com o mesmo excelente
naipe de músicos que a tem acompanhado nos últimos anos – Ângelo
Freire (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola de fado), André
Moreira (baixo), João Gomes (teclado) e Mário Costa (bateria e
percussão).
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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 | Todos os
dias, 14h30-20h00 | Org. Câmara Municipal de Sines / Centro Cultural
Emmerico Nunes
A 19.ª edição do Projeto Verão Arte Contemporânea em Sines, uma
produção 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.
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CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL

5 a 31

Ex
Re

> CAS

10 de setembro

Lançamento do livro
"Terra de Ninguém",
de M. Ó Pereira
> CAS - Biblioteca (átrio) | 16h00 | Entrada livre
“A noite estava fria e o firmamento estrelado. Através das vidraças da janela da
cozinha, virada a norte e que permitiam enxergar em primeiro plano o apeadeiro
de desembarque, Ada observava, com curiosidade, o súbito mar de gente que o
inundava, agitando vigorosas e garridas bandeiras vermelhas, às quais se uniam
palavras de ordem, fascismo nunca mais, viva a liberdade e o Partido Comunista
Português. Com o entardecer, tinham aparecido as primeiras gentes e, num ápice,
o apeadeiro ficara sobrelotado. Então as gentes haviam preenchido o amplo átrio
da bilheteira que ficara igualmente a abarrotar e, por fim, haviam alagado o largo
frontal à entrada principal. Ada teve a sensação que toda a população da vila
estava concentrada nas imediações da estação.
Roberto fora dos primeiros a chegar com os tios e restante família, à exceção
dos pais que só regressariam de França em julho. A tia Adosinda empunhava uma
imponente bandeira vermelha e mal continha a excitação, os seus olhos
brilhavam por detrás das garrafais lentes oculares, não conseguia parar de papear
sobre a sua amiga Cesaltina e dos tempos em que testemunhara, destemida e
abonatoriamente, em tribunal a favor da amiga aquando da prisão desta pela
PIDE e, como consequência, passara a ser vigiada durante meses por um agente
que se hospedara na Pensão Clemente, situada uns metros à frente da sua casa.
Ada questionou a mãe sobre quem era todo aquele gentio, são os comunistas,
retorquiu a mãe, e o que são comunistas, voltou a inquirir Ada e o diálogo foi
encerrado com mãe a replicar o tradicional não é assunto para uma menina da tua
idade.”
O escritor M. Ó Pereira nasceu a 21 de janeiro de 1965, em Sines. Setúbal e a
Serra da Arrábida são os seus lugares adotivos.
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CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL
5 a 31 de outubro

Exposição “A Primeira
República no Baixo Alentejo”
> CAS – Biblioteca | No horário de funcionamento da Biblioteca
Exposição que assinala o Dia da Implantação da República Portuguesa. Com
coordenação científica de Constantino Piçarra e de Ana Catarina, do Instituto de
História Contemporânea, a exposição conta com a colaboração do Arquivo
Distrital de Beja e da Torre do Tombo e com o apoio institucional da Comissão
Nacional para as Comemorações do Centenário da República.
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Encontro com a escritora
Manuela Ribeiro
> Escolas do concelho | 21 de outubro | Mediante marcação | Alunos do 1.º
ciclo
Natural de Caldas da Rainha, Manuela Ribeiro exerce a docência desde 1991 e é
autora de diversos livros para a adolescência e juventude, com destaque para a
coleção Aventuras de Miguel e Ricardo, já com dez títulos editados e alguns
reeditados. Vem a Sines para se encontrar com os alunos do 1.º ciclo.
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Avós as Letras
> Sines e Porto Covo | Público sénior | Espaços Seniores
A Biblioteca lê contos em voz alta junto
da comunidade mais idosa.
Porto Covo: 24 de outubro
Bairro Marítimo: 25 de outubro
Jardim das Descobertas: 26 de outubro
Bairro 1º de Maio: 27 de outubro
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CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Setembro / outubro

Outu

Uma casa sem livros

Ho

Grupo de leitores da Biblioteca de Sines

> CAS
para e

> CAS - Cafetaria | 28 de setembro e data a agendar em outubro | 18h30 |
Gratuito | Inscrições e informações: biblioteca@mun-sines.pt;
tel. 296 860 080
Em setembro regressam as sessões do Grupo de Leitores da Biblioteca Municipal
de Sines. O novo período inicia com o escritor
Brasileiro Raduan Nassar (Prémio Camões/2016)
e a obra “Um copo de cólera”. A Biblioteca
aguarda a participação de novos elementos que
se queiram junta ao grupo.

Outubro

Sessão de Contos
Manuela Ribeiro
> CAS – Biblioteca (setor infantil) | 22 de
Outubro | 15h00 |
Pais e filhos
Porque as histórias (ditas) infantis não se
destinam apenas às crianças, a Biblioteca
promove uma sessão de contos para pais e
filhos, com a escritora Manuela Ribeiro.

Setembro / outubro

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: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Outubro

Hora do conto
> CAS - Biblioteca | Pré-escolar e 1º. Ciclo: mediante marcação | Estreia
para escolas: 2 de outubro – mediante marcação
Pré-escolar
Lucas tem medo do escuro, mas o escuro não tem medo dele.
Os dois vivem na mesma casa, mas o escuro quase não sai do
porão. Até que, uma noite, ele resolve sair. Vai ao quarto de
Lucas e convida-o para descer até à cave. E é lá que o menino
percebe que até para o seu maior temor existe uma solução.
1º. Ciclo
Uma obra com texto de João Gomes Abreu e ilustrações de
Bernardo P. Carvalho que nos relata uma aventura no princípio
do mundo, no tempo em que todos caminhavam sem levar nada
consigo. Um urso detém-se junto a uma figueira decidido a
comer o seu fruto preferido e observa os ramos, mas apercebese de que na figueira, escondido entre a folhagem, há apenas
um figo ainda um pouco verde. Uma história com suspense e
humor que vai agarrar os leitores (mesmo aqueles que não gostam de figos...).

Outubro

Conta-me histórias…
daquilo que eu não li
> Estabelecimentos de ensino | A partir de 24 de outubro e durante o ano
letivo | 2º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário | Mediante
marcação
História comovente e chocante, a de Erika, cuja memória
inextinguível é a de uma sobrevivente do maior genocídio do
século XX. Com este álbum, a Kalandraka pretende
consciencializar os seus leitores, por ocasião dos 70 anos da
libertação do campo de concentração de Auschwitz, para que tal
tragédia nunca mais se repita. Publicado em vários países, este
livro foi selecionado na Alemanha como um dos sete melhores livros de 2004 e a
revista de literatura infanto-juvenil Eselsohr classificou-o como Livro Destacado.
13

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

C

Setembro/outubro

Setem

Ateliês de Criação e Experimentação

Proj
Con

RENTRÉE DO NOVO ANO LETIVO – SEC CONVIDA
> CAS | Comunidade educativa | 26 a 30 de setembro – mediante marcação
No início do novo ano letivo, o
CAS dá as boas vindas à
comunidade educativa com a
apresentação do edifício,
valências, áreas de atuação e
equipas, nomeadamente a do
Serviço Educativo e Cultural, que
assegura a interligação com a
comunidade escolar.

EXPE
UMA

> CAS
artístic
Media

VISITA GUIADA: EXPOSIÇÃO “TRAVESSA DA ERMIDA A SUL”
> CAS – Centro de Exposições | Mediante marcação | Dur. 1h | 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? 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 existem ao seu dispor estas
visitas guiadas que pretendem ser elementos facilitadores e de
aproximação às artes.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Setembro/outubro

Projetos de
Continuidade

rcação

PrÉ (CAS)
PRÉ-ESCOLAR NO CAS
> CAS | Instituições de ensino pré –
escolar do Agrupamento de Escolas
de Sines e IPSS de Sines | Inscrições
até 30 de setembro no balcão do
CAS ou nas Bibliotecas Escolares

EXPERIÊNCIA DESLOCAR –
UMA AULA NO CAS
> CAS | Docentes de disciplinas
artísticas e Educadores de Infância |
Mediante marcação

SUL”

são

Projeto com especial enfoque na
criação de hábitos e vivências
culturais, potenciando
oportunidades e ambientes de
vivência criativa e de experiência
estética.

Desafiamos os docentes de
disciplinas artísticas e educadores
de infância a transferirem uma
aula para o CAS, diversificando o
processo de ensino/aprendizagem.

MOVIMENTO E DANÇA
> CAS | Instituições de ensino pré –
escolar do Agrupamento de Escolas
de Sines | Inscrições até 30 de
setembro no balcão do CAS ou nas
Bibliotecas Escolares
estas

Sessões para a exploração e
conhecimento do próprio corpo,
através de um leque diversificado
de atividades que conjugam as
sonoridades, o ritmo e o
movimento.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

C

VISIT´ARTE
> CAS | Alunos da Unidade de
Multideficiência e NEE do
Agrupamento de Escolas de Sines,
Escola Secundária Poeta Al Berto e
Cercisiago | Inscrições até 30 de
setembro no balcão do CAS ou nas
Bibliotecas Escolares

realidade e as características do
mar e da faina, mas também
promover várias interpretações e
criações artísticas.

GERAÇÃO
MULTIMÉDIA
> CAS | Alunos do 2º e 3ºCiclo do
Ensino Básico | Inscrições até 30 de
setembro no balcão do CAS ou nas
Bibliotecas Escolares

Visitas orientadas e planificadas
de acordo com as especificidades
de cada grupo e que visam a
aproximação à arte e às suas
múltiplas linguagens, assim como
a criação de hábitos e vivências
sociais e culturais.

MAR&ARTE
> CAS | Alunos do 1º e 2 Ciclo do
Ensino Básico | Inscrições até 30 de
setembro no balcão do CAS ou nas
Bibliotecas Escolares

Abordando o Cinema de
Animação, Ilustração, Video
Mapping e Artes Digitais, os
alunos do AES desenvolvem um
projeto em parceria com os alunos
do curso superior de Artes
Plásticas e Multimédia do
Instituto Politécnico de Beja Laboratório de Arte e
Comunicação Multimédia.

Projeto que visa a revitalização e a
consciencialização do património
natural, material, imaterial,
cultural e humano do litoral
alentejano, intimamente ligado
ao mar. Pretende mostrar a
16
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
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VISITA – ATELIÊ: DO
CENTRO PARA
DENTRO

> CAS | Projetos de apoio a crianças
e jovens, Utentes dos Espaços
Seniores e da Santa Casa da
Misericórdia de Sines

> CAS | Todos os públicos | Duração:
30m (visita) + 40m (ateliê) |
Mediante marcação, com uma
semana de antecedência

Visitas semanais ou mensais ao
Centro de Artes de Sines para
aproximação às artes e
valorização artística, assim como
a criação de hábitos culturais. Em
cada sessão será abordada uma
nova temática, técnica e área
artística.

um
alunos

AULAS DANÇA E
MOVIMENTO

-

> CAS | Horários a divulgar no início
de setembro | Inscrições no balcão
de atendimento do CAS

“Do Centro para Dentro” é uma
atividade para explorar os vários
serviços do Centro de Artes e
introduzir o público em geral às
suas funcionalidades. De forma
lúdica, servindo-nos de
mediadores como o livro, ou as
obras de arte em exposição
promovemos uma familiarização
mais rica com os espaços
culturais.

Dança criativa e Modern jazz I e II.
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CAS: ARQUIVO MUNICIPAL
Até 15 de setembro

23, 24

Exposição fotográfica:
A Praia não serve só para tomar banho…

Jorn
Eur
Pat

> CAS - 1.º Piso
Exposição integrada no programa
Bandeira Azul da Europa, que dá a
conhecer a relação holística e secular
entre as comunidades locais de Sines e as
suas praias.

Setembro/outubro

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

Setembro/outubro

O Mus
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> Outras atividades

Sábad
Cons
de Sã

Visitas guiadas ao Arquivo

> Muse
Lisboa

> CAS – Arquivo Histórico | Público em geral | Mediante marcação (269 860 090)

Arquivista por um Dia
> CAS – Arquivo Histórico | Público escolar, a partir do 2º ciclo | Todas as quartasfeiras | Mediante marcação (269 860 090)

Documento do Mês
> Escola | Público escolar, a partir do 2º ciclo | Mediante marcação (269 860 090)
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MUSEU DE SINES
23, 24 e 25 de setembro

Jornadas
Europeias do
Património 2016

Caminhada:
Ribeira da Junqueira

O Museu de Sines associa-se às
Jornadas Europeias do Património
com atividades em torno da Praia de
S. Torpes e da sua jangada.

> Partida em frente ao restaurante
Trinca Espinhas | 15h00 | Duração: 2h
Caminhada com 7 km pelos trilhos e
caminhos da Ribeira da Junqueira.

Sexta-feira, 23 de setembro
Comunidades e Culturas:
Navegue na Jangada de
São Torpes

Domingo, 25 de setembro
Visita à exposição
“Memórias da Praia de São
Torpes”

> Praia de São Torpes | Todos os
públicos | Das 10h00 às 12h00 e
das 16h00 às 18h00

> Museu Nacional de Arqueologia Lisboa | Todos os públicos | Viagem em
autocarro do município, mediante
marcação na receção do Museu de
Sines e sujeita ao número de lugares
disponíveis.

A mais singular manifestação
etnográfica do concelho de Sines é a
Jangada de São Torpes, uma
embarcação, provavelmente de
origem fenícia, usada até há muito
pouco tempo com regularidade.

Informação sobre a exposição na
página 30.

> Outras atividades

Sábado, 24 de setembro
Construção de uma Jangada
de São Torpes

Até 30 de setembro
Exposição
"Máscaras do Mundo"

> Museu Nacional de Arqueologia Lisboa | Durante o dia

tas-

Aprenda as técnicas e segredos
utilizados na construção da jangada
de São Torpes. Às 15h00, decorre uma
visita guiada à exposição “Memórias
da Praia de São Torpes”, por João
Carvalho.

90)

Apoio EDP Produção
Programa Tradições Locais e Regionais.

> Museu de Sines | Organização:
Museu da Marioneta de Lisboa |
Apoio: Câmara Municipal de Sines
Exposição integrada na 3.ª edição do
ESTAR, festival de rua organizado
pelo MaoZorra - Teatro de
Marionetas.
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TEATRO DO MAR
Ano letivo 2016-2017

Oficina de Circo

Ofici

Serviço Educativo do
Teatro do Mar

> Sede do Teatro do Mar | A partir de
outubro | Duração: 4 meses - 64 sessões

> Sede
Horário

Inscrições abertas
para oficinas

Num trabalho sobre o foco, a
concentração, o equilíbrio, os reflexos,
o domínio do corpo e o estímulo à
criação artística, são formadas turmas
para as disciplinas de trapézio, andas e
malabarismo

Oficina
experiê
facilita
outro,
criativi
contac

Formador: Carlos Campos acrobata/intérprete

Forma
Musico

» Turma de Trapézio
Data de início: 7 de outubro | Horário:
6ª feira, das 18h30 às 20h30 | todas as
idades a partir dos 13 anos
» Turma de Andas
Data de início: 6 de outubro | Horário:
5ª feira, das 18h30 às 20h30 | Todas as
idades a partir dos 15 anos
» Turma de Malabarismo
Data de início: 4 de outubro | Horário:
3ª feira, das 18h30 às 20h30 | Todas as
idades a partir dos 7 anos

No ano letivo 2016-2017, o Serviço
Educativo do Teatro do Mar promove
um conjunto de formações, dando
continuidade ao seu plano de
abordagem pedagógica na perspetiva
arte-educativa.

Oficina de Teatro
> Sede do Teatro do Mar | Data de
início: 19 de setembro | Horário: das
18h00 às 19h30
Oficinas que trabalham a imaginação
e a criatividade, ensinam a construir
um personagem e experimentam
várias técnicas das artes de palco.

Ofici
Wor
de u

> Sede
Horário

A parti
oficina
constru
person
primei
formaç
(abord
idades
ao long

Formadores: Tânia de Brito e Luís
João Mosteias (atores e formadores de
Teatro)

Forma
plástic
expres
e visua

» Turmas
2ª feira e 5ª feira | 5 aos 8 anos
3ª feira | 12 aos 16 anos
4ª feira | 9 aos 11 anos

:: Mais
contra
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TEATRO DO MAR
Oficina de Expressão Musical

de
essões

> Sede do Teatro do Mar | Crianças dos 3 aos 6 anos | Início a 19 de setembro |
Horário: 2ª feira, das 18h00 às 18h50

flexos,
à
urmas
ndas e

Oficina onde decorrem atividades e
experiências musicais que permitem e
facilitam o reconhecimento de si e do
outro, a noção de tempo, ritmo, espaço,
criatividade, possibilitando também o
contacto com instrumentos musicais.

rário:
das as

rário:
das as

rário:
das as

Formadora: Elisa Galvão Musicoterapeuta

Oficina de Artes Plásticas:
Workshop de construção e animação
de um fantocheiro
> Sede do Teatro do Mar | Crianças dos 6 aos 10 anos | Início a 6 de outubro |
Horário: 3ª e 5ª feira, das 18h00 às 19h30
A partir de materiais reciclados, a
oficina envolve os formandos na
construção de um fantocheiro e das
personagens que o habitam. Trata-se do
primeiro workshop de um conjunto de
formações em artes plásticas
(abordando diferentes temáticas e
idades), que o Teatro do Mar desenvolve
ao longo do ano letivo.
Formadora: Daniela Costa, artista
plástica e formadora na área das
expressões lúdico-expressivas, plásticas
e visuais.
:: Mais informações sobre as oficinas pelos contactos:
contraregra@teatrodomar.com ou 269 634 511
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES

C

22 e 23 de outubro de 2016

Até 4

IX Encontro de
História do
Alentejo Litoral

Lin
alun

> Centr
| Org. C

> CCEN | Entrada livre | Org. CCEN
| Núcleo de História e Património
Estão abertas inscrições até 25 de
setembro para apresentação de
comunicações e para todos os
participantes que pretendam
certificado de participação. As
propostas devem incluir o título e um
pequeno resumo da comunicação e
ser enviadas para o CCEN. À
semelhança de encontros anteriores,
as comunicações apresentadas
poderão incidir sobre tema livre ou subordinar-se a um tema sugerido pela
organização, cabendo a escolha a cada um dos participantes.
Em 2016, o tema sugerido é “Identidade e Paisagem no Alentejo Litoral”.
Dimanada da interação entre o homem e o meio, a paisagem é uma elaboração
que ocorre no decurso da história humana. Da sua construção partilhada resulta
um território singular e uma memória coletiva, de que emerge a noção de
identidade. O Alentejo Litoral, em particular certos pontos da sua faixa costeira,
conheceu transformações, algumas delas dramáticas, produzidas pela ação
humana. Neste interface, onde o mar e a terra se juntam, se harmonizam e se
defrontam, surgiram uma economia, uma sociedade, uma cultura, até um
urbanismo, enquanto, através da engenharia, se procurava dominar as forças da
natureza. Uma realidade, mais ou menos dinâmica, cujos contornos importa
estudar e valorizar.
O programa detalhado do encontro será divulgado na primeira semana de
outubro.
Mais informações em:
http://ccemmericonunes.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/CentroCulturalEmmericoNunes
https://www.facebook.com/ccen.encontrohistoriaalentejolitoral
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
Até 4 de setembro

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 para
definir as linhas.

Inscrições a partir de 1 de setembro

Workshop de retrato
hiper-realista com Nuno Padilha
> Centro Cultural Emmerico Nunes | Inscrições de 1 de setembro a 12 de novembro |
Org. CCEN
Workshop sobre os diversos materiais e técnicas de desenho e como fazer um
retrato hiper-realista a lápis. Pelo desenhador Nuno Padinha, nos dias 26 e 27 de
novembro.
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COMUNIDADE
> Santa Casa da
Misericórdia de Sines
17 de setembro

Concerto
“Santa Causa”
> CAS – Auditório | 21h30 | Bilhetes à
venda na SCMS e na Junta de Freguesia
de Sines

> Espaços Seniores

> Re

Setembro

10 a

Aniversários dos
Espaços Seniores
de Porto Covo e do
Bairro Marítimo

Sem
Me

Os espaços seniores são pontos de
encontro da população maior de 55
anos, criados com o objetivo de
combater o isolamento e a solidão.
3.º aniversário do Espaço Sénior de
Porto Covo
4 de setembro, 15h00-19h00
Animação musical: Noémia e António
Cardoso.
11.º aniversário do Espaço Sénior do
Bairro 1.º de Maio
18 de setembro, 15h00-19h00
Animação musical: Paulo das Vacas

> Outras atividades

> CAS (
Profiss
geral | O
Sines

:: Semi
Nervos

:: Work
vulnerá
outubr

:: Sessõ
estuda
outubr

:: O pro
será di

> CL

10 de setembro
Concerto “Santa Causa”, com a
participação do Grupo Coral da Santa
Casa da Misericórdia de Sines e dos
convidados especiais The Guest e
Sandra D'Andrade, Eunice Silva e
Souls's Voice

Mercadinho no Casoto

Setem

> Campo de Futebol do Casoto | Todo o

Wor

dia | Organização: Associação de
Moradores do Casoto e Arredores |
Apoio: Câmara Municipal de Sines e

7 de outubro

Jantar Solidário
> SCMS – Salão Social | 19h00
Jantar solidário, com animação
musical
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Junta de Freguesia de Sines
Mercado com exposição de produtos
regionais e animação.

> Insta
Desem
Rendim
Gratuit
Bairro 1
Sines; c
193 ou
CLDS

s de
e 55

dão.

or de

ntónio

nior do

acas

oto

COMUNIDADE
21 Setembro > TIC na Procura Ativa
de Emprego | 26 setembro > Currículo
Vitae com Impacto | 28 setembro >
Entrevista de Emprego e Marketing
Pessoal | 8 outubro > Assertividade e
Liderança | 11 outubro > Gestão de
Stress

> Rede Social
10 a 14 de outubro

Semana da Saúde
Mental
> CAS (auditório) e outros locais |
Profissionais, estudantes e público em
geral | Organização: Rede Social de
Sines

> Outras atividades
20 a 23 de setembro

Prosas
Inscrições abertas
para ano letivo
2016-2017

:: Seminário "À Beira de um Ataque de
Nervos" – 10 de outubro
:: Workshops para profissionais mais
vulneráveis ao stress – 11 a 14 de
outubro

:: Instalações da Associação Prosas |
Maiores de 50 anos | Horário de
inscrições: 10h00 às 16h00 |
Organização: Associação Prosas

:: Sessões de sensibilização para
estudantes e famílias – 11 a 14 de
outubro
:: O programa completo da iniciativa
será divulgado em www.sines.pt

21 de setembro

Conferência com o
Prof. Doutor Daniel
Bessa (Economista)

> CLDS 3G Viver+ Sines
Setembro e outubro

Todo o

Workshops

s|
es e

> Instalações Sines em Rede |
Desempregados e/ou beneficiários do
Rendimento Social de Inserção |
Gratuito | Inscrições: Sines em Rede Bairro 1º de Maio, Lote 111A, 7520- 124
Sines; clds.ser@gmail.com ; 269 633
193 ou 925 432 361 | Organização:
CLDS

> Centro de Artes de Sines - auditório |
Público em geral | Organização: Sines
Tecnopolo, Câmara Municipal de Sines
e Porto Business School
Conferência sobre o tema
“Competitividade e inovação à escala
internacional”. Assinatura do
protocolo de parceria entre o Sines
Tecnopolo e a Porto Business School,
no âmbito da formação para
Executivos a desenvolver em Sines.

dutos
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EDUCAÇÃO
Início de setembro

Outubro

> And

Entrega de Manuais e
Materiais Escolares

Bolsas de estudo para o
ano letivo 2016-2017:
Abertura de inscrições

3 de s

> Câmara Municipal de Sines – Serviço
de Educação | Alunos carenciados –
Ação Social Escolar

> Câmara Municipal de Sines – Serviço
de Educação | Alunos do concelho de
Sines a frequentar o ensino superior |
Mais informações: 269 630 639;
educacao@mun-sines.pt

No âmbito do
apoio social escolar
que presta às
crianças e famílias
do concelho, a
Câmara Municipal de Sines distribui
manuais e material escolar no início de
cada ano letivo e comparticipa a
aquisição de refeições escolares, no
ensino de 1º ciclo e pré-escolar.

As bolsas de estudo são atribuídas
pela Câmara Municipal de Sines com o
objetivo de apoiar o prosseguimento
dos estudos de estudantes com
aproveitamento.

Calendário Escolar
2016-2017

Setembro

Início do Programa
de Expressão
Físico- Motora

1º período
Início: 15 de setembro (Escolas do
Agrupamento de Escolas de Sines) | 9
a 15 de setembro (Escola Secundária
Poeta Al Berto | 16 de setembro
(ETLA)
Conclusão: 16 de dezembro

> Escolas e infantários do concelho |
Alunos do pré-escolar público, privado e
IPSS
Através do
Programa de
Expressão Física e
Motora, a autarquia
assegura atividade
física programada a
todas as crianças do
pré-escolar da rede
pública e também a
todas as que frequentam os jardinsde-infância das IPSS (Pintainho,
Capuchinho e Conchinha) e do privado
(Colégio Estrela-do-Mar). Engloba a
prática de natação, ginástica infantil,
jogos infantis e pré-desportivos.

2º período
Início: 3 de janeiro
Conclusão: 4 de abril
3º período
Início: 19 de abril
Conclusão: 30 de junho (pré-escolar) |
23 de junho (alunos do 1.º ao 4 º ano) |
16 de junho (alunos do 5.º ao 8.º ano e
10.º ano) | 6 de junho (alunos do 9.º,
11.º e 12.º).
:: Mais informações sobre o calendário
escolar em www.dgest.mec.pt.
26

Torn

> Praia
2 de se
facebo
Organi

Depois
o ande
da Gam

Início

Époc
2016

> Pavil
Inscriçõ

Arranq
escalõe
mascul
feminin
mascul

> Hóq
da Ga

16, 17

Festa

> Caste
em fac
Organi
Gama
Munici

Festa c
artesan
animaç

ra o
:
es

rviço
o de
ior |

as
com o
ento

do
es) | 9
dária

olar) |
ano) |
ano e
9.º,

ndário

DESPORTO
> Andebol Clube de Sines

> Outras Atividades

3 de setembro

2 de outubro
9.º Passeio de BTT “A Gralha”

Torneio de Andebol ACS
> Praia Vasco da Gama|Inscrições até
2 de setembro em:
facebook.com/andebolclubedesines|
Organização: Andebol Clube de Sines

> Porto Covo | 09h00
às 20h00|
Organização:
Associação A Gralha

Depois do sucesso da edição de 2015,
o andebol está de volta à Praia Vasco
da Gama.

Prova de BTT organizada pela
Associação “A Gralha” para angariar
fundos para apoiar as atividades da
instituição de solidariedade social. O
passeio conta com dois percursos, um
de 30 quilómetros e outro de 50
quilómetros, ambos de dificuldade
média.

Início de setembro

Época desportiva ACS
2016-2017
> Pavilhão Multiusos de Sines |
Inscrições na Sede do clube

23 de outubro

1.ª edição Trail
Costa Vicentina

Arranque da época desportiva nos
escalões minis e bambis, infantis
masculinos, iniciados masculinos e
femininos, juvenis, juniores e seniores
masculinos.

> Porto Covo e Santiago do Cacém |
08h30 | Inscrições em
www.trailcostavicentina.pt |
Organização: GanharDestak | Apoios:
Câmara Municipal de Sines, Câmara
Municipal de Santiago do Cacém e
Crédito Agrícola Costa Azul

> Hóquei Clube Vasco
da Gama de Sines
16, 17 e 18 de setembro

O Trail percorre o belo e único
trilho/caminho pedestre da Costa
Vicentina entre Porto Covo e Santiago
do Cacém, em
percursos de 59
Km, 26 Km ou 14
Km. A prova conta
com a participação
do embaixador e
campeão europeu
Paulo Guerra.

Festa no Castelo de Sines
> Castelo de Sines | Mais informações
em facebook.com/hcvgama.sines
Organização: Hóquei Clube Vasco da
Gama de Sines | Apoio: Câmara
Municipal de Sines
Festa com feirinha de
artesanato/produtos regionais e
animação musical.
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AMBIENTE
16 a 22 de setembro

17 e 18 de setembro

Semana Europeia da Dia Nacional da
Limpeza de Praias
Mobilidade
> Praia da Ilha do Pessegueiro (17 de
setembro) e Praia Grande de Porto Covo
(18 de setembro) | Inscrições de
voluntários para ambiente@munsines.pt | Organização: Câmara
Municipal de Sines | Patrocinador:
AICEP Global Parques | Parceiros:
Associação Portuguesa do Lixo Marinho
e Junta de Freguesia de Porto Covo

> Vários locais | Organização: Câmara
Municipal de Sines | Parceiro: APA
A Semana Europeia da Mobilidade
(SEM) assinala-se em Sines com
passeios pedestres, caminhada,
passeio de bicicleta e ações no âmbito
do Dia Europeu Sem Carros.
A SEM é uma iniciativa da Comissão
Europeia comemorada anualmente
em centenas de cidades europeias,
promovendo a mobilidade
sustentável. O tema da edição de 2016
é "Mobilidade inteligente - Economia
forte”.

A Câmara Municipal de Sines assinala
o Dia Nacional da Limpeza de Praias,
em Porto Covo. A efeméride,
promovida pela Associação
Portuguesa do Lixo Marinho, integrase numa campanha mundial liderada
pela organização não-governamental
Ocean Conservancy.

:: Consulte o programa completo da
SEM em www.sines.pt

Inscr

Prog
Edu
(PEA

Destin
PEA de
preserv
poupan

Horta

> Escol
outubro

Verm

> Escol
Durant

Ocea

> Ciem
janeiro

Reco

> Escol
ciclo | D

Visita

> Insta
Sado |
Durant

Ecoes

> Escol
ciclo | D
novem

Visua
Ambi

> Escol
01h30
28

s

de
o Covo

-

:

arinho
o

sinala
aias,

egrarada
ental

AMBIENTE
Inscrições em setembro

Amigos de 4 Patas

Programa de
Educação Ambiental
(PEA) 2016/2017

> Escolas | Alunos do 1º ano | Duração:
01h30 | Durante o ano escolar

Água: Um bem precioso
> Vários locais e várias atividades |
Alunos do 2º ano | Durante o ano
escolar

Destinado à comunidade educativa, o
PEA destaca a importância da
preservação do meio ambiente e
poupança dos nossos recursos.

O Mar
> Vários locais e várias atividades |
Alunos do 3º ano | Durante o ano
escolar

Hortas Verticais
> Escolas | Alunos do pré-escolar |
outubro

Vermicompostagem

Visita ao oceanário de Lisboa
e bastidores

> Escolas | Alunos do pré-escolar |
Durante o ano escolar

> Oceanário de Lisboa | Alunos do 3º
ano | outubro e novembro

Oceanos a Preservar

Visita ao Monte do Paio

> Ciemar | Alunos do pré-escolar |
janeiro a maio de 2017

> Monte do Paio | Alunos do 4º ano |
Durante o ano escolar

Recolha Seletiva de Resíduos

Visita ao Fluviário de Mora

> Escolas | Alunos do pré-escolar e 1º
ciclo | Durante o ano escolar

> Fluviário de Mora | Alunos do 4º ano |
Durante o ano escolar

Visita à Ambilital

Descobrir os Minerais

> Instalações da Ambilital – Ermidas do
Sado | Alunos do pré-escolar e 1º ciclo |
Durante o ano escolar

> Vários locais e várias atividades |
Alunos do 5º ano | Durante o ano
escolar

Ecoescovinha

Visita à Zona Industrial e
Logística de Sines

> Escolas | Alunos do pré-escolar e 1º
ciclo | Duração: 01h30 | outubro,
novembro e dezembro

> ZILS | Alunos do 6º ano | Durante o
ano escolar

Visualização de Filme
Ambiental

:: Inscrições através de formulário
digital disponível em www.sines.pt
:: Programa completo em
www.sines.pt

> Escolas | Alunos do 1º ciclo | Duração:
01h30 | outubro, novembro e dezembro
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SINES EM LISBOA
Inauguração a 8 de outubro

CULTURA

Exposição Sines: Logística à Beira-Mar

Centro de
Tel. 269 8
cas@mun
biblioteca
arquivo@
Biblioteca
sábado e
C. Exposiç
sábados,
20h00
Arquivo: d

> Sede da Trienal de Lisboa | Até 11 de dezembro | Organização: Trienal de Lisboa
| Apoio: Câmara Municipal de Sines
A exposição "Sines: Logística à Beira-Mar” reúne uma seleção de 20 trabalhos do
Concurso Prémio Universidades Trienal de Lisboa Millenium bcp, lançado no
âmbito da 4.ª edição da Trienal de Lisboa, The Form of Form, e que constituiu um
desafio a 14 escolas de arquitetura portuguesas para um exercício que teve como
ponto de partida o território de Sines. A proposta vencedora, "A Terceira Água",
da autoria dos alunos Flora di Martino, Rita Martins e Saule Grybenaite, da
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, foi a que levantou as
questões mais relevantes e melhor representou as principais tendências das
estratégias de resposta à problemática territorial de Sines: a conjugação de um
núcleo urbano, indústria e estrutura portuária.

Setembro/outubro

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.
Apoio EDP Produção
Programa Tradições Locais e Regionais.
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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
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
PATRIMÓNIO
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)
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 /
14h00-17h00 (no verão, o horário da
tarde é 14h30-18h00)
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, 9h0020h00. 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 | Snack-bar Versus
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

