António Zambujo, uma das vozes
mais aclamadas da música em
língua portuguesa, atua no
Pavilhão Multiusos de Sines, no
âmbito das comemorações do Dia
do Município // P5
Foto © Isabel Pinto
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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 (UDL - Comunicação 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: janeiro / fevereiro de 2017.
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).

Exemplares
3000

Alterações
O programa de iniciativas pode ser alterado
por motivos imprevistos. As alterações são
noticiadas nos meios eletrónicos municipais
(ver endereços na contracapa).

Distribuição
Gratuita

A informação de entidades externas ao
município é da sua responsabilidade.
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SINES em Agenda

Celebrar Sines e os criadores locais
As origens de Sines perdem-se no tempo, mas há uma data da nossa
história que guarda um significado especial: foi há 654 anos, no dia 24 de
novembro de 1362, que o rei D. Pedro I elevou Sines a vila e criou o
município.
Em 2016, voltamos a comemorar esta efeméride como um momento que
nos transporta para as raízes mais profundas da nossa comunidade e
que nos apela a projetar um futuro assente nos nossos valores.
As comemorações serão objeto de um programa próprio, mas destaco
desde já o protagonismo que nela terão os criadores de Sines que se
expressam nas artes plásticas, com espaço para mostrar os seus
trabalhos em duas exposições: "Impressões Locais", no Centro de Artes de
Sines, e 7.º Valores do Sítio de Sines, no Centro Cultural Emmerico Nunes.
Regozijo-me também com a reunião da banda Sátira, formada por
músicos sinienses. Em novembro, voltam ao Salão da Música, a casa onde
nasceram, para reviver uma experiência inesquecível da música de Sines.
Outros artistas de Sines estão agora a iniciar a sua caminhada na Escola
das Artes do Alentejo Litoral e no Teatro do Mar, e a Sines em Agenda dá
conta das oportunidades que ambas as instituições estão a oferecer em
formações nos diversos campos das artes.
Divulgamos também nesta edição da agenda as atividades da livraria A
das Artes. É um privilégio ter em Sines uma livraria premiada que presta
um verdadeiro serviço cultural.
Termino com uma chamada de atenção para as iniciativas da quadra
natalícia, destacando mais uma edição do Natal no Largo, no primeiro
fim de semana de dezembro, com feira e animação num horário
alargado.
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

CALENDÁRIO
3 NOV | QUI

24 NOV | QUI

Espetáculo para a infância
Remédios do Riso (P13)

Comemorações do Dia do Município
(P7)

5 NOV | SÁB

Abertura da exposição "Sines na
Grande Guerra" (P18)

Apresentação de livros de Paulo M.
Morais e Isabel Rio Novo (P25)

25 NOV | SEX

7 NOV | SEG

Concurso "Os Historiões" (P18)

Abertura de exposição sobre
Vergílio Ferreira (P11)

Concerto: António Zambujo (P5)

11 NOV | SEX

26 NOV | SÁB

Noite de Fado no Salão dos
Bombeiros (P29)

Desporto: Alentejo + Ativo #SinesFit
2016 (P28)

12 NOV | SÁB

Inauguração da exposição
"Impressões Locais" (P9)

Campeonato Regional de Natação Jornada I (P28)

NEWW Conferences: Cláudia de
Campos (P19)

Feira de S. Martinho no Bairro 1.º
de Maio (P29)

Apresentação de livro de Norberto
Horta (P25)

Apresentação de livro de Sofia
Paulino (P25)

Concerto: Sátira (P6)

Inauguração das exposições 7.º
Valores do Sítio de Sines (P24)

3-4 DEZ | SÁB-DOM

13 NOV | DOM

11 DEZ | DOM

Campeonato Regional de Natação Jornada II (P28)

Natal: Distribuição de prendas (P30)

Natal no Largo (P8)

17 DEZ | SÁB

19-20 NOV | SÁB-DOM

Hora do Conto Famílias (P12)

Bebés às Artes (P14)
21 NOV | SEG

Natal: Operação Crianças Felizes
(P30)

Início da Feira do Livro da Escola
Secundária (P29)

Audição de inverno da EAAL (P23)
Natal: Concerto pela Paz (P10)

23 NOV | QUA

19 DEZ | SEG

Concerto: Coral Atlântico na Santa
Casa (P29)

Início das Férias CAS - Especial Natal
(P15)
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DESTAQUE
25 novembro

António Zambujo
> Pavilhão Multiusos de Sines | 21h30 | Entrada gratuita mediante
levantamento de bilhete no Centro de Artes de Sines (limite de 2
bilhetes por pessoa) | Org. Câmara Municipal de Sines
ISABEL PINTO

Desde cedo, António
Zambujo tem traçado o
seu percurso entre duas
escolas musicais, o fado
e o cante alentejano,
criando uma sonoridade
singular. Nasceu em
1975, em Beja, onde deu
os primeiros passos na
música. Mais tarde foi
para Lisboa. Em 2002,
lança o seu disco de
estreia, “O Mesmo Fado”, com composições desenhadas por si e
fados de reportórios clássicos. Debruça-se sobre o Cancioneiro de
Beja em 2004, para o lançamento de “Por Meu Cante”, o disco que o
levou à sua primeira digressão internacional. A primeira edição
discográfica internacional chega em 2007, com “Outro Sentido”.
Conquista territórios como França e o Brasil, merecendo o
reconhecimento de Caetano Veloso: “Quero ouvir mais, mais vezes,
mais fundo (…) É de arrepiar e fazer chorar”. António Zambujo
aprofunda a travessia para o Brasil em 2010 com “Guia”, um álbum
unanimemente aclamado pela crítica. “Quinto” traz canções como
“Lambreta” ou “Flagrante”, que projetam António para o “domínio
público”. Já em 2014 lança “Rua da Emenda”, com colaboradores
habituais como Miguel Araújo, com quem tem atuado em dueto
para milhares de espectadores por todo o país. Acaba de lançar o
disco “Até Pensei que Fosse Minha”, homenagem a Chico Buarque.
:: Concerto integrado nas comemorações do Dia do Município
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DESTAQUE

26 novembro

Sátira
> Salão da Música | 22h00 | Entrada livre | Org. SMURSS. Apoio CMS
Em 1999, um grupo de músicos sinienses juntou-se para colocar em
palco a banda Sátira. Um grupo de música portuguesa, pop rock,
constituído por Ana Dias (voz), João Rocha e João do Ó (trompete),
Adélio Carneiro (tuba), Tiago Saramago (guitarra), Filipe Daniel (viola
baixo) e Vítor Gonçalves (bateria). Esta formação editou em 2000 o
primeiro trabalho, intitulado “Por Ti”, tendo percorrido em digressão
todo o país. Em 2001, grava o single “Caminhos”.
Após 17 anos de ausência, agora em 2016, com a mesma garra e amor
pela música, estes músicos (Ana Dias, João Rocha, João do Ó, Vítor
Gonçalves e Filipe Daniel) voltam a apresentar-se com uma
reformulação na sua estrutura, pois junta-se um novo elemento que
sempre acompanhou a banda como baterista e agora integra-a como
guitarrista - Pedro Sequeira.
A banda realiza este concerto na sua casa-mãe, o Salão da Música de
Sines, pois foi ali que tudo começou.
:: Concerto integrado nas comemorações do Dia do Município
6

DESTAQUE
Novembro

Comemorações do Dia
do Município (1362-2016)
> Várias datas, horas e locais | Org. Câmara Municipal de Sines e outras
entidades do concelho
No dia 24 de novembro, o município de Sines comemora 654 anos da
sua fundação. Nesta edição da agenda são divulgadas algumas das
iniciativas do programa das comemorações: concerto de António
Zambujo (pág. 5), concerto de Sátira (pág. 6), inauguração da
exposição "Impressões Locais" (pág. 9), abertura da exposição "Sines
na Grande Guerra" (pág. 18) e concurso escolar "Os Historiões" (pág.
18). A cerimónia de hastear da bandeira e a sessão solene da
Assembleia Municipal comemorativa da data voltam a ser os atos
oficiais da iniciativa. O alinhamento completo das comemorações, com
a participação das coletividades e instituições, será divulgado em
www.sines.pt e em programa próprio.
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DESTAQUE
3 e 4 dezembro

Natal no Largo
> Centro histórico de Sines: Largo Poeta Bocage, Praça Tomás Ribeiro e
ruas | 10h00-00h00 (sábado), 10h00-19h00 (domingo) | Entrada livre |
Org. Câmara Municipal de Sines. Apoios Junta de Freguesia de Sines,
Escola das Artes do Alentejo Litoral
A magia do Natal celebra-se no centro histórico de Sines com a
iniciativa Natal no Largo, no primeiro fim de semana de dezembro.
Mercado tradicional de Natal, fotografias com o Pai Natal, animação de
rua, música, ilusionismo e lançamento de neve são os destaques do
programa. Mais informações em desdobrável próprio ou em
www.sines.pt.
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CAS: CENTRO DE EXPOSIÇÕES
26 novembro 2016 a 8 janeiro 2017

Impressões Locais
> CAS – Centro de Exposições | Inauguração: 26 de novembro, 16h00 | Dias
úteis, 14h00-20h00; sábados, domingos e feriados: 14h30-20h00 |
Entrada livre | Org. Câmara Municipal de Sines
Exposição coletiva de artistas de Sines
para assinalar as comemorações do dia
24 de novembro, Dia do Município.
Impressões Locais é o registo de
pintores, escultores, fotógrafos que
habitam o nosso território, a relação
que com ele estabelecem, as memórias
que afrontam e com as quais se
confrontam, o imaginário que cada um
traz dentro de si e que canaliza para as
diferentes formas de expressão
artística. Impressões de quem vê, sente,
incorpora e devolve a sua leitura da
realidade ao outro, também ele,
habitante, leitor e intérprete do mesmo
território.

Até 6 Nov > Verão Arte Contemporânea
> CAS – Centro de Exposições e Centro Cultural Emmerico Nunes | Dias
úteis, 14h00-20h00; sábados, domingos e feriados: 14h30-20h00 |
Entrada livre | Org. CMS e CCEN
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.
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CENTRO DE ARTES: AUDITÓRIO
17 dezembro

Concerto pela Paz
Com a participação do Coral Atlântico, Coral Atlântico
Juvenil, Coral do Clube Galp Energia e Coral Luísa Todi
> CAS – Auditório | Às 16h00 e às 21h30 | Bilhete 5 euros | Org. Serviços
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias de Sines. Apoio Câmara
Municipal de Sines

Quatro formações corais do distrito de Setúbal encontram-se no Centro
de Artes de Sines, sob direção de Fernando Malão, para mais um
concerto de Natal do Coral Atlântico. Juntos, os coros vão dar vida à
"Ethno Mass For Peace", uma obra da autoria do compositor austríaco
Lorenz Maierhofer, escrita para vozes e percussão, com uma dinâmica
representativa de cânticos tradicionais de vários lugares do mundo.
Lorenz Maierhofer é um compositor austríaco de mérito internacional.
Tem desenvolvido um trabalho notável de composição e orquestração.
É presença assídua nos principais festivais e concursos europeus da
música coral. Em 2010, lançou mundialmente a obra Missa Anima em
Sines, honrando este município com a sua presença. Desde então são
muitas as obras oferecidas pelo autor às duas estruturas corais do Coral
Atlântico, que retribui esse apreço com a apresentação da obra "Ethno
Mass For Peace".
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CAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL

7-30 Nov > Exposição “Vergílio
Ferreira - Os Caminhos da Escrita
ou o Fascínio da Arte”
> CAS - Biblioteca (Setor Adultos) | Horário de
funcionamento da biblioteca | Exposição cedida
pelo Município de Gouveia
A Biblioteca Municipal recebe uma exposição no
âmbito das comemorações do centenário do
nascimento do escritor Vergílio Ferreira (19162016). Arquitetada em seis núcleos temáticos,
correspondentes a partes de um romance
imaginário que se pretende dar a conhecer aos
visitantes, a exposição inspira-se no tempo circular de alguns dos mais
relevantes romances do autor natural de Melo, no concelho de Gouveia.

Nov / Dez > 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; tel. 269 860 080
A Biblioteca Municipal continua com as suas sessões
mensais dedicadas à partilha da leitura. Numa Casa
Sem Livros continuamos a lê-los, em grupo e num
ambiente informal. Junte-se a nós e, sem amarras nem
constrangimentos, falaremos dos autores que temos
vindo a ler. A sessão realiza-se habitualmente na última
quarta-feira do mês.

Nov / Dez > 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
Nov / Dez > Hora do conto
> CAS - Biblioteca | Atividade regular para pré-escolar e 1.º ciclo, mediante
marcação | Hora do Conto Especial Famílias: 17 de dezembro, 16h00,
entrada livre
Pré-escolar - «O escuro»: Lemony Snicket fala sobre o mais
comum dos medos - o medo do escuro - e mostra que enfrentálo pode ser menos difícil do que parece.
1.º ciclo - «Os figos são para quem passa»: Obra com texto de
João Gomes Abreu e ilustrações de Bernardo P. Carvalho que nos
relata uma aventura no princípio do mundo.

Nov / Dez > Conta-me histórias…
daquilo que eu não li
> Estabelecimentos de ensino | Para 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e ensino secundário | Mediante marcação
História comovente e chocante, a de Erika, cuja memória é a
de uma sobrevivente do maior genocídio do século XX, o Holocausto.

Nov / Dez > Avós as Letras
> Espaços seniores municipais | Para público sénior
A Biblioteca lê contos em voz alta junto da comunidade mais idosa.
Novembro
21: E. S. Porto Covo
22: E. S. Bairro Marítimo
23: E. S. Jardim das Descobertas
25: E. S. Bairro 1.º de Maio
Dezembro
12: E. S. Porto Covo
13: E. S. Bairro Marítimo
14: E. S. Jardim das Descobertas
15: E. S. Bairro 1.º de Maio
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Novembro

Ateliês de Criação
e Experimentação
VISITAS À EXPOSIÇÃO
“IMPRESSÕES LOCAIS”
> CAS – Centro de Exposições | Dur. 45m | Mediante marcação
Visita-ateliê ou visita orientada à exposição patente no Centro de
Exposições, de acordo com a especificidade de cada grupo.

3 novembro

Remédios do Riso no CAS
Artes Circenses e Solidariedade de Mãos Dadas
> CAS – Auditório | 10h30 e 14h00 | Para alunos dos 1.º, 2.º e 3.º anos do
1.º Ciclo | Mediante marcação e lotação da sala (175 lugares)
Espetáculo para a infância e conversa com os Doutores Palhaços sobre
o seu trabalho no âmbito da melhoria da qualidade de vida das crianças
internadas e dos seus familiares, minimizando e aliviando o drama do
ambiente hospitalar através da promoção da alegria e brincadeira, do
afeto e do calor humano.
"AMA'NHÃ" - COMÉDIA TEATRO
CIRCO é um espetáculo encenado
por Jon Beedell, com
interpretação de Rui Ferreira e
Pedro Charneca. Repleta de
dramas, tragédias, vitórias e
muita comédia, uma história de
teatro circo contada por dois
palhaços. 111 anos de circo em 33
minutos.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
19 e 20 novembro

Bebés às Artes
> Centro de Artes de Sines | Mediante marcação
O Serviço Educativo e Cultural promove um fim de semana no qual
bebés e suas famílias serão os convidados de honra num percurso pelo
mundo das artes, tão importante para o desenvolvimento integral da
criança / do indivíduo.
:: SÁBADO, 19 NOVEMBRO
10h00: Yoga para Bebés
Para bebés dos 12/14 meses aos
22/24 meses (máx. 8 bebés
acompanhados por 1 adulto) | Dur.
45m | Dinamizado por Milene
Gonçalves
11h00: Puericultura Ecológica
Workshop sobre fraldas
reutilizáveis e produtos ecológicos,
pela Ecologicalkids

11h00: Música para Bebés
Para 12 bebés acompanhados no
15h30: Hora do Conto - Colinho de máximo por 2 adultos | Dur. 45m |
Contos
Dinamizado por Vera Tavares
Pela equipa de mediação de leitura
do SEC do Centro de Artes de Sines 15h30: Yoga com Histórias
Para bebés dos 18 meses aos 3
:: DOMINGO, 20 NOVEMBRO
anos | Dinamizado por Nádia Silva
e equipa de mediação de leitura
10h00: Arte Contemporânea para do SEC / CAS
Bebés
Para bebés dos 2 aos 24 meses
Nota: A 19 de novembro, estará à
(máx. 15 bebés acompanhados por venda uma seleção de obras para
1 adulto) | Dur. 45m | Dinamizado
o bebé / literatura para a 1.ª
pela equipa do SEC do Centro de
infância. Uma iniciativa da livraria
Artes de Sines
A das Artes.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Dezembro

Natal no CAS
FÉRIAS CAS – ESPECIAL NATAL
> CAS | 19-21 dezembro | 10h00-12h30 e 14h0017h00 (almoço opcional) | Crianças 6-12 anos | N.º
máx. participantes: 30 | Inscrição na receção do CAS
até 10 de dezembro (custo 5 euros)
Na semana que antecede as comemorações do Natal, o SEC cria um
plano de atividades enriquecedoras, divertidas e de aproximação às
várias áreas de expressão artística.
CAS SOLIDÁRIO
> Entrega até 19 de dez.º na receção do CAS
Auxilie-nos nesta campanha de angariação
de brinquedos, livros e vestuário. Com a ajuda de toda a comunidade,
algumas instituições de apoio a crianças e famílias em situação de risco
poderão proporcionar um Natal mais confortável aos seus utentes.

Inscrições abertas

Ateliês de Movimento e Dança
> As aulas iniciam-se em novembro e a inscrição pode ser feita na receção
do Centro de Artes de Sines a partir de 24 de outubro
:: Dança Criativa (4-6 anos)
Segunda-feira, 18h00-19h00
:: Dança Contemporânea
Segunda-feira, 19h00-20h00
:: Barra de Chão
Quarta-feira, 18h00-19h00
:: Dança Criativa (7-9 anos)
Quinta-feira, 18h00-19h00
:: Dança Contemporânea
Quinta-feira, 19h00-20h00
15

CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Novembro / dezembro

Projetos de continuidade
> Todas as atividades mediante marcação
:: EXPERIÊNCIA “DESLOCAR:
UMA AULA NO CAS”
> Centro de Artes de Sines
Desafiamos os docentes das disciplinas artísticas
(dos diferentes ciclos de ensino) e educadores de
infância a transferirem, basta por uma vez, a sua
turma e aula para o CAS.
:: MOVIMENTO E DANÇA
> Para instituições de ensino pré-escolar pertencentes
ao Agrupamento de Escolas de Sines
Apresenta-se um leque diversificado de atividades
que conjugam as sonoridades, o ritmo e o
movimento.
:: PRÉ(CAS): PRÉ-ESCOLAR NO CAS
> Para instituições de ensino pré-escolar pertencentes
ao Agrupamento de Escolas de Sines e IPSS de Sines
Projeto com enfoque na criação de hábitos e
vivências culturais, potenciando oportunidades e
ambientes de vivência criativa e experiência estética.
:: VISIT'ARTE
> Para alunos da Unidade de Multideficiência e NEE do
Agrupamento de Escolas de Sines e Escola Secundária
Poeta Al Berto e Cercisiago
Visitas orientadas e planificadas de acordo com as
especificidades de cada grupo e que visam a
aproximação à arte e às suas múltiplas linguagens.
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CAS: SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
:: MAR & ARTE
> Para pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico
Projeto de continuidade que visa a
consciencialização do património natural,
material, imaterial, cultural e humano do litoral
alentejano ligado ao mar. Pretende mostrar a
realidade e as características do mar e da faina,
mas também promover várias interpretações e
criações artísticas.
PARA 1.º CICLO

1.ª Fase: Apresentação do projeto e do catálogo “Olhos Azuis do Mar”,
de Graça Morais, e entrega dos objetos do mar a intervencionar
> 2 de novembro | Uma sessão por escola para todas as turmas inscritas
2.ª Fase: Visionamento do documentário “Mar de Sines”, de Diogo
Vilhena, António Campos e Charlie Mancini
> 9 e 10 novembro | 10h00 e 14h00 | CAS - Auditório
PARA PRÉ-ESCOLAR

1.ª Fase: Construção de um periscópio e aprendizagem dos mais
simples nós de marinheiro
> Última quinzena de novembro | Nas instituições escolares
:: GERAÇÃO MULTIMÉDIA
> Para alunos dos 2.º e 3.º ciclos
Tratar as artes plásticas e a multimédia,
abordando o cinema de animação, ilustração,
video mapping e artes digitais.
:: PERCURSOS CULTURAIS
> Para projetos de apoio a crianças e jovens e
utentes dos espaços seniores e da Santa Casa
Visitas semanais ou mensais ao Centro de
Artes de Sines. O objetivo é a aproximação às
artes e valorização artística, assim como a criação de hábitos culturais.
17

CAS: ARQUIVO MUNICIPAL
24 novembro 2016 a 24 janeiro 2017

Sines na Grande Guerra Exposição
> CAS – Átrio | Horário do Centro de Artes de Sines | Para público em geral
Em 2016 assinala-se o centenário da entrada de
Portugal na Primeira Guerra Mundial, ao lado de
França e Inglaterra. Foi no dia 9 de março de 1916
que a Alemanha declarou guerra a Portugal, após o
apresamento de navios alemães por Portugal. Em
Sines, uma vila operária e portuária, a Grande
Guerra significou as dificuldades nos
abastecimentos das indústrias da cortiça e das
conservas de peixe e a ameaça de encerramento de
fábricas. Por outro lado, tal como aconteceu em
todo o país, sucediam-se os problemas de
abastecimento e os conflitos entre os operários e
as autoridades, ao mesmo tempo que vários
sinienses foram chamados à guerra. Esta exposição
documenta este período através dos documentos
do Arquivo Municipal de Sines e da coleção do sr.
António Beja, falecido recentemente, cujo avô,
Francisco da Costa Beja, esteve em França, bem
como dos documentos de António Pinela Oliveira
dos Santos, emprestados por Maria da Luz Correia.

Francisco da Costa Beja
com o uniforme de
expedicionário para
França, numa fotografia
dedicada à sua esposa.
20 de maio de 1920.
Coleção da Família Beja.

25 Nov > Os Historiões
> Centro de Artes de Sines | 10h00 | Para
público escolar (4.º ano do ensino básico)
Será que conheces a história de Sines?
Vem concorrer, com a tua turma, e testa
os teus conhecimentos sobre a vida da
tua terra. Elege quatro representantes de
turma e vem ser um historião.
Colaboração do Serviço Educativo e
Cultural do Centro de Artes de Sines.
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CAS: ARQUIVO MUNICIPAL
Novembro / dezembro

Atividades de continuidade
> Marcações e informações: Tel. 269 860 090; arquivo@mun-sines.pt
VISITAS GUIADAS
> CAS – Arquivo Histórico | Para público em geral | Mediante marcação
ARQUIVISTA POR UM DIA
> CAS – Arquivo Histórico | Quartas-feiras | Dur. 45m | Para público
escolar, a partir do 2.º ciclo | Mediante marcação
DOCUMENTO DO MÊS
> Estabelecimentos de ensino | Para público escolar, a partir do 2.º ciclo |
Mediante marcação
MOSAICO DAS MEMÓRIAS DE SINES: PROJETO DE RECOLHA DE
DOCUMENTOS E OBJETOS
> Até dezembro 2016

24 a 26 Nov > NEWW Conferences
Centenário da Morte de Cláudia de Campos (1859-1916)
Uma comissão composta por várias faculdades
portuguesas e com a parceria do município de
Sines, organiza uma conferência sobre
Cláudia de Campos. Esta escritora teve fortes
ligações a Sines, cuja paisagem física e
humana evoca na sua obra mais conhecida,
"Ele". Por ocasião do centenário da sua morte,
pretende-se evocá-la, mas também as suas
contemporâneas. A conferência estará
dividida entre Lisboa (Biblioteca Nacional), a
24 e 25 de novembro, e Sines (Centro de Artes
e cidade), onde a iniciativa é concluída, no dia 26 de novembro.
Mais informação: http://claudiadecampos.wix.com/neww
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MUSEU DE SINES

Novembro / dezembro

Memórias da Praia de São Torpes
Lugar Mítico da Arqueologia Portuguesa
> Museu Nacional de Arqueologia (Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa) | Terça
a domingo, 10h00-18h00 | Parceria entre o Museu Nacional de
Arqueologia / Direção-Geral do Património Cultural e o Museu de Sines /
CMS. 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. O cuidado posto na descrição dos trabalhos, do sítio e dos
objetos encontrados, assim como no acondicionamento, transporte e
posterior exposição aos devotos das relíquias fazem deste um dos
momentos percursores da arqueologia portuguesa. Ao longo dos
tempos por ali passaram alguns dos mais importantes
arqueólogos portugueses, mantendo vivo o interesse pelo
Apoio
local, ao mesmo tempo que se iam descobrindo outros
valores únicos daquela costa: as suas jangadas de canas, a
paisagem com os seus diversos ecossistemas, o
património imaterial e até o industrial.
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TEATRO DO MAR
Inscrições abertas

Serviço Educativo do Teatro do Mar:
novas turmas e novos horários
Formações em áreas artísticas relacionadas (direta ou indiretamente)
com as artes cénicas. Ainda estão abertas inscrições (limitadas) para:
:: OFICINA DE CIRCO
> Sede do Teatro do Mar | Duração: 64 sessões
(distribuídas por cerca de 4 meses) | Formador: Carlos
Campos – acrobata / intérprete do T. Mar
Num trabalho sobre o foco, a concentração, o
equilíbrio, os reflexos, o domínio do corpo e o
estímulo à criação artística, são formadas diferentes
turmas para estas três disciplinas.
Turma de trapézio
> Quarta, 18h30-20h30 | Todas as idades a partir dos 13 anos (e adultos)
Turma de andas
> Terça, 18h30-20h30 | Todas as idades a partir dos 15 anos (e adultos)
Turma de malabarismo
> Quinta, 18h00-19h00 | Todas as idades a partir dos 7 anos (e adultos)
:: OFICINA DE EXPRESSÃO MUSICAL
> Sede do Teatro do mar | Formadora: Elisa Galvão Musicoterapeuta
Atividades musicais que facilitam o reconhecimento
de si e do outro, a noção de tempo, ritmo, espaço, criatividade.
Crianças dos 3 aos 6 anos
> Nova turma: terça-feira, 18h00-18h50
A primeira aula em todas as modalidades é sem compromisso.
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL
Inscrições abertas

Cursos livres
:: OFICINAS DE INSTRUMENTO
> Todas as idades
Este modelo, pedagogicamente mais
flexível, permite que a formação se
possa iniciar em vários momentos da
vida do aluno, assegurando uma segunda oportunidade aos que dela
não usufruíram na idade própria. Estão abertas inscrições para piano,
sopros, cordas e percussão, nas modalidades individual e coletiva.
:: OFICINA DE PERCUSSÃO CRIATIVA
> Todas as idades
Esta oficina visa explorar o universo da percussão, nas suas diversas
expressões criativas, a partir de ritmos e instrumentos tradicionais de
percussão. Os participantes terão a possibilidade de explorar, criar e
compor ritmos e temas musicais, viver a experiência de tocar em grupo,
bem como de participar na apresentação pública do trabalho realizado.
:: MINI-MEGA MÚSICA ENSEMBLE
> 5-12 anos
Abordagem intuitiva da música, aprendendo-a como se de uma nova
língua se tratasse, sempre assegurando que a diversão está em
primeiro lugar. Uma oficina de grupo que visará desenvolver uma boa
relação dos alunos com o estudo e a aprendizagem da música e a
preparação de um espetáculo a apresentar à comunidade.
:: ORQUESTRA DE FUSÃO
> A partir dos 16 anos
Oficina para guitarristas, baixistas, bateristas, vocalistas, teclistas,
saxofonistas, violinistas, etc. O objetivo é criar temas originais a partir
da criação em grupo.
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL
Inscrições abertas

Sessões de musicoterapia
> Para todas as idades
:: Relaxamento à hora do almoço
Praticar o relaxamento e aprender formas para o aplicar.
:: Musicoterapia para grávidas
Ajudar na redução dos medos e ansiedade da gravidez e do parto.
:: Musicoterapia para mães e bebés
Ajudar na diminuição da ansiedade das mães e no choro do bebé.
:: Musicoterapia para raparigas pré-adolescentes e adolescentes
Aprender a lidar com as várias questões que surgem nesta fase.
:: Musicoterapia para mulheres
Melhorar o bem-estar geral da mulher.
:: Musicoterapia clínica
Para pessoas com estados depressivos e de ansiedade, demências,
crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem, autismo,
deficiências físicas, mentais e sensoriais.

Dez > Audições de inverno
A solo e em conjunto, alunos dos
agrupamentos escolares de Sines,
Santo André, Santiago do Cacém,
Colos, Odemira e Grândola, sobem
ao palco para apresentar o seu
trabalho, contando com jovens
músicos oriundos dos quatro
concelhos abrangidos na sua ação.
:: Audição de Sines: 17 de dezembro | Capela da Misericórdia | 18h30
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
12 novembro de 2016 a 15 janeiro de 2017

7.º Valores do Sítio de Sines
> Centro Cultural Emmerico Nunes | Inauguração: 12 de novembro, 16h00 |
Terça a domingo, 14h00-18h00
Com o projeto VALORES DO SÍTIO DE SINES, o Centro Cultural
Emmerico Nunes procura incentivar a produção local, através
da regular criação de condições para a sua divulgação.
:: “NESTE CANTO DO ALENTEJO”, PINTURA DE RXINITA
> Sala Emmerico Nunes
RXinita convida-nos para um passeio pelo seu percurso de
aprendizagem, tendo as paisagens alentejanas como ponto de partida.
:: “OS MEUS RETRATOS”, DESENHOS DE NUNO PADILHA
> Sala das Índias
Exposição de retratos que relatam o percurso de Nuno Padilha
no desenho hiper-realista, entre 2012 e 2016.
:: “VIAGENS À MINHA MENTE”, DESENHOS DE DIANA ALVES
> Sala do Bar
Diana Alves escolheu Sines para fazer a sua exposição
pelo carinho que tem por uma terra de onde advêm as
suas raízes paternas.
:: JOÃO MARIA DO Ó PACHECO (1955-2010):
EXPOSIÇÃO + LANÇAMENTO DE LIVRO
> Sala do Beco do Pé do Piolho
Exposição de desenhos e pinturas criados entre
1976 e 1992. Da sua vasta produção poética, foram
retirados 50 poemas datados entre 1973 e 1978,
cujo livro será apresentado, em primeira edição,
em data a anunciar, no decurso desta exposição.
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A DAS ARTES
5, 12 e 26 novembro

A das Artes, livraria premiada
> Livraria A das Artes | 16h00 | Entrada livre
Quando passam 13 anos desde a sua abertura em Sines, a livraria A das
Artes escolheu o mês de novembro para festejar os cinco prémios APEL
recebidos nos últimos três anos: 2015 e 2016 – 1.º Prémio Livraria
Preferida de Portugal; 2014, 2015 e 2016 – Prémio Melhor Atendimento.
5 de novembro
Paulo M. Morais (finalista do Prémio Leya) apresenta o
seu livro “Uma Parte Errada de Mim”
Quando a uma das piores fases da sua vida se junta o
diagnóstico de cancro, Paulo M. Morais lembra o passado
e reflete sobre o valor da vida e das pessoas.
Isabel Rio Novo apresenta o seu romance finalista do
Prémio Leya, “Rio do Esquecimento”
Subvertendo as estratégias da narrativa histórica, “Rio do
Esquecimento” descreve com saboroso detalhe a
sociedade portuense de Oitocentos.
12 novembro
Apresentação do livro infantil “As Contadeiras de
Histórias” com a presença da autora, Sofia Paulino +
Mostra de peças
São poucas as bibliotecas, livrarias ou feiras dedicadas às
artes que não ouviram ainda falar das “Contadeiras de Histórias”,
criadas por Sofia Paulino.
26 novembro
Apresentação do livro “Em Nome da Ordem. Os
Cavaleiros da Figueira”, com a presença do autor,
Norberto Horta
1546. Portugal. Após uma vida de inteira dedicação,
Mestre João da Piedade parte numa derradeira missão em
nome da Ordem de Santiago da Espada.
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DESPORTO
Novembro / Dezembro

Calendário desportivo
1 de novembro

12 de novembro

Andebol (seniores): Andebol CS x
Lagoa. Pavilhão Multiusos, 17h00

Futsal (iniciados): IFA x Indefectíveis.
Pavilhão Multiusos, 10h00

5 de novembro

Hóquei (seniores): HCVG x Parede.
Pavilhão dos Desportos, 18h00

Futebol (benjamins 1): VGAC x Sonho
XXI. Sintético Estádio Municipal, 9h00

13 de novembro

Futebol (benjamins): VGAC x Vitória.
Sintético Estádio Municipal, 10h30

Andebol (minis): Andebol CS x Boa
Água. Pavilhão Multiusos, 10h00

Futebol (infantis): VGAC x Grandolense.
Sintético Estádio Municipal, 11h45

Futebol (iniciados): VGAC x
Palmelense. Sintético Estádio
Municipal, 10h30

Andebol (infantis): Andebol CS x A.
Moinho. Pavilhão Multiusos, 11h00

Futebol (seniores): VGAC x Sesimbra.
Estádio Municipal, 15h00

Futsal (iniciados): IFA x Grândola Foot.
Pavilhão Multiusos, 15h00

19 de novembro

Futebol (juniores): VGAC x
Alcochetense. Sintético Estádio
Municipal, 15h00

Futebol (benjamins 1): VGAC x Vitória
FC. Sintético Estádio Municipal,
9h00

Futsal (benjamins): IFA x GDA Trabalho.
Pavilhão Multiusos, 16h30

Futebol (benjamins): VGAC x
Alvaladense. Sintético Estádio
Municipal, 10h30

Futebol (veteranos): VGAC x Cercalense.
Sintético Estádio Municipal, 18h00
Futsal (juvenis): IFA x Indefectíveis.
Pavilhão Multiusos, 18h30

Andebol (juvenis): Andebol CS x P.
Frades. Pavilhão Multiusos, 15h00
Futsal (juvenis): IFA x FC S. Francisco.
Pavilhão Multiusos, 18h30

6 de novembro
Hóquei (benjamins): HCVG x
Azeitonense. Pavilhão dos Desportos,
11h30

Andebol (seniores): Andebol CS x
Telheiras. Pavilhão Multiusos, 21h00

Hóquei (iniciados): HCVG x Sesimbra.
Pavilhão dos Desportos, 15h00

Hóquei (escolares): HCVG x Naval.
Pavilhão dos Desportos, 10h30

Andebol (iniciados femininos): Andebol
CS x Vela Tavira. Pavilhão Multiusos,
17h00

Futsal (benjamins): IFA x CASM
Pinhal B. Pavilhão Multiusos, 11h00

20 de novembro

Hóquei (iniciados): HCVG x Grândola.
Pavilhão dos Desportos, 15h00
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DESPORTO
26 de novembro

Hóquei (iniciados): HCVG x Fabril.
Pavilhão dos Desportos, 15h00

Alentejo+Ativo #SinesFit. Pavilhão
dos Desportos, 10h00-23h00

10 de dezembro

Futebol (juniores): VGAC x O. Montijo.
Sintético Estádio Municipal, 15h00

Andebol (juvenis): Andebol CS x U.
Progresso. Pavilhão Multiusos, 15h00

27 de novembro

Futebol (juniores): VGAC x Amora.
Sintético do Estádio Municipal, 15h00

Futsal (iniciados): IFA x A. Trabalho.
Pavilhão Multiusos, 11h00

Hóquei (escolares): HCVG x
Azeitonense. Pavilhão dos Desportos,
15h30

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

11 de dezembro

Futebol (seniores): VGAC x
Banheirense. Estádio Municipal, 15h00

Andebol (minis): Andebol CS x Vitória
FC. Pavilhão Multiusos, 11h00

Andebol (iniciados femininos):
Andebol CS x Albufeira. Pavilhão
Multiusos, 16h00

Futebol (seniores): VGAC x
Grandolense. Estádio Municipal, 15h00

1 de dezembro

Futsal (Iniciados): IFA x C. Piedade.
Pavilhão Multiusos, 16h00

Futebol (benjamins 1): VGAC x
Grândola Foot. Sintético Estádio
Municipal, 10h30

Futsal (benjamins): IFA x AMB Novo.
Pavilhão Multiusos, 18h00

3 de dezembro

17 de dezembro

Andebol (seniores): Andebol CS x
Ginásio Sul. Pavilhão Multiusos, 17h00

Andebol veterano. Pavilhão Multiusos,
09h00-13h00

Futebol (veteranos): VGAC x E. S.
André. Sintético Estádio Municipal,
18h00

Andebol (seniores): Andebol CS x
Alverca. Pavilhão Multiusos, 17h00
Hóquei (seniores): HCVG x Caco.
Pavilhão dos Desportos, 18h00

Hóquei (seniores): HCVG x Física.
Pavilhão dos Desportos, 21h00

18 de dezembro

4 de dezembro

Hóquei (escolares): HCVG x Sesimbra.
Pavilhão dos Desportos, 10h30

Futebol (iniciados): VGAC x Fabril B.
Sintético Estádio Municipal, 10h30
Futsal (benjamins): IFA x GUP Vendas
Azeitão. Pavilhão Multiusos, 11h00

Futebol (iniciados): VGAC x
Alcochetense B. Sintético do Estádio
Municipal, 10h30

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

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

Futebol (seniores): VGAC x C.
Caparica. Estádio Municipal, 15h00

Hóquei (iniciados): HCVG x Criar-t.
Pavilhão dos Desportos, 15h00
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DESPORTO
12 e 13 novembro

Campeonato Regional de Juvenis, Juniores
e Seniores + Prova de preparação e torneio
de fundo para infantis e juvenis
> Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia | Entrada livre | Org.
Associação de Natação do Alentejo. Apoio Câmara Municipal de Sines
Natação regional dos juvenis aos seniores
em dois dias de muitos mergulhos e
braçadas na piscina de Sines. Participação
do Clube de Natação Litoral Alentejano
com cerca de 30 atletas.
Horários das competições
12 nov.º (sábado): 10h00 (sessão da
manhã); 16h00 (sessão da tarde)
13 nov.º (domingo): 9h30 (sessão da manhã); 15h30 (sessão da tarde)

26 novembro

Alentejo+Ativo Mexe-te Connosco #SinesFit 2016
> Pavilhão dos Desportos | 10h00-23h00 | Entrada gratuita | Org. Sines +
Ativo “Mexe-te Connosco”
Iniciativa de promoção de uma vida ativa, saudável e feliz. Todos
podem participar, independentemente da sua idade e condição física.
Atividades programadas
Masterclasses / aulas de grupo
Feira fitness / desfile de moda
Culturismo
Dança/ Fitness
Rastreios
Nutrição / alimentação
Show cooking
Espaço zen
Espaço infantil
…E muitas surpresas
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COMUNIDADE
11 Nov > Noite de Fado
> Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Sines |
21h30 | Org. Bombeiros Voluntários de Sines. Apoio
Câmara Municipal de Sines e Rádio Sines
Noite de fado com a participação dos fadistas André
Baptista, Joana Luz e Vânia Duarte, acompanhados
pelos músicos João Núncio (guitarra portuguesa),
Carlos Silva (viola) e Fernando Salema (baixo). Rui Naves (piano)
assegura a 1.ª parte.

12 Nov > V Feira de S. Martinho
> Bairro 1.º de Maio | 10h00-19h00 | Org. Associação
Prosas, Câmara Municipal de Sines (Espaços Seniores),
Associação Missão Coragem, Cooperativa "Sines em
Rede" e Vespa Clube do Alentejo Litoral
Quinta edição de uma iniciativa criada com o objetivo de dinamizar o
Bairro 1.º de Maio, promover as instituições aí existentes e valorizar o
artesanato.

23 Nov > Coral Atlântico na Santa Casa
> Santa Casa da Misericórdia de Sines – Salão Social | 21h00 | Org. SCMS
O Coral Atlântico apresenta-se em concerto no Salão
Social da Santa Casa. Uma iniciativa no âmbito das
comemorações dos 500 anos da instituição.

21-29 Nov > Feira do Livro
> Escola Secundária Poeta Al Berto - Biblioteca Escolar
| 9h00-15h30 | Org. Escola Secundária Poeta Al Berto
A Escola Secundária Poeta Al Berto volta a promover
o livro e a leitura com mais uma edição da sua feira
do livro.
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NATAL

Dez > Festa-convívio
Natal Seniores
> Pavilhão dos Desportos | Data a definir |
15h30 | Mediante inscrição | Mais informações
em folheto próprio | Org. Câmara Municipal de
Sines
Tradicional lanche de Natal para o qual se
convida toda a população sénior do
concelho. A animação musical estará a cargo
de David Rosa.

Dez > Atividades de Natal
da Junta de Freguesia de Sines
À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia de Sines
promove iniciativas para os mais novos na quadra natalícia.
11 dezembro
DISTRIBUIÇÃO DE PRENDAS
DE NATAL
17 dezembro
OPERAÇÃO CRIANÇAS FELIZES
Mais informações brevemente.

Dez > Oferta de
Natal para crianças do concelho
A Câmara Municipal de Sines oferece um espetáculo infantil a todas as
crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho de Sines. Datas e local
a definir.
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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
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 Desportivo 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 | 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

