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Solicitar inserção de eventos
O material para divulgação na agenda deve 
ser remetido para o endereço de email 
ci@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: março / abril 2018.

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; ci@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.

#62 2018 será um ano de grandes eventos desportivos em Sines, com início 

já em janeiro e fevereiro.

De 11 a 14 de janeiro, o Pavilhão Multiusos recebe a Taça da Liga de 

Futsal, com a participação dos clubes classificados nos oito primeiros 

lugares no final da 1.ª volta da liga da modalidade. À semelhança da 

final four da Taça de Portugal de futsal que recebemos em 2015, será 

um evento desportivo de grande projeção.

Fevereiro é o mês do basquetebol. Novamente no Pavilhão Multiusos, 

realiza-se a Taça Hugo dos Santos (com a participação de Benfica, FC 

Porto, Vitória de Guimarães e Oliveirense) e a seleção nacional defronta 

o Chipre, num jogo a contar para a pré-qualificação do Europeu de 

2021.

Também em fevereiro, festeja-se o Carnaval de Sines e o Carnaval dos 

Pequeninos, que serão certamente demonstrações da forma vibrante 

como Sines vive esta festa, das crianças aos adultos.

No Centro Artes de Sines continua patente a surpreendente exposição 

de António Caetano, pintor de Sines, e é reposto o espetáculo «A Idade 

do Silêncio», do Teatro do Mar.

Também no Centro de Artes, o projeto SPECTRUM promove um ciclo de 

cinema sobre a expressão fotográfica, a Biblioteca volta a comemorar o 

Dia em Memória das Vítimas do Holocausto e o Serviço Educativo e 

Cultural vai às escolas mostrar como funciona o corpo humano.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

No centro do desporto nacional
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

26-28 JANEIRO

Fotografia em Fuga | Programa de 
cinema [P10-11]

FEVEREIRO

Carnaval de Sines [P5]

2-3 FEVEREIRO

"A Idade do Silêncio", pelo Teatro do 
Mar [P25]

7-14 FEVEREIRO

A Biblioteca Apaixona-se... [P15]

9 FEVEREIRO

Carnaval dos Pequeninos [P5]

10-11 FEVEREIRO

Basquetebol: Taça Hugo dos Santos 
[P8]

24 FEVEREIRO

Colheita de sangue [P30]

24-25 FEVEREIRO

Bebés e Famílias às Artes [P17]

25 FEVEREIRO

Basquetebol: Portugal x Chipre [P8]

5

DESTAQUE

4

Fevereiro

Carnaval de Sines
> Av. General Humberto Delgado, entre 
outros locais | Org. Siga a Festa - 
Associação de Carnaval. Apoio Câmara 
Municipal de Sines

Já reconhecido a nível nacional nas 
primeiras décadas do século XX, o 
Carnaval de Sines - o primeiro a ter 
corso noturno - é uma celebração da 
criatividade, bom humor e espírito 
satírico em que toda a cidade se 
envolve. Na Avenida General 
Humberto, o sambódromo de Sines, 
desfilam escolas de samba, carros e grupos foliões e carros e grupos 
alegóricos. Os bailes realizam-se no Pavilhão dos Desportos. A eleição 
dos reis está marcada para 3 de fevereiro, no Salão da Música.
Mais informações em programa próprio e em 
www.facebook.com/carnavaldesines.sigaafesta.
 

9 de fevereiro

Carnaval dos 
Pequeninos 
> Av. General Humberto Delgado | 10h00 
| Org. Junta de Freguesia de Sines, com o 
apoio de várias entidades

Centenas de crianças das escolas 
básicas e jardins-de-infância de Sines e 
Porto Covo desfilam na 27.ª edição do 
Carnaval dos Pequeninos. Animação 
pelo Teatro do Mar.

ATÉ 14 FEVEREIRO

Exposição "Persistência do Mito" 
[P12]

9-10 JANEIRO

Playnetario nas escolas [P19]

11-14 JANEIRO

Taça da Liga de Futsal [P6]

15 JANEIRO

Estreia da nova Hora do Conto 
[P20]

Início do curso de nadador-
salvador [P30]

19 JANEIRO

Performance "Estrangeiro de si 
próprio" [P17]

20 JANEIRO

Workshop de Danças Afro-Latinas 
[P30]

20 JANEIRO-18 MARÇO

Novas exposições CCEN [P22-23]

23 JANEIRO-28 FEVEREIRO

Exposição "Os Bons Samaritanos 
de Markowa" [P13]
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DESTAQUE

7

DESTAQUE

11 a 14 de janeiro

Taça da Liga de Futsal 2018
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação Portuguesa de Futebol. 
Parceria Câmara Municipal de Sines e Associação de Futebol de Setúbal

Depois de em 2015 ter acolhido a Final Four da Taça de Portugal 
Masculina e Feminina, Sines volta a merecer a confiança da Federação 
Portuguesa de Futebol para ser a sede de uma das principais 
competições nacionais de futsal, a Taça da Liga, na sua terceira edição. 
Com uma capacidade de 1600 lugares nesta competição, o Pavilhão 
Multiusos de Sines recebe sete jogos com os clubes que ficaram 
classificados nos oito primeiros lugares da 1.ª volta do Campeonato 
Nacional da 1.ª Divisão de Futsal.

CALENDÁRIO

11 JAN: QUARTOS-DE-FINAL
Jogo 1: AD Fundão x Futsal Azeméis
Jogo 2: SC Braga x Modicus Sandim
Jogo 3: CF Belenenses x SL Benfica
Jogo 4: Sporting CP x FC Unidos Pinheirense

13 JAN: MEIAS-FINAIS
Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 4
Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3

14 JAN: FINAL
Vencedores das meias-finais

Nota: Os horários, dependentes das transmissões televisivas, 
aguardavam definição à data do fecho da agenda.

ENTRADAS

Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete. Os bilhetes serão 
disponibilizados pela Câmara Municipal de Sines e pelos clubes 
participantes. Mais informação a divulgar em www.sines.pt.
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10 e 11 de fevereiro

Basquetebol: Taça Hugo 
dos Santos
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação Portuguesa de 
Basquetebol / Assoc. Basquetebol de Setúbal / Câmara Municipal de Sines

Os clubes classificados nos quatro primeiros lugares no final da primeira 
volta da Liga Portuguesa de Basquetebol, época 2017/2018, lutam em 
Sines pela vitória na 9.ª edição da Taça Hugo dos Santos. Nos jogos das 
meias-finais, o SL Benfica defronta o Vitória de Guimarães e a 
Oliveirense joga com o FC Porto. Com a realização desta taça, 
equivalente à taça da liga de basquetebol, é a segunda vez que o 
Pavilhão Multiusos de Sines recebe a final de uma competição nacional 
de clubes da modalidade, depois de em outubro de 2017 ter acolhido a 
Supertaça.

25 de fevereiro

Basquetebol: Portugal x Chipre
Pré-qualificação para Eurobasket'2021
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação Portuguesa de 
Basquetebol / Assoc. Basquetebol de Setúbal / Câmara Municipal de Sines

A seleção nacional de basquetebol volta a Sines para um jogo integrado 
na fase de pré-qualificação para o Eurobasket'2021. A seleção está a 
disputar esta fase de apuramento com as equipas nacionais do 
Luxemburgo e do Chipre. Este será o quarto jogo da campanha. Desde 
que foi inaugurado, em 2013, o Pavilhão Multiusos de Sines tem sido 
uma das casas da seleção nacional de basquetebol nos jogos de 
apuramento para competições internacionais. Em fevereiro, o Chipre 
junta-se à Holanda, Hungria, Bielorrússia e Bulgária na lista de 
adversários que os melhores do basquetebol português já defrontaram 
em Sines.

DESTAQUE
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CAS / AUDITÓRIO

26, 27 e 28 de janeiro 

SPECTRUM | FOTOGRAFIA EM 
FUGA | Programa de cinema
> CAS - Auditório | Entrada gratuita | Produção da Associação HÉLICE - 
Fotógrafos que usam a Fotografia, com o apoio Direção-Geral das Artes / 
República Portuguesa, Centro Cultural Emmerico Nunes e CMS

O programa de cinema Fotografia em Fuga apresenta 7 filmes que 
exploram o cruzamento entre a fotografia e o cinema, tanto no diálogo 
que estabelecem entre si, como nas diferentes abordagens do ato de 
produzir imagens e nas técnicas desenvolvidas por fotógrafos e 
cineastas na sua relação com a história, a arquitetura, o território, a 
política e a memória. Com filmes de Thom Andersen, Susana de Sousa 
Dias e André Príncipe, e sessões seguidas de debate com a presença 
dos autores portugueses.

SEXTA, 26 DE JANEIRO

21h30
48

Susana de Sousa Dias (2009, 93')

SÁBADO, 27 DE JANEIRO

14h00
Eadweard Muybridge, Zoopraxographer

Thom Andersen (1975, 59')

Traces of a Diary
André Príncipe e Marco Martins (2010, 74') 

Seguido de apresentação por André Príncipe 

18h00
Estou em Moçambique

Andreia Sobreira (2012, 40')

CAS / AUDITÓRIO

Natureza Morta
Susana de Sousa Dias (2005, 72')

Seguido de debate com Susana de Sousa Dias e Nuno Lisboa

DOMINGO, 28 DE JANEIRO

14h00
Reconversão

Thom Andersen (2012, 70')

Campo de Flamingos sem Flamingos
André Príncipe (2013, 92')

48 (2009, 93 min.), de Susana de Sousa Dias
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

23 de janeiro a 28 de fevereiro

Exposição “Os Bons 
Samaritanos de 
Markowa” 
> CAS – Biblioteca (Setor Adultos) | No 
horário de funcionamento da Biblioteca 
Municipal

O dia 27 de janeiro - Em Memória das 
Vítimas do Holocausto - tem sido, desde 
2010, marcado pela Biblioteca Municipal 
de Sines. O propósito mantém-se: procurar manter viva a 
aprendizagem fruto do estudo do Holocausto e tentar, entre a 
estupefação e a emoção que advêm da análise de um período tão negro 
da nossa História, procurar lições positivas, de entrega, superação e 
humanismo. Este ano a data será assinalada com uma exposição cedida 
pela Embaixada da Polónia que relata a história de uma família polaca 
morta pelos alemães por ter ajudado os judeus durante a II Guerra 
Mundial. O embaixador Jacek Junosza Kisielewski estará em Sines em 
data a definir.

Janeiro

Filme: “De onde virá a minha 
ajuda? – História de duas irmãs”
> CAS - Auditório | Para alunos do 3.º ciclo do ensino básico e ensino 
secundário | Data a definir entre 22 e 26 de janeiro | Mediante marcação

Este filme, cedido pela Associação Memória e 
Ensino do Holocausto, descreve o destino dos 
judeus da Europa Central durante a época do 
Holocausto através da história pessoal de duas 
irmãs, Fanny Rozelaar e Betty Meir, nascidas na 
Alemanha.

Até 14 de fevereiro

Persistência do Mito 
Pintura de António Caetano
> CAS - Centro de Exposições | Dias úteis, 14h00-20h00; sábados, 
domingos e feriados: 14h30-20h00 | Entrada livre | Org. CMS

Se num primeiro olhar a pintura de António Caetano nos leva para o 
mundo dos mitos da Antiguidade Clássica, sob essa capa abordam-se os 
grandes conflitos dos nossos dias, desde o êxodo da Síria ao Brexit, que 
nos são apresentados como manifestações das grandes constantes da 
natureza humana. Estes temas são objeto de um tratamento figurativo, 
mas onde transparece todo um mundo irracional, nascido de 
associações subconscientes, que ecoa as experiências do surrealismo 
do pós-guerra. Estas obras não são assim uma fuga à realidade 
quotidiana para o mundo da Antiguidade e da fantasia, mas sim um 
mergulho na mais profunda e intemporal raiz dos conflitos humanos à 
qual permanecemos fortemente ligados, apesar dos aparentes avanços 
civilizacionais nos nossos tempos.

Licenciado em Artes Plásticas, António Caetano nasceu e vive em Sines.

CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES
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23 de janeiro a 28 de fevereiro
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Janeiro
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CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

2018

Grupos de Leitores da 
Biblioteca Municipal de Sines
> Inscrições e informações: biblioteca@mun-sines.pt, tel. 269 860 080 | 
Gratuito

UMA CASA SEM LIVROS (ADULTOS)
> CAS - Cafetaria | Habitualmente, na última terça-
feira do mês | 18h30

Em 2017, o grupo de leitores da Biblioteca promoveu 
a leitura, o debate de ideias e o convívio, incluindo 
um passeio a Óbidos, no âmbito do FOLIO/2017 – 
Festival Literário Internacional de Óbidos. No início 
de um novo ano, convidamos a integrar o grupo 
todos os amantes da leitura que ainda não o fizeram.

UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR
> CAS - Biblioteca (Sala da Hora do Conto) | Para 
crianças dos 7 aos 10 anos | 16h00

Convidamos também as nossas crianças a participar 
no clube de leitura júnior, que continua com as 
sessões mensais.

Janeiro / Fevereiro 

Atividades de 
Continuidade

> TEMA DO MÊS: LER PARA CRER, OU LER CIÊNCIA
> AUTOR DO MÊS

CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fevereiro

Internet Segura
> Escola EB 2,3 Vasco da Gama | Durante o mês 
de fevereiro | Mediante marcação

No âmbito do Dia Internacional da Internet 
Segura, a Biblioteca Municipal promove a 
utilização segura da internet pelas crianças, uma vez que são as que 
mais riscos correm nesta rede mundial da comunicação.

Fevereiro

A Biblioteca Apaixona-se…  
Atividades a propósito do Dia dos Namorados

ENAMORE-SE DE UM LIVRO
> CAS - Átrio | 7 a 14 de fevereiro | 10h00-20h00

Pequena mostra bibliográfica de livros 
românticos, que poderão ser manuseados, 
lidos e requisitados pelos leitores.

ATELIÊS DE MARCADORES DE LIVROS, 
INSPIRADOS NOS LENÇOS DE 
NAMORADOS
> CAS - Biblioteca | Fevereiro | Mediante inscrição

A Biblioteca desafia os interessados a criar marcadores de livros, tendo 
como base os “Lenços de Namorados”, ou “Lenços dos Pedidos”, 
originários da região do Minho. Normalmente feitos e usados pelas 
mulheres do povo, estes lenços bordados remontam ao século XVI e 
estão repletos de sentimentos amorosos.

Ateliê para adultos: 10 de fevereiro, 14h30-20h00, na Cafetaria
Ateliê para crianças: 14 de Fevereiro, 14h00-16h00, no Setor Infantil da 
Biblioteca
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURALCAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

19 de janeiro

Estrangeiro de si próprio 
Performance / circo 
contemporâneo
> CAS - Auditório | 11h00 | Para crianças a partir dos 
5 anos | Dur. 45 min. | Mediante marcação e sujeito à 
lotação do auditório 

Por André Nunes e Ana Pontes. "É o mesmo transformado em quase 
outro. É uma demência do corpo, uma loucura da carne." 

24 e 25 de fevereiro

Bebés e Famílias às Artes
> CAS | Todas as iniciativas mediante marcação

Mais um fim de semana no qual bebés e suas 
famílias são convidados de honra num percurso 
pelo mundo das artes. Programa integral a 
divulgar atempadamente.

2018

Ateliês de Movimento e Dança
> Inscrições abertas na receção do CAS

TURMAS
Dança Criativa I (4-6 anos): Segunda-feira, 18h00-19h00
Dança Criativa II (7-11 anos): Quarta-feira, 19h15-20h15
Dança contemporânea: Segunda-feira, 19h00-20h00*
Barra de Chão: Quarta-feira, 18h15-19h15

(*) Quando a 1.ª turma de dança contemporânea tiver 16 alunos, inicia-se 
uma segunda turma, com aulas à quinta-feira, das 19h00 às 20h00.

Janeiro

Ateliês de Criação e 
Experimentação 

VISITAS À EXPOSIÇÃO «PERSISTÊNCIA DO 
MITO»
> CAS - Centro de Exposições | 8 a 19 de janeiro | 
Dur. 1h | Mediante marcação

Visita-ateliê com o pintor António Caetano.

Janeiro e fevereiro

Formação  

A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
CINÉTICO-DRAMÁTICOS 
(MARIONETAS E OBJETOS 
ANIMADOS) NO JARDIM DE 
INFÂNCIA - FUNÇÕES PEDAGÓGICA, 
ARTÍSTICA E CULTURAL
> Centro de Artes de Sines | 2.ª Sessão: 6 de janeiro; 3.ª sessão: 3 de 
fevereiro | 9h30-12h30 / 14h00-16h00 | N.º de horas: 15 | Unidades de 
crédito: 1,2

Formação por Rosa Montez, na modalidade de oficina, para educadores 
de infância e professores do 1.º CEB. A certificação da ação está 
condicionada à obtenção de aproveitamento no curso.

CURSO «AGORA PAIS»
> Todas as terças-feiras, das 16h00 às 18h00 | Marcações: 
catia.moura@ulsla.min-saude.pt

Atividade para pais e crianças entre o 1.º e o 6.º meses de vida realizada 
numa colaboração do SEC com a equipa de Saúde Infantil e Pediátrica 
do Centro de Saúde de Sines. 
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Janeiro / Fevereiro

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 os 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 

Plano de sessões que tem como ponto de partida a exploração e 
conhecimento do próprio corpo. 

GERAÇÃO MULTIMÉDIA II
> Para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

Tratar as artes plásticas e a multimédia de forma multidisciplinar, 
abordando o Cinema de Animação, a Ilustração e as Artes Digitais.

PrÉ (CAS) – PRÉ-ESCOLAR NO CAS
> Para ensino pré-escolar do Agrupamento e IPSS de Sines 

Aproximação à arte nas três dimensões da experiência artística:  
contemplação, análise e experimentação / criação. 

2.ª Sessão: ARTE - Percurso pelas ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS. Em 
janeiro e fevereiro no CAS. 

VISIT´ARTE 
> Para alunos da Unidade de Multideficiência e NEE do Agrupamento de 
Escolas de Sines e Escola Poeta Al Berto e Cercisiago

Visitas orientadas e planificadas de acordo com as especificidades de 
cada grupo. Visam a aproximação à arte e às suas múltiplas linguagens.

PROJETO H: VIDA & ARTE
> Para alunos dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico

Projeto transversal aos vários anos de 
escolaridade. Visa tratar o HOMEM e a 
humanidade de maneira totalizante, abrangendo 
todas as suas dimensões. 

9 e 10 de janeiro 
Playnetario nas escolas do concelho
O divertido Dr. Zito explica-nos o funcionamento 
do corpo humano, a pirâmide alimentar e como é 
importante para a nossa saúde uma alimentação 
saudável e a prática de exercício físico. Não podes perder a grande 
viagem em 360º pelo interior do sistema digestivo, sistema 
respiratório, sistema nervoso e muito mais. Dur. 25 min.

PERCURSOS CULTURAIS 
> Para projetos de apoio a crianças e jovens e utentes dos Espaços 
Seniores e da Santa Casa da Misericórdia 

Visitas mensais ao CAS. Aproximação às artes, valorização artística e 
criação de hábitos culturais. 
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL

Ano letivo 2017/2018

Atividades de continuidade
> Informações / Marcações: 269 860 090 ou email 
arquivo@mun-sines.pt 

RECOLETORES DE MEMÓRIAS
> Na escola | Para 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário

Recolha de memórias pelos alunos (testemunhos, histórias, objetos), a 
partir de uma sessão inicial. Publicação do resultado dos trabalhos 
realizados no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Sines.

VISITAS GUIADAS
> CAS - Arquivo | Para toda a comunidade 

Conhecer o Arquivo e o trabalho que nele se faz.

ARQUIVISTA POR UM DIA
> CAS – Arquivo | Quartas-feiras | Público escolar (a partir do 2.º ciclo)

Permite trabalhar como um arquivista durante 45 minutos: paleografia, 
classificação e ordenação de documentos.

DOCUMENTO DO MÊS
> Escolas | Para público escolar  (a partir do 2.º ciclo) 

Apresentação de um documento do Arquivo Municipal. São fornecidas 
reproduções aos alunos, a que se segue a análise do documento. 
Podem ser documentos escritos ou audiovisuais.

MOSAICO DAS MEMÓRIAS DE SINES
Apelamos aos munícipes que disponham de fotografias, documentos, 
testemunhos e livros com relevância para a história do concelho que 
partilhem com a comunidade esses pedaços vivos de memória. As 
fotografias e os documentos são digitalizados e devolvidos, mas o 
Arquivo também recebe o espólio de quem quiser oferecer ao 
município e a todos os sinienses as suas memórias. 

Janeiro / Fevereiro

Mediação de leitura

CONTA-ME HISTÓRIAS... DAQUILO QUE EU 
NÃO LI 
> Nas escolas | Para 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
e ensino secundário | Mediante marcação

Tim Bowley e Óscar Villán apresentam "Não há 
como escapar", onde o autor britânico recompila 
uma nova seleção dos seus melhores contos. 

HORA DO CONTO
> Para pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico | Estreia para as escolas a 15 
de janeiro | Mediante marcação

Tendo como base o tema Homem, Vida e Arte, na Hora do Conto 
iremos viajar por culturas, épocas e paisagens que nos farão aprender e 
compreender a nossa evolução como seres individuais e do mundo. 

1.º ciclo: «O Vale dos Moinhos», de Noelia 
Blanco e Valeria Docampo 
No Vale dos Moinhos viviam mulheres, homens e 
crianças como tu ou como eu. Até que um dia 
chegaram as Máquinas Perfeitas. Bastava alguém 
carregar num botão para ser tudo perfeito… Mas, 
por terem os seus desejos realizados, quase todos 
os habitantes deixaram de sonhar.
 
Pré-escolar: «A Tartaruga Celeste e o menino 
que chorava música»
Esta bonita e doce história, que também é um 
hino à amizade e às diferenças que nos tornam 
únicos, conta-nos a história de uma tartaruga sem 
casca e de um menino que quando chora canta 
belas árias. Escrita por Sofia Fraga e ilustrada por 
Paulo Galindro.

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
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como escapar", onde o autor britânico recompila 
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compreender a nossa evolução como seres individuais e do mundo. 
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crianças como tu ou como eu. Até que um dia 
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carregar num botão para ser tudo perfeito… Mas, 
por terem os seus desejos realizados, quase todos 
os habitantes deixaram de sonhar.
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que chorava música»
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNESCENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES

20 de janeiro a 18 de março

Novas exposições
> Centro Cultural Emmerico Nunes | Inaug. 20 de janeiro, às 16h30 | Terça-
feira a domingo (exceto feriados), 14h00-18h00

«MEMÓRIA GUARDIÃ DE 
MEMÓRIAS», DE MÁRIO 
SOROMENHO MARQUES
> Sala Emmerico Nunes

O espaço expositivo é constituído 
por fragmentos retirados desse 
arquivo, falível e labiríntico, que é a 
memória. Usando uma linguagem 
tridimensional e dispensando uma ordem cronológica ou fixidez 
conceptual são apresentadas peças, em materiais diversos, que 
procuram desassossegar.

«ORIGIN», DE FÁBIO ROQUE
> Sala da Índias

Em 2015, encontrei uma pasta 
perdida, da qual ninguém sabia muito 
bem o paradeiro. Nessa mesma 
pasta, encontrei parte da minha 
história familiar, imagens que não 
constavam nos álbuns de família. 
Fiquei logo naquele instante apaixonado pelo que via.
A maioria do meu trabalho de autor até agora tem-se centrado muito nas 
questões pessoais enquanto indivíduo, e enquanto individuo na sociedade, 
e com o tempo e depois de deixar amadurecer a ideia, resolvi fazer um 
projeto com estas imagens perdidas, encontrei a minha própria visão 
pessoal para elas, e tentei-me encontrar nelas. Tentei ir
mais além e descobrir as minhas origens, o como, o porquê, o quando.
Desta minha tentativa resultou o projeto e livro “Origin”, um revisitar do 
meu passado, através de uma visão muito particular, rostos, situações, 
eventos, muitos deles ainda sem explicação aos meus olhos, outros que 

me permitiram perceber algo. Saber da simplicidade das minhas origens, 
deu-me um sentimento de ternura profunda, ternura para com eles, 
perante todas as dificuldades que enfrentaram, o regime, a guerra, a 
fome, a procura de uma melhor vida fora do país. (FR)

«TRANSUMÂNCIA», DE FÁTIMA ABREU FERREIRA
> Sala do Beco Pé Piolho

Desde que tenho memória que viajar é-me natural. Quase como uma 
segunda pele. A ideia de movimento, de entrada no desconhecido, os 
sons, as vidas e as histórias das pessoas e dos espaços estranhos sempre 
foram questões que me motivaram a fotografar, pelo que, em junho de 
2014 iniciei uma série de viagens pelo território português e espanhol com 
o intuito de documentar estas emoções.
Estas viagens deram origem ao projeto “Transumância”, um registo físico 
dos diferentes locais que visitei mas, também, um documento 
profundamente emocional sobre o que significa entrar num sítio 
completamente estranho e querer estar presente, compreendê-lo. É um 
universo de solidão, desassossego mas, também, de profundo fascínio. 
(FAF)
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TEATRO DO MAR

2 e 3 de fevereiro

A Idade do Silêncio 
Pelo Teatro do Mar
Teatro físico e marionetas humanas. 
Criação e direção de Julieta Aurora 
Santos, com os intérpretes Luís João 
Mosteias e Sérgio Vieira 
> Centro de Artes de Sines – Auditório | 
22h00 | Dur. 35m | M/10 | Entrada 
gratuita mediante levantamento de 
bilhete na receção do CAS | Produção e 
organização: Contra Regra AAC

Testemunhámos de perto as rotinas de idosos institucionalizados. 
Dentro das salas e jardins da Santa Casa da Misericórdia, que 
gentilmente nos recebeu e por onde circulámos livremente durante 
algumas semanas, vive-se um outro tempo, outra respiração. 
Disponibilizámo-nos a simplesmente estar, sem grandes perguntas, 
nem invasões, a ouvir mesmo sem entender, a procurar olhar para lá do 
que se vê. Observámos aquele universo, muito particular, sabendo que 
eventualmente um dia faremos parte do mesmo, se o corpo resistir. O 
corpo. Ali é película fina, transparente, frágil, frágil. Há uma lentitude 
nos gestos, um tempo essencial que trespassa a pele, uma aproximação 
a uma verdade existencial que só nas crianças encontramos paralelo. 
Construímos, com o artista polaco Lukasz Trzcinski, marionetas que são 
réplicas dos atores, mas envelhecidos. O conflito explorado na criação, 
começa na própria projeção do ator num corpo com cerca de 80 anos.

9 de fevereiro

TM no Carnaval dos Pequeninos
> Av. General Humberto Delgado | 10h00-12h00

O Teatro do Mar integra o desfile do Carnaval dos Pequeninos com uma 
animação subordinada ao tema "Artes".

ALÍPIO PADILHA

MUSEU DE SINES

Janeiro / Fevereiro

Exposições permanentes 
> Terça a domingo, incluindo feriados (exceto Natal e Ano Novo), 10h00-
13h00 / 14h00-17h00

O SEIO DE TÉTIS | COLEÇÕES DE 
ARQUEOLOGIA DO MUSEU DE 
SINES
> Castelo - Rés-do-chão do Paço dos 
Governadores Militares

Organizada a partir das coleções de 
arqueologia do Museu de Sines, 
mostra objetos que são 
testemunho dos homens que os 
criaram e utilizaram, quer no seu 
dia-a-dia, para tirar melhor partido 
daquilo que a natureza lhes oferecia, quer nos rituais e devoções com os 
quais procuravam dar um significado maior aos fenómenos com que se 
confrontavam. Apresenta objetos dos períodos Neolítico, Calcolítico 
(Idade do Cobre), Idade do Bronze, Idade do Ferro, Época Romana e 
Visigótico. O Tesouro do Gaio e a coleção de pedras visigóticas são dois 
conjuntos que se destacam.

SÉCULO XX EM SINES
> Castelo - 1.º piso do Paço dos 
Governadores Militares 

Exposição evocativa do século XX 
em Sines. Pesca, agricultura, 
comércio e instalação da República 
são alguns dos temas de uma 
exposição que, sendo permanente, 
se reconfigura através de 
exposições-dossiê temáticas.
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DESPORTOESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL

Ano letivo 2017/2018

Novas inscrições

6 de janeiro

Futebol (benjamins 11): VGAC x 
Santiago. Sintético Estádio Municipal, 
10h30

Futsal (infantis): IFA x B. Miranda. 
Pavilhão Multiusos, 11h30

Futebol Camp. Inatel: GCS x 
Alvaladense. Sintético Estádio 
Municipal, 18h00

7 de janeiro

Hóquei (benjamins): HCVG x 
Azeitonense. Pavilhão dos Desportos, 
09h45

Futebol (iniciados): VGAC x 
Alcacerense. Sintético Estádio 
Municipal, 10h00

Voleibol (juniores femininos): GCS x 
Juventude Atlético Clube. Pavilhão de 
Porto Covo, 11h00

Hóquei (escolares): HCVG x 
Azeitonense. Pavilhão dos Desportos, 
11h30

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

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

Janeiro / Fevereiro

Calendário desportivo

13 de janeiro

Futebol (benjamins 11): VGAC x 
Santo André. Sintético Estádio 
Municipal, 10h30

Voleibol (seniores masculinos): GCS x 
Moura. Pavilhão de Porto Covo, 
15h00

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

Andebol (feminino): ACS x Almeirim. 
Pavilhão dos Desportos, 15h30

Andebol (seniores): ACS x Torrense. 
Pavilhão dos Desportos, 18h00

14 de janeiro

Andebol (iniciados): ACS x P. Frades. 
Pavilhão dos Desportos, 11h00

Voleibol (seniores femininos): GCS x 
S. Francisco. Pavilhão de Porto Covo, 
11h00

Hóquei (iniciados): HCVG x Criar-t. 
Pavilhão dos Desportos, 15h00

20 de janeiro

Voleibol (iniciados femininos): GCS x 
Castro Verde. Pavilhão Multiusos, 
09h00

CURSO PRÉ-ESCOLAR
(3-5 ANOS) 
Com uma abordagem mais intuitiva 
da música aprendendo como se de 
uma nova língua se tratasse, 
sempre assegurando que a diversão 
está em primeiro lugar. Será uma 
aula de grupo que visará 
desenvolver uma boa relação dos 
alunos com o estudo da música.

OFICINAS INSTRUMENTO 
(CURSO LIVRE) - TODAS AS 
IDADES
Acordeão, Bateria, Clarinete, 
Contrabaixo, Fagote, Flauta 
Transversal, Guitarra Clássica, 
Guitarra Portuguesa, Oboé, 
Percussão, Piano, Saxofone, 
Trombone, Trompa, Trompete, 
Tuba, Viola d'Arco, Violino, 
Violoncelo. 

MUSICOTERAPIA 
Musicoterapia para grávidas 
Musicoterapia para mães e bebés 
Musicoterapia para raparigas pré-
adolescentes e adolescentes 
Musicoterapia para mulheres 
Musicoterapia clínica 

MAIS INFORMAÇÕES NA 
SECRETARIA DA EAAL
Tel. 269 036 778 / 917 277 300
Email geral.eaal@gmail.com
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SECRETARIA DA EAAL
Tel. 269 036 778 / 917 277 300
Email geral.eaal@gmail.com
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DESPORTO DESPORTO

Voleibol (iniciados femininos): GCS x 
Moura. Pavilhão Multiusos, 12h00

21 de janeiro

Futebol (iniciados): VGAC x C. 
Caparica. Sintético Estádio 
Municipal, 10h00

Andebol (feminino): ACS x 
Assomada. Pavilhão Multiusos, 
11h00

Hóquei (escolares): HCVG x Criar-t. 
Pavilhão dos Desportos, 11h15

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

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

27 de janeiro

Futebol (veteranos): VGAC x 
Ourique. Sintético Estádio Municipal, 
18h00

Futsal (infantis): IFA x Alegria 
Trabalho. Pavilhão Multiusos, 11h30

Voleibol (seniores masculinos): GCS x 
Serpa. Pavilhão Multiusos, 15h00

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

Futebol Camp. Inatel: GCS x 
Longueira. Sintético Estádio 
Municipal, 18h00

Andebol (seniores): ACS x Oriental. 
Pavilhão Multiusos, 19h00

28 de janeiro

Andebol (iniciados): ACS x A. 
Moinho. Pavilhão Multiusos, 11h00

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

3 de fevereiro

Futebol (benjamins 11): VGAC x 
Pinhalnovense. Sintético Estádio 
Municipal, 10h30

Futsal (infantis): IFA x Azeitão. 
Pavilhão Multiusos, 11h30

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

4 de fevereiro

Futebol (iniciados): VGAC x B. 
Azeitão. Sintético Estádio 
Municipal, 10h00

Andebol (feminino): ACS x Porto 
Salvo B. Pavilhão Multiusos, 11h00

Voleibol (juniores femininos): GCS x 
Odemirense. Pav. Multiusos, 10h00

Voleibol (seniores femininos): GCS x 
Évora. Pavilhão Multiusos, 16h30

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

10 de fevereiro

Futebol (veteranos): VGAC x Ermidense. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

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

Andebol (seniores): ACS x Lagoa. 
Pavilhão de Porto Covo, 20h00

17 de fevereiro

Futebol (juniores): VGAC x E. S. André. 
Sintético Estádio Municipal, 15h00

Futebol Camp. Inatel: GCS x Jungueiros. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

18 de fevereiro

Voleibol (iniciados femininos): Moura x 

Castro; GCS x Moura; GCS x 
Castro. Pavilhão Multiusos, 09h00

Voleibol (seniores femininos): GCS 
x Fénix de Loulé. Pavilhão 
Multiusos, 15h00

24 de fevereiro

Andebol (seniores): ACS x A. 
Moinho B. Pavilhão Multiusos, 
18h00

25 de fevereiro

Futebol (iniciados): VGAC x Amora. 
Sintético Estádio Municipal, 10h00

Futebol (seniores): VGAC x 
Palmelense. Estádio Municipal, 
15h00
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Desportos, 17h00

27 de janeiro

Futebol (veteranos): VGAC x 
Ourique. Sintético Estádio Municipal, 
18h00

Futsal (infantis): IFA x Alegria 
Trabalho. Pavilhão Multiusos, 11h30

Voleibol (seniores masculinos): GCS x 
Serpa. Pavilhão Multiusos, 15h00

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

Futebol Camp. Inatel: GCS x 
Longueira. Sintético Estádio 
Municipal, 18h00

Andebol (seniores): ACS x Oriental. 
Pavilhão Multiusos, 19h00

28 de janeiro

Andebol (iniciados): ACS x A. 
Moinho. Pavilhão Multiusos, 11h00

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

3 de fevereiro

Futebol (benjamins 11): VGAC x 
Pinhalnovense. Sintético Estádio 
Municipal, 10h30

Futsal (infantis): IFA x Azeitão. 
Pavilhão Multiusos, 11h30

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

4 de fevereiro

Futebol (iniciados): VGAC x B. 
Azeitão. Sintético Estádio 
Municipal, 10h00

Andebol (feminino): ACS x Porto 
Salvo B. Pavilhão Multiusos, 11h00

Voleibol (juniores femininos): GCS x 
Odemirense. Pav. Multiusos, 10h00

Voleibol (seniores femininos): GCS x 
Évora. Pavilhão Multiusos, 16h30

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

10 de fevereiro

Futebol (veteranos): VGAC x Ermidense. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

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

Andebol (seniores): ACS x Lagoa. 
Pavilhão de Porto Covo, 20h00

17 de fevereiro

Futebol (juniores): VGAC x E. S. André. 
Sintético Estádio Municipal, 15h00

Futebol Camp. Inatel: GCS x Jungueiros. 
Sintético Estádio Municipal, 18h00

18 de fevereiro

Voleibol (iniciados femininos): Moura x 

Castro; GCS x Moura; GCS x 
Castro. Pavilhão Multiusos, 09h00

Voleibol (seniores femininos): GCS 
x Fénix de Loulé. Pavilhão 
Multiusos, 15h00

24 de fevereiro

Andebol (seniores): ACS x A. 
Moinho B. Pavilhão Multiusos, 
18h00

25 de fevereiro

Futebol (iniciados): VGAC x Amora. 
Sintético Estádio Municipal, 10h00

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



30

COMUNIDADE

CULTURA

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: 14h30-
20h00
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. 269 036 778; 917 277 300 
geral.eaal@gmail.com

Centro Cultural Emmerico Nunes
Tel. 91 4827713; 269 084 574
ccemmericonunes@gmail.com
Terça a domingo (exceto feriados), 
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)

Tesouro da Igreja de N. S. Salas
Tel. 269 860 095 (informações)
dphadb@sapo.pt
Aberto de quarta-feira a domingo 
(exceto Natal, Páscoa e 1.º de Janeiro) no 
horário 10h00-12h30 e 14h00-17h00 (no 
verão, o horário da tarde é 14h30-18h00)

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: 9h00-
15h00; 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 de 
semana: Encerrado
Campos de ténis: Dias úteis, 9h00-
20h00. Fins de semana: Encerrado

INFORMAÇÕES ÚTEIS

20 de janeiro

Workshop de Danças Afro-Latinas
> Salão do Povo de Sines | 15h00-18h00

Uma iniciativa da Associação Recreativa de Dança Sineense para 
promoção da dança no concelho. Mais informação em divulgação 
própria.

1.º trimestre de 2018

Iniciativas Associação Resgate

A partir de 15 de janeiro
Curso de nadador-salvador 
> Dur. 1 mês

24 de fevereiro
Colheita de sangue 
> Local a definir | 9h00-13h00 | Parceria com o Hospital do Litoral 
Alentejano

27 de abril
Campeonato Nacional de Salvamento Aquático
> Praia Vasco da Gama
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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 | 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 | 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 Vasco da Gama | Pastelaria 
Figueiredo & Irmãos | Pastelaria Cores e Sabores | Ponto d'Encontro |  Pastelaria 
Oliveira | Literatus | Pastelaria Queijadinha | Snack-bar O Petisco | A das Artes | 
Café O Farol | Clube Náutico | Rest. Trinca-Espinhas | Toca do Zorro | Rest. Arte & 
Sal | Casa do Médico | A Barbeira | O Sítio | N.º 6 Bar | A Talha | O Beicinho | Snack-
bar Arco-Íris | Lavandaria Varanda | Snack-bar Versus | Bom Remédio Café | 
Origens Hostel | Chaminé’s | Allmar Hostel | Pastelaria Carina | Restaurante 
Pérola de Sines | Escola de Condução Sudoeste

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 | Snack-
Bar À da Patrícia | Pérola de Porto Covo | A Cantarinha

SANTIAGO DO CACÉM
Pastelaria Serra | Pastelaria Oui | Pastelaria Esplanada | Hotel D. Nuno | 
Residencial Gabriel | Santiago Hotel Cooking & Nature

SANTO ANDRÉ
Croissanteria Akidoce | Hotel Vila Park | Hotel Monte da Lezíria | Pastelaria Mil 
Doces | Terminal Rodoviário | Escola de Condução Sudoeste

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines

www.facebook.com/centrodeartesdesines

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA


