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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: julho / agosto 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.

#64 Maio e junho chegam com uma oferta de iniciativas diversificada, que 

vai da animação do centro histórico, com mais uma Feira da Primavera, 

às atividades associadas ao encerramento do ano letivo 2017/2018.

A área da qualificação será objeto de duas iniciativas: a segunda edição 

da (In)Forma, mostra dedicada à educação, formação e emprego; e a 

terceira edição da Feira do Mar, mostra, conferência e atividades 

paralelas para promoção da economia do mar.

No auditório do Centro de Artes, teremos um forte programa de teatro, 

com três espetáculos, e um concerto por noiserv, talento da nova 

música portuguesa. 

Também no auditório, realiza-se um recital de piano por Artur Pizarro 

integrado no Festival Terras Sem Sombra, que inclui ainda uma visita 

aos lugares de Sines ligados à memória de Vasco da Gama e uma visita 

ao porto de Sines.

O Teatro do Mar está presente na programação com a estreia da nova 

criação, InSomnio, e a Siga a Festa promove uma iniciativa de animação 

no período dos santos populares.

A Semana da Educação Artística e a apresentação do livro de João 

Maurício Brás são os destaques dos programas do Serviço Educativo e 

Cultural do CAS e da Biblioteca Municipal.

A programação desportiva volta a ser muito rica, com eventos nas 

modalidades de patinagem artística, orientação, pesca submarina, 

voleibol, kickboxing, BTT, surf, trampolins, andebol, basquetebol, 

natação e danças de salão, entre outras.

O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

SINES em Agenda

Sair de casa em maio e junho
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CALENDÁRIO | DESTAQUES

31 MAIO

Andebol: Portugal x Rússia [P26]

2 JUNHO

Teatro: d'Entranhas [P10]

8 JUNHO

Oficina de Paleografia [P20]

8-9 JUNHO

Teatro: InSomnio [P6]

Santos Populares no Castelo [P7]

8-13 JUNHO

Residência artística: Las Maravillas de 
Mali [P12]

15-17 JUNHO

Feira do Mar [P7]

16-17 JUNHO

Festival Terras Sem Sombra [P8]

17 JUNHO

Natação: Prova de Mar [P27]

20 JUNHO

Espetáculo final ano letivo [P30]

21 JUNHO

Teatro: Peripécia Teatro [P10]

29 JUNHO

Caminhada Cercisiago [P27]

30 JUNHO

Gala 30 Anos Danças de Salão [P27]

Teatro: Comuna [P11]

5

DESTAQUE

4

1 MAIO

Aniversário da SMURSS [P28]

4-6 MAIO

Campeonato Nacional Patinagem 
Artística [P24]

5 MAIO-17 JUNHO

Expo. "Ausências", Marco Taylor [P13]

5 MAIO

Apresentação livro "Exílios 2" [P28]

Apresentação livro de João Maurício 
Brás [P14]

13 MAIO-1 JULHO

Spectrum | Exposição [P22]

17-18 MAIO

Mostra (In)Forma [P5]

19 MAIO

Kickboxing: DFC 17 Sines [P25]

19-20 MAIO

Feira da Primavera [P5]

20 MAIO

Raid BTT Alvalade - Porto Covo [P25]

21-27 MAIO

Semana da Educação Artística [P18]

25 MAIO

Concerto: noiserv [P9]

26 MAIO

Hora do Conto - Famílias [P18]

30 MAIO

VIII Jornadas CPCJ [P29]

19 e 20 de maio

Feira da Primavera 
2018
> Centro histórico de Sines | 10h00 às 
00h00 (19 de maio); 10h00 às 20h00 (20 
de maio) | Entrada livre | Org. Câmara 
Municipal de Sines

As cores e os cheiros da primavera 
chegam ao centro histórico de Sines na 
edição de 2018 da Feira da Primavera. 
Mercado tradicional com dezenas de 
expositores de produtos regionais e artesanato. Oferta de animação 
para o público em geral, com enfoque nas famílias. Programa final em 
sines.pt e desdobrável próprio.

17 e 18 de maio

(In)Forma 

Mostra de Educação, 
Formação e Emprego
> Academia das Energias (ZIL 2) | 09h30-
18h00 | Org. Câmara Municipal de Sines 
– Projeto “Aprender Fora de Portas” 

Expositores, workshops, debates, 
demonstrações, formações, 
testemunhos. Associativismo / 
Empreendedorismo / Juventude. Divulgação de oferta formativa e 
educativa. Ferramentas de preparação para o mercado de trabalho.
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DESTAQUE

7

DESTAQUE

8 e 9 de junho

Santos Populares 
no Castelo
> Org. Siga a Festa – Associação de 
Carnaval

Baile no dia 8 de junho. Baile e mostra 
de marchas populares no dia 9 de 
junho. Informações detalhadas em 
divulgação própria.

15, 16 e 17 de junho

Feira do Mar 2018
> Org. Sines Tecnopolo e Câmara Municipal de Sines 

Evento estratégico para a dinamização 
da Economia do Mar, enquanto espaço 
e tempo de partilha de experiências e 
de demonstração dos projetos, dos 
produtos e das atividades, mas 
também de divulgação do 
conhecimento e das oportunidades 
geradas por este setor junto dos jovens 
e da população em geral. Inclui 
conferência “Inovar e Criar para 
Empreender na Economia do Mar”, 
mostra de expositores ligados ao setor 
do mar (na Avenida Vasco da Gama), e 
atividades lúdicas gratuitas (batismo de 
mergulho, Stand UP Paddle, visitas ao 
farol, passeio na embarcação da Estação Salva-vidas de Sines, zumba 
na praia, workshops de suporte básico de vida, atividades do Centro de 
Ciência Viva do Lousal, entre outras).

Programa: www.feiradomar.org 

8 e 9 de junho

InSomnio | Estreia da nova 
criação do Teatro do Mar
Espetáculo multidisciplinar de rua. Criação e direção de 
Julieta Aurora Santos. Interpretação Carlos Campos, 
Luís João Mosteias, Sandra Santos e Sérgio Vieira
> Local a definir | 22h00 | Entrada livre | Produção Teatro do Mar

(…). O ritmo acelerado da 
vida, somado à facilidade e 
rapidez dos meios de 
comunicação (criadas pelos 
constantes avanços 
tecnológicos) colocam o 
homem contemporâneo 
frente a uma quantidade 
avassaladora de informação e 
estímulos e a usufruir menos 
horas de descanso. Há uma 
urgência de viver, de ampliar 
o tempo de vigília, como se o 
ócio fosse pecado e o 
abandono ao sono, tempo 
perdido. (…)
  Em InSomnio, através de 
uma linguagem poética e 
sensitiva, debruçamo-nos 
sobre o sono e o sonho, 
ancorando-nos, entre outros, em estudos da neurociência e da filosofia. 
Um cruzamento entre o que a ciência consegue revelar, com um lugar 
metafísico, suprassensível, que nos possa aproximar da natureza 
primordial do ser. Emerge, da experiência artística, uma espécie de 
saudade de um lugar essencial de onde vimos e onde queremos 
regressar. Paisagens de silêncio e plenitude. Uma busca de 
reconhecimento e equilíbrio entre o corpo e o espírito, o peso e a 
leveza, a escuridão e a luz, o esquecimento e a memória. (…)

http://www.feiradomar.org
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DESTAQUE CAS / AUDITÓRIO

16 e 17 de junho

Festival Terras Sem Sombra
> Org. Associação Pedra Angular. Apoio Câmara Municipal de Sines

25 de maio

Concerto: noiserv
> CAS - Auditório | 22h00 | M/8 | 5 euros

Criado em meados de 2005 pelo músico David Santos, noiserv é 
considerado um dos mais criativos e estimulantes projetos musicais 
surgidos em Portugal na última década. Noiserv, a quem já chamaram 
"o homem-orquestra" ou "banda de um homem só", conta no seu 
currículo com o bem-sucedido disco de estreia “One hundred miles 
from thoughtlessness” [2008], o EP “A day in the day of the days” 
[2010] e o galardoado “Almost Visible Orchestra”, que no inicio de 2014 
foi distiguido como melhor disco de 2013 pela Sociedade Portuguesa de 
Autores. Com mais de 400 concertos por Portugal e resto do mundo e 
ainda uma série de colaborações em teatro e cinema, é em 2015 que 
acontece a internacionalização mais séria para noiserv com a reedição 
do álbum "Almost Visible Orchestra". 2016 é o ano de lançamento de 
“00:00:00:00”, descrito pelo músico lisboeta como “a banda sonora 
para um filme que ainda não existe, mas que talvez um dia venha a 
existir”. 2018 começou com a composição da música original para a 
nova imagem da RTP1.

VERA MARMELO

:: 16 de junho

NA ROTA DO GAMA: TESTEMUNHOS DO ALMIRANTE EM SINES
> Ponto de encontro: Castelo | 15h00

Visita aos lugares do roteiro siniense do Gama. Guias: António Martins 
Quaresma (historiador) e Ricardo Pereira (arquiteto)

RECITAL DE PIANO POR ARTUR PIZARRO
> Centro de Artes de Sines | 21h30

Sob o mote “Ecos do Paraíso: Uma Genealogia do Pianismo nos Séculos 
XIX e XX”, um dos maiores pianistas portugueses interpreta obras de 
Johann Sebastian Bach, Robert Schumann e Ferenc Liszt.

:: 17 de junho

VISITA: COM ENGENHO E ARTE - A BIODIVERSIDADE NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DO PORTO DE SINES
> Ponto de encontro: APS | 10h00

A salvaguarda da biodiversidade dentro do perímetro portuário. Guias: 
Luís Miguel Mourão (engenheiro do ambiente) e Inês Seabra (bióloga).
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CAS / AUDITÓRIO CAS / AUDITÓRIO

30 de junho

Teatro: “Crise no Parque 
Eduardo VII”, pela Comuna
> CAS - Auditório | 22h00 | M/14 | 5 euros

Destilar a vida… Dois velhos sentados num banco de jardim… O tempo 
parece suspenso nas horas imóveis do parque, no outono esquecido da 
vida. Adivinham-se as voltas do mundo na música que vem de longe, da 
infância ou do futuro, e que nos vai ensinando que “a beira do fim é tão 
preciosa como a beira do princípio”. Aparentemente, tudo está parado 
numa peça sobre a fronteira em que a vida quase se despede de quem 
quase se despede da vida. Mas “Crise no Parque Eduardo VII” é teatro 
que subverte as aparências, mostrando como a vida se inventa em cada 
palavra e em cada gesto do entardecer. Baseado em “I'm not 
Rappaport”, de Herb Gardner. Adaptação e encenação de João Mota. 
Interpretação de Carlos Paulo, Igor Sampaio, Hugo Franco, Maria Ana 
Filipe, Miguel Sermão, Gonçalo Botelho e Elsa Galvão.

2 de junho

Teatro: PROJETO D'HOMENS, 
pela d'As Entranhas
> CAS - Auditório | 22h00 | M/16 | 5 euros 

Espetáculo sobre homens, 
seus mundos, gostos, 
pensamentos, angústias, 
amores e desamores. Não é 
um manifesto, mas sim uma 
tragédia cómica ou uma 
comédia trágica, aliás como 
a vida de todos nós. (…) 
Chorar é de homem? “Já não 
se fazem homens como 
antigamente.” “Antigamente é que era, era não era?” (…) Direção 
artística e encenação de Ricardo Moura. Interpretação de Burry 
Buermans, Felix Lozano, Luís Hipólito e Paulo Lázaro.

21 de junho

Teatro: “La Tortilha de Mi Madre”, 
pela Peripécia Teatro
> CAS - Auditório | 22h00 | M/12 | 5 euros

Uma criação sobre as avós, as mães e 
outros familiares que vão vivendo sós. 
Esta Avó curte todos os clássicos da 
música. Esta Avó move-se lentamente. 
Ouve a música altamente. Dorme a ver 
televisão. Lê Samuel Beckett ao som 
dos filmes de Almodóvar. Direção, 
cocriação e dramaturgia de José Carlos 
Garcia. Criação, experimentação e 
interpretação de Noelia Domínguez e Sérgio Agostinho.

BRUNO SIMÃO
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8 a 13 de junho

Las Maravillas de Mali 
Residência artística + Ensaios abertos
> CAS - Auditório | Parceria Inatel / Câmara Municipal de Sines

Las Maravillas de Mali é o nome da 
primeira orquestra de música afro-cubana 
do Mali, criada nos anos 60 por estudantes 
malianos enviados a Cuba para aprender 
música. No verão de 2018, além do 
lançamento de um álbum com novas 
versões das canções editadas há mais de 
50 anos, estarão em digressão pela 
Europa, com a participação de Mory 
Kanté. Antes de se apresentarem no 
Teatro da Trindade, em Lisboa, em estreia 
mundial, no dia 13 de junho, estarão em 
residência em Sines.

“O outro lado do espetáculo” | Ensaios abertos
> 11 e 12 de junho, em horários a definir. Para alunos dos 2.º e 3.º ciclos ou 
grupos de jovens com mais de 12 anos. Mediante marcação junto da 
equipa do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines

Maio / Junho

Apresentações de alunos de artes 

27 de maio 
Ateliês de Movimento e Dança do CAS

22 de junho
Escola da Prof.ª Eunice Silva

24 de junho
Ballet do Vasco da Gama Atlético Clube

Maio / Junho

Artes visuais em exposição
> CAS - Centro de Exposições | Dias úteis, 14h00-20h00; sábados, 
domingos e feriados: 14h30-20h00 | Entrada livre | Org. Câmara Municipal 
de Sines

5 DE MAIO A 17 DE JUNHO: «AUSÊNCIAS», 
DESENHOS DE MARCO TAYLOR
Em dez desenhos, Marco Taylor propõe uma 
reflexão sobre a ausência corpórea e espiritual. 
Com o toque aveludado da impressão em 
risografia, estas imagens remetem-nos para 
representações poéticas, algumas intensas, 
como é característico neste autor. Marco Taylor 
nasceu em 1973. Cresceu em Lisboa, mas reside 
no litoral alentejano, onde leciona Educação 
Visual e Educação Tecnológica. Ultimamente, a 
par da docência, tem-se dedicado à publicação de livros, em especial 
infanto-juvenis.

ATÉ 17 DE JUNHO: «REVISITANDO O SUDOESTE 
ALENTEJANO», PINTURA DE ANTÓNIO SAIOTE
Natural de Alvalade-Sado, António Saiote é 
engenheiro agrónomo de profissão e pintor por 
devoção. A luz do Alentejo nas mais diversas 
condições atmosféricas está presente na sua obra. 
Através dela é-nos permitido divagar por essas terras, apreciando a sua 
diversidade de cores.

ATÉ 17 DE JUNHO: «PORTO DE ABRIGO NUMA 
VIAGEM INTEMPORAL», PINTURA DE JOÃO 
BARROS SILVA
Em Angola, onde nasceu, é iniciado pelo pai na 
pintura. Recentemente, após um contacto mais 
sério e continuado com a pintura a acrílico, ganha a 
paixão pelo retrato, privilegiando o olhar, autêntico 
espelho da alma. 



12 13

CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕESCAS / AUDITÓRIO

8 a 13 de junho

Las Maravillas de Mali 
Residência artística + Ensaios abertos
> CAS - Auditório | Parceria Inatel / Câmara Municipal de Sines

Las Maravillas de Mali é o nome da 
primeira orquestra de música afro-cubana 
do Mali, criada nos anos 60 por estudantes 
malianos enviados a Cuba para aprender 
música. No verão de 2018, além do 
lançamento de um álbum com novas 
versões das canções editadas há mais de 
50 anos, estarão em digressão pela 
Europa, com a participação de Mory 
Kanté. Antes de se apresentarem no 
Teatro da Trindade, em Lisboa, em estreia 
mundial, no dia 13 de junho, estarão em 
residência em Sines.

“O outro lado do espetáculo” | Ensaios abertos
> 11 e 12 de junho, em horários a definir. Para alunos dos 2.º e 3.º ciclos ou 
grupos de jovens com mais de 12 anos. Mediante marcação junto da 
equipa do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines

Maio / Junho

Apresentações de alunos de artes 

27 de maio 
Ateliês de Movimento e Dança do CAS

22 de junho
Escola da Prof.ª Eunice Silva

24 de junho
Ballet do Vasco da Gama Atlético Clube

Maio / Junho

Artes visuais em exposição
> CAS - Centro de Exposições | Dias úteis, 14h00-20h00; sábados, 
domingos e feriados: 14h30-20h00 | Entrada livre | Org. Câmara Municipal 
de Sines

5 DE MAIO A 17 DE JUNHO: «AUSÊNCIAS», 
DESENHOS DE MARCO TAYLOR
Em dez desenhos, Marco Taylor propõe uma 
reflexão sobre a ausência corpórea e espiritual. 
Com o toque aveludado da impressão em 
risografia, estas imagens remetem-nos para 
representações poéticas, algumas intensas, 
como é característico neste autor. Marco Taylor 
nasceu em 1973. Cresceu em Lisboa, mas reside 
no litoral alentejano, onde leciona Educação 
Visual e Educação Tecnológica. Ultimamente, a 
par da docência, tem-se dedicado à publicação de livros, em especial 
infanto-juvenis.

ATÉ 17 DE JUNHO: «REVISITANDO O SUDOESTE 
ALENTEJANO», PINTURA DE ANTÓNIO SAIOTE
Natural de Alvalade-Sado, António Saiote é 
engenheiro agrónomo de profissão e pintor por 
devoção. A luz do Alentejo nas mais diversas 
condições atmosféricas está presente na sua obra. 
Através dela é-nos permitido divagar por essas terras, apreciando a sua 
diversidade de cores.

ATÉ 17 DE JUNHO: «PORTO DE ABRIGO NUMA 
VIAGEM INTEMPORAL», PINTURA DE JOÃO 
BARROS SILVA
Em Angola, onde nasceu, é iniciado pelo pai na 
pintura. Recentemente, após um contacto mais 
sério e continuado com a pintura a acrílico, ganha a 
paixão pelo retrato, privilegiando o olhar, autêntico 
espelho da alma. 



14 15

CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

5 de maio

Apresentação do livro «Um mundo às 
avessas. O manicómio contemporâneo», 
de João Maurício Brás
> CAS – Átrio | 15h00 | Entrada livre

“A pseudodemocracia pós-moderna do século XXI, apesar dos seus 
rostos benévolos e humanistas, começa a dar sinais tão nocivos como 
as piores práticas dos fenómenos modernos do século XX e as suas 
promessas civilizacionais. Em perigo está a lucidez, a razoabilidade e a 
sensatez. O mundo não está um local mais justo, livre e igualitário. A 
inteligência, a liberdade de expressão e de pensamento são as 
principais vítimas. Vivemos cada vez mais num muito pouco admirável 
novo mundo e pela primeira vez na história dispomos de tecnologia que 
poderá mudar de vez aquilo que somos.” João Maurício Brás nasceu em 
Sines, em 1968. Doutorado em Filosofia na Universidade Nova de 
Lisboa, é professor de Filosofia e investigador na Faculdade de Letras. 
Tem vários livros publicados na área da Filosofia.

28 de junho

Contos no Pátio, 
com Manuela Ribeiro
> CAS – Pátio das Artes | 10h00-16h00 | Para 
infantários e pré-escolar

Com o propósito de motivar as crianças para 
os livros e promover a leitura, a escritora Manuela Ribeiro irá encantar 
os mais pequeninos com as suas histórias e os seus amiguinhos, o Zé e o 
Chico. Manuela Ribeiro foi professora e é autora de vários livros 
infanto-juvenis. Os livros “A Plantinha dos meus pais” e “História que há 
de ser” integram o Plano Nacional de Leitura.

Em continuidade

Grupos de leitores
> Gratuito | Informações: biblioteca @mun-sines.pt, tel. 269 860 080

UMA CASA SEM LIVROS | ADULTOS   
> CAS - Cafetaria | Datas a agendar | 18h30  

O Clube de Leitores da Biblioteca continua com as 
suas sessões mensais em que se trocam ideias e 
experiências sobre livros e respetivos autores. Todos 
os que se quiserem juntar a nós poderão fazê-lo na 
última terça-feira de cada mês. De salientar que o 
clube tem participado em diversos eventos culturais, 
como o Fólio 2017, em Óbidos, e o Encontro Nacional 
de Comunidades de Leitores de Bibliotecas Públicas, 
que se realizou em Sacavém.

UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR 
> CAS - Biblioteca | Sala Hora do Conto | Crianças 7-10 
anos | 16h00

Convidamos também as nossas crianças a participar 
no Clube de Leitura Júnior, que continuará com as sessões mensais.
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Maio / Junho

Ateliês de Criação e 
Experimentação

VISITA GUIADA E VISITA-ATELIÊ ÀS 
EXPOSIÇÕES
> CAS – Centro de Exposições | Mediante 
marcação | Dur. 1h | Visita adaptada às 
especificidades do grupo

Como se lê uma obra de arte? Será que existem estratégias de leitura? 
Sabemos que são inúmeras as questões que assombram pequenos e 
graúdos sobre o que existe num centro de exposições e sobre o 
comportamento e atitude que devemos assumir. Para auxiliar o 
visitante ou o grupo visitante existirão ao seu dispor visitas guiadas e 
visitas-ateliês no âmbito das artes plásticas.

Maio / Junho

Projetos de continuidade

EXPERIÊNCIA DESLOCAR – UMA AULA NO CAS 
> Centro de Artes de Sines | Mediante marcação

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. 

PRÉ (CAS) – PRÉ-ESCOLAR NO CAS
> 3.ª Sessão - ARTE- Percurso pelas ARTES 
PERFORMATIVAS - CAS - mediante marcação 

Projeto com enfoque na criação de hábitos e 
vivências culturais. 

VISIT´ARTE 
> Destinado a 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.

PROJETO H: VIDA & ARTE l

Projeto de continuidade, transversal aos vários anos 
de escolaridade, e que visa tratar o HOMEM e a 
humanidade de maneira totalizante, ou seja, 
abrangendo todas as suas dimensões.

Proposta de desenvolvimento
Pré-escolar – Homem: 3.ª sessão - Arqueologia em 60 minutos – no 
Museu de Sines 
3.º ano – Homem: Povo e os seus povos: uma abordagem à história 
local – Visita ao Forte da Ilha do Pessegueiro e ao Museu de Sines 

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

Projeto de continuidade que pretende tratar as artes 
plásticas e a multimédia de forma multidisciplinar 
abordando o Cinema de Animação, a Ilustração e as 
Artes Digitais.

PERCURSOS CULTURAIS  
> Para utentes dos espaços seniores e da Santa Casa 
da Misericórdia de Sines

Visitas mensais ao Centro de Artes de Sines. O 
principal objetivo é a aproximação às artes e a 
valorização artística, assim como a criação de 
hábitos culturais. 
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> 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.

Maio / Junho

Mediação de leitura
> CAS – Sala Hora do Conto | Estreia para as escolas: 2 de maio, mediante 
marcação | Sessão para famílias: 26 de maio, 16h30

HORA DO CONTO

1.º Ciclo: "A minha avó Felicidade", de Carlos Canhoto. 
Avó terna, de sorriso fácil. Com ela a criatividade é 
vivida, a liberdade consentida, as bruxas dos momentos 
secos e crus da vida são colocadas na ordem, é contida 
a amargura e abraçam-se os afetos.

Pré-escolar: "Herberto", de Lara Hawthorne. Herberto 
é uma lesma e para ele a vida não podia correr melhor.  
No entanto, um dia cruza-se com alguns animais muito 
ocupados nas suas criações que demonstram 
capacidades extraordinárias. 

21 a 27 de maio

VII Semana da Educação Artística 

Seguindo os princípios da Semana da Educação Artística instituída pela 
UNESCO em 2012, o CAS apresenta um leque variado de iniciativas que 
visam despertar a sociedade para a importância da arte enquanto área 
de especial importância para o desenvolvimento completo e 
harmonioso do indivíduo. Mais informação em sines.pt.

21 de maio: Literatura e Ilustração
22 de maio: Teatro
23 de maio: Instalação
24 de maio: Cinema
25 de maio: Fotografia
26 de maio: Música, Dança e Literatura - Workshops 
para toda a família
27 de maio: Dança

22 a 31 de maio

Exposição de desenhos 
de alunos de Sines 
sobre a camarinha
> CAS – Piso 1 | Segunda a sexta-feira, 
10h00-20h00; sábados e domingos, 14h30-
20h00

Desenhos feitos pelos alunos da Escola 
Básica n.º 2 de Sines no âmbito do projeto 
Emc2 – 'Explorar Matos de Camarinha da 
Costa', em parceria com o Serviço Educativo e Cultural do Centro de 
Artes de Sines. O projeto Emc2 é um projeto educativo sobre os matos 
de camarinhas existentes em zonas costeiras nacionais, que visa 
colmatar lacunas de informação relativamente a esta planta que é um 
endemismo ibérico. No projeto, os alunos (dos 1.º e 2.º ciclos) 
participaram em percursos interpretativos da flora dunar, tendo as 
atividades sido desenvolvidas com financiamento do MARE- FCT 
UID/MAR/4292/2013. 
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22 a 31 de maio

Exposição de desenhos 
de alunos de Sines 
sobre a camarinha
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20h00
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UID/MAR/4292/2013. 
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORALCAS / ARQUIVO MUNICIPAL

8 de junho

Oficina de Paleografia III
> CAS - Cafetaria | Para público em geral | Mediante inscrição

Depois de duas edições da oficina, 
no Dia Internacional dos Arquivos 
e no Dia do Município, o Arquivo 
Municipal volta a divulgar a leitura 
e transcrição de documentos de 
arquivo. Inscreva-se na sessão das 
11h00, se já frequentou sessões 
anteriores, ou na sessão das 
15h00, no caso de ser a sua 
primeira oficina. Inscrições em 
formulário disponível no site municipal (www.sines.pt).

> Continuam...

ATELIÊS DE CONTINUIDADE

Continuam as visitas guiadas e os 
ateliês Arquivista por um Dia, 
Documento do Mês e 
Recoletores de Memórias. 

OUTROS PROJETOS

Continua também o projeto Mosaico das Memórias de Sines, em que o 
Arquivo apela aos munícipes que disponham de fotografias, 
documentos, testemunhos e livros relevantes para a história de Sines 
que partilhem com a comunidade esses pedaços vivos de memória. 
Prossegue ainda o trabalho de divulgação "Comissões de Moradores 
do Concelho de Sines: da Tradição à Modernidade" e as atividades 
associadas ao projeto Ser Siniense.

Informações / Inscrições: arquivo@mun-sines.pt; tel. 269 860 090

ARTICULADO - ENSINO BÁSICO 
> Inscrições até 15 de junho

Para alunos que ingressam no 5.º 
ano de escolaridade, em regime 
articulado com a Escola do Ensino 
Geral. Curso financiado pelo 
Ministério de Educação, limitado 
pelo número de vagas.

SECUNDÁRIO
> Inscrições até 15 de junho

Para alunos que ingressam no 10.º 
ano, em regime supletivo, que já 
tenham conhecimentos musicais.

CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL 
(1.º CICLO) 
> Inscrições até 15 de junho

Para alunos que estão a frequentar 
o 1.º Ciclo (1.º ao 4.º ano). 

CURSO PRÉ-ESCOLAR 
(3-5 ANOS)
> Inscrições até 30 de junho

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. 

OFICINAS INSTRUMENTO 
(CURSO LIVRE) - TODAS AS 
IDADES
> Inscrições sempre abertas

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 
> Inscrições sempre abertas

* Para grávidas 
* Para mães e bebés 
* Para mulheres 
* Clínica 
* Para raparigas pré-
adolescentes e adolescentes 

:: Mais informações 
Tel. 269 036 778 / 917 277 300
geral.eaal@gmail.com

Ano letivo 2018/19

Novas inscrições
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DESPORTOCENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES

13 de maio a 1 de julho

SPECTRUM | Exposição
Hélice – Duarte Amaral Netto, João Paulo Serafim, 
Rodrigo Tavarela Peixoto, Valter Ventura
> Centro Cultural Emmerico Nunes | Inaug. 12 de maio, 17h00 | Terça a 
domingo, 15h00-19h00 
 
A exposição SPECTRUM reúne obras de Duarte Amaral Netto, João 
Paulo Serafim, Rodrigo Tavarela Peixoto e Valter Ventura. Os fotógrafos 
apresentam, no Centro Cultural Emmerico Nunes, obras inéditas e 
criadas em conjunto. SPECTRUM aborda a relação da Fotografia, que 
cada vez mais estrutura a nossa comunicação visual, com o 
conhecimento que temos e construímos do Mundo. Ao longo da sua 
História, a Fotografia tem-nos apresentado imagens que variam entre o 
encantadoramente lúdico e o terrivelmente bélico. A Fotografia tem 
sido fonte de condenações e equívocos, e ao mesmo tempo funda e 
acompanha revoluções. Vamos encontrar estas e outras nuances de 
sentidos do fotográfico em SPECTRUM.

Contacto: helice@helice.pt | http://spectrum.helice.pt
 

Maio / Junho

Calendário desportivo
1 de maio
Andebol (seniores): ACS x Alverca. 
Pavilhão Multiusos, 17h00

5 de maio
Futebol (benjamins 10): VGAC x Luvas 
Pretas. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (infantis 12): VGAC x Seixal. 
Sintético Estádio Municipal, 10h30

Futebol (infantis 13): VGAC x C. Indústria. 
Sintético E. Municipal, 10h30

Futsal (infantis): IFA x Estrelas de 
Setúbal. Pavilhão Multiusos, 16h30

Voleibol (seniores M): GCS x SL Benfica. 
Pavilhão Multiusos, 17h00

Futsal (infantis): IFA x Estrela Setúbal. 
Pavilhão de Porto Covo, 16h30

Futsal (juvenis): IFA x A. Trabalho. 
Pavilhão de Porto Covo, 18h30

6 de maio
Andebol (iniciados): ACS x Redondo. 
Pavilhão Multiusos, 11h00

Andebol (femininos): ACS x Ginásio Sul. 
Pavilhão Multiusos, 15h30

Futebol (seniores): VGAC x Alcochetense. 
Estádio Municipal, 16h00

12 de maio
Futebol (benjamins 11): VGAC x Corroios. 
Sintético E. Municipal, 10h30

13 de maio
Futebol (iniciados): VGAC x 
Alcochetense. Sintético Estádio 
Municipal, 10h00

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

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

19 de maio
Futebol (veteranos): VGAC x C. Caparica. 
Sintético Estádio Municipal

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

Andebol (femininos): ACS x Almeirim. 
Pavilhão Multiusos, 15h30

Futebol (seniores): VGAC x Fabril. 
Estádio Municipal, 17h00

Andebol (seniores): ACS x P. Manuel. 
Pavilhão Multiusos, 18h00

20 de maio
Futsal (juvenis): IFA x A. Unidas. 
Pavilhão dos Desportos, 16h00

26 de maio
Futebol (benjamins 11): VGAC x Sonho 
XXI. Sintético E. Municipal, 10h30

Futebol (infantis 12): VGAC x Galitos. 
Sintético Estádio Municipal, 10h30

Futsal (juvenis): IFA x Q. Conde. 
Pavilhão dos Desportos, 18h30

27 de maio
Hóquei (benjamins): HCVG x 
Azeitonense. Pav. Desportos, 11h00

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

31 de maio
Andebol (seniores): ACS x Telheiras. 
Pavilhão Multiusos, 15h00

Futebol (seniores): VGAC x Almada. 
Estádio Municipal, 17h00

2 de junho
Futebol (veteranos): VGAC x Quintan-
jense. Sintético E. Municipal, 18h00

3 de maio
Hóquei (escolares): HCVG x Fabril. 
Pavilhão dos Desportos, 10h30

15 de junho
Torneio de Futsal, 20h00

17 de junho
Hóquei (escolares): HCVG x Sesimbra. 
Pavilhão dos Desportos, 11h30
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DESPORTODESPORTO

4, 5 e 6 de maio
PATINAGEM ARTÍSTICA: CAMPEONATO NACIONAL DE FIGURAS 
OBRIGATÓRIAS
> Pavilhão dos Desportos | Org. Federação de Patinagem de Portugal. 
Apoio Hóquei Clube Vasco da Gama e CMS

12 de maio
ORIENTAÇÃO: ORI-TRAIL ROGAINE SINES
> Casoto | Inscrições / informações: https://rogainesines.weebly.com | Org. 
Clube da Natureza de Alvito / COA Litoral Alentejano. Parceria CMS. 
Integra a Taça de Portugal de Ori-Trail / Rogaine da FP Orientação

12 de maio
GIRA VÓLEI
> Estádio Municipal  | Org. AVAL. Apoio Ginásio Clube de Sines e CMS

13 de maio
GIRA PRAIA
> Praia Vasco da Gama | Org. AVAL. Apoio Ginásio Clube de Sines e CMS

Maio / Junho

Eventos em destaque 19 de maio
KICKBOXING K1: DYNAMITE FIGHTING CHAMPIONSHIP 17 / SINES
> Pavilhão dos Desportos | 19h00 | Mediante aquisição de bilhete (vários 
preços) | Apoio Associação Muay Thau Algarve, Federação Portuguesa de 
Kickboxing e Muaythau, Câmara Municipal de Sines e Sport TV

20 de maio
20.º RAID BTT ALVALADE - PORTO COVO
> Informações completas: http://btt.fc-alvaladense.pt | Org. FC 
Alvaladense.  Apoio CMS e JF Porto Covo, entre outras entidades

22 a 26 de maio
LIGAÇÃO ATLÂNTICO - MEDITERRÂNEO EM VESPA

Alguns associados do Vespa Clube do 
Alentejo Litoral irão realizar de vespa a 
ligação entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo e vice-versa, à mesma 
latitude, de Sines a Torrevieja. Percurso 
de 2400 km. 

PAULA SILVA
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DESPORTODESPORTO

26 e 27 de maio
CAMPEONATO REGIONAL DE SURF DO SUL
> Praia de S. Torpes | Org. Sines Surf Clube. Apoio CMS

26 e 27 de maio
TRAMPOLINS: TORNEIO REGIONAL DE ENCERRAMENTO | TODOS 
OS ESCALÕES
> Pavilhão Multiusos de Sines | 9h15-13h00 e 15h00-18h30 | Org. 
Academia de Ginástica de Sines. Apoio CMS

31 de maio
ANDEBOL: PORTUGAL X RÚSSIA | SELEÇÃO A FEMININA
Na 5.ª jornada da fase de qualificação para o Euro 2018, a seleção 
portuguesa defronta a campeã olímpica
> Pavilhão Multiusos de Sines | 17h00 | Org. Federação de Andebol de 
Portugal. Apoio CMS

1, 2 e 3 de junho
ANDEBOL: FASE FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL - JUVENIS 
FEMININOS
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação de Andebol de Portugal. 
Apoio Andebol Clube de Sines e CMS

9 de junho
CAMPEONATO NACIONAL BASQUETEBOL 3X3
> Av. Vasco da Gama | Org. Fed. Port. Basquetebol. Apoio CMS

17 de junho
15.ª PROVA DE MAR - BAÍA DE SINES
> Praia Vasco da Gama | Org. Clube de Natação do Litoral Alentejano. 
Apoio CMS, ANALENTEJO e Resgate

29 de junho
CAMINHADA SOLIDÁRIA "AO RITMO DAS CORES - 40 ANOS A 
PINTAR SORRISOS» // CERCISIAGO
> Partida e chegada no Castelo | 19h00 | Percurso 6,5km | Entrega de kit 
caminhada | Donativo livre | Arraial após a caminhada | Inscrições: Cercisiago, 
S. Cacém - Tel. 269 818 661; Cercisiago, Lar Residencial de Sines - Tel. 269 862 
864; Facebook; cercisiago.aoritmodascores2@gmail.com; no local, a partir 
das 17h00 

30 de junho
GALA “30 ANOS DE DANÇAS DE SALÃO EM SINES”
> Largo Poeta Bocage | 22h00 | Org. Assoc. Recreativa de Dança Sineense



26 27

DESPORTODESPORTO

26 e 27 de maio
CAMPEONATO REGIONAL DE SURF DO SUL
> Praia de S. Torpes | Org. Sines Surf Clube. Apoio CMS

26 e 27 de maio
TRAMPOLINS: TORNEIO REGIONAL DE ENCERRAMENTO | TODOS 
OS ESCALÕES
> Pavilhão Multiusos de Sines | 9h15-13h00 e 15h00-18h30 | Org. 
Academia de Ginástica de Sines. Apoio CMS

31 de maio
ANDEBOL: PORTUGAL X RÚSSIA | SELEÇÃO A FEMININA
Na 5.ª jornada da fase de qualificação para o Euro 2018, a seleção 
portuguesa defronta a campeã olímpica
> Pavilhão Multiusos de Sines | 17h00 | Org. Federação de Andebol de 
Portugal. Apoio CMS

1, 2 e 3 de junho
ANDEBOL: FASE FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL - JUVENIS 
FEMININOS
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação de Andebol de Portugal. 
Apoio Andebol Clube de Sines e CMS

9 de junho
CAMPEONATO NACIONAL BASQUETEBOL 3X3
> Av. Vasco da Gama | Org. Fed. Port. Basquetebol. Apoio CMS

17 de junho
15.ª PROVA DE MAR - BAÍA DE SINES
> Praia Vasco da Gama | Org. Clube de Natação do Litoral Alentejano. 
Apoio CMS, ANALENTEJO e Resgate

29 de junho
CAMINHADA SOLIDÁRIA "AO RITMO DAS CORES - 40 ANOS A 
PINTAR SORRISOS» // CERCISIAGO
> Partida e chegada no Castelo | 19h00 | Percurso 6,5km | Entrega de kit 
caminhada | Donativo livre | Arraial após a caminhada | Inscrições: Cercisiago, 
S. Cacém - Tel. 269 818 661; Cercisiago, Lar Residencial de Sines - Tel. 269 862 
864; Facebook; cercisiago.aoritmodascores2@gmail.com; no local, a partir 
das 17h00 

30 de junho
GALA “30 ANOS DE DANÇAS DE SALÃO EM SINES”
> Largo Poeta Bocage | 22h00 | Org. Assoc. Recreativa de Dança Sineense



28 29

COMUNIDADE COMUNIDADE

1 de maio

43.º aniversário 
da SMURSS
> Salão da Música e cidade | Org. 
Sociedade Musical União Recreio e 
Sport Sineense

A SMURSS comemora 43 anos. Às 10h00, realiza-se o hastear da 
bandeira, seguido de romagem ao cemitério e arruada pelas principais 
artérias da cidade. Às 16h00, tem lugar um concerto comemorativo, 
este ano com o intuito de homenagear Durval Prata Ferreira. Durante o 
concerto, serão apresentados os novos músicos da filarmónica.

Maio / Junho

Árvores de Croché
Ação 34 - «Envolve-te no Bairro»

Atividade no âmbito do projeto CLDS3GViver+Sines, 
executada pela Espiga. À semelhança do que 
aconteceu no Bairro 1.º de Maio, convida os vizinhos 
e a população envolvente para a colocação de rosetas 
nas árvores de mais duas zonas da cidade. Pontos de 
encontro nos espaços seniores de cada zona.

Bairro Marítimo: 3 e 4 de maio, 14h30
Jardim das Descobertas: 13 e 14 de junho, 14h30

5 de maio

Apresentação do livro "Exílios 2"
> Livraria A das Artes | 16h00 | Org. Livraria A das Artes

João Madeira, Joaquim Nunes, Óscar Figueiredo e 
Fernando Cardoso apresentam o segundo volume de 
uma obra onde são compilados testemunhos de 
exilados e desertores portugueses, entre 1961 e 1974.

12 e 13 de maio

Curso "Apneia para as ondas 
que não surfas"
> Org. Resgate / SpotFreedive. Apoio CMS

Inscrições pelo email resgateansla@gmail.com ou tel. 916 341 504.

30 de maio

Ser Família
VIII Jornadas da CPCJ
> Centro de Artes de Sines - Auditório | A partir das 
9h15 | Org. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Sines. Apoio CMS

A 8.ª edição das Jornadas da CPCJ de Sines vai tratar 
o tema da influência das dinâmicas familiares na vida das crianças. O 
programa da iniciativa inclui painéis sobre o que é ser família, 
vinculação precoce, conflitos parentais e boas práticas nesta matéria. 

2 de junho

ES B.º Marítimo | Aniversário
> Espaço Sénior do Bairro Marítimo | 15h30 
 
Animação musical por Mário Neves.

Maio / Junho

Informação PROSAS

Em maio, o projeto sénior PROSAS participa na Feira da Primavera. Em 
junho, promove a habitual viagem de final de ano letivo, a festa no 
auditório do Centro de Artes de Sines (19 de junho), uma exposição de 
trabalhos, um almoço-convívio e outras atividades a divulgar 
posteriormente.
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30

EDUCAÇÃO

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), 
15h00-19h00

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

> Inscrições Férias Ativas Verão

De  (222 inscrições online em ) e 2 a 4 de maio www.sines.pt
de  (30 inscrições presenciais no Balcão 10 a 11 de maio
Único do Município). Nota: as Férias Ativas decorrem de 2 a 
13 de julho, no horário 9h00-12h30 / 14h30-17h30, para 
participantes dos 6 aos 14 anos.

> Final do ano letivo 2017/2018

DIA DA CRIANÇA
Para crianças do 1.º ciclo e do pré-escolar
> 1 de junho | Castelo de Sines

PRIMEIRAS CAMBALHOTAS 
Programa de Expressão Físico-Motora 
do Pré-Escolar - Ginástica
> 15 de junho | Estádio Municipal de Sines

ESPETÁCULO FINAL 
> 20 de junho | Pavilhão Multiusos de Sines

Cerca de 900 crianças do pré-escolar público e 
do 1.º ciclo participam num espetáculo que resulta do 
trabalho desenvolvido nas disciplinas das AECs, em 
articulação com as professoras titulares. Parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Sines, a Escola das Artes do 
Alentejo Litoral e o Teatro do Mar.

BRINCADEIRAS AQUÁTICAS
Programa de Expressão Físico-Motora 
do Pré-Escolar - Natação
> 22 de junho | Piscina Municipal Carlos Manafaia

INFORMAÇÃO APOIO SOCIAL ESCOLAR
Informam-se todos os interessados que as candidaturas para o Apoio 
Social Escolar estarão abertas no início do mês de junho.
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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 | 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 | 
Allmar Hostel | Pastelaria Carina | Restaurante Pérola de Sines | Escola de 
Condução Sudoeste | Natura Felice | Parque de Campismo de S. Torpes

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 | O Torreão | Pérola de Porto Covo | A Cantarinha | O Lugar

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

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


