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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: novembro / dezembro 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).

Exemplares
3500

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

Outono de renovação
Novo ano letivo, nova época desportiva, nova temporada cultural. Há
um "novo ano" a iniciar-se em setembro e outubro.
O outono começa com um dos pontos altos do ano cultural de Sines:
de 27 a 29 de setembro, mais uma edição da M.A.R - Mostra de Artes
de Rua, uma celebração das artes de rua e um momento de diálogo
entre a criação cultural e o espaço público. Um projeto do Teatro do
Mar, com a parceria da Câmara Municipal de Sines.
No campo das artes performativas, a não perder também, uma
semana antes, no Centro de Artes de Sines, o espetáculo de mímica
MARCEL, que nos é trazido por uma companhia da Polónia.
Também no Centro de Artes de Sines, terminadas as férias, volta a
programação regular da Biblioteca Municipal, do Arquivo Municipal e
do Serviço Educativo e Cultural. Para as escolas, as famílias e o
público em geral, uma oferta renovada de programas e iniciativas.
Os primeiros meses do outono são também ricos na reflexão sobre a
história e o património local. O Museu de Sines promove a
comemoração local das Jornadas Europeias do Património e o Centro
Cultural Emmerico Nunes organiza mais edição do seu Encontro de
História do Alentejo Litoral.
A programação desportiva tem vários momentos marcantes, de que
destacamos a presença da seleção de basquetebol no Pavilhão
Multiusos, o Campeonato Nacional de Triatlo, na zona da Praia Vasco
da Gama, e o Trail da Costa Vicentina, com chegadas em Porto Covo.
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

CALENDÁRIO | DESTAQUES
03 SETEMBRO

27-29 SETEMBRO

Início das inscrições para Aulas de
Movimento e Dança [P19]

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua
[P6-9]

06-07 SETEMBRO

28 SETEMBRO

Basquetebol: Portugal x Áustria [P25]

Concerto: António Cassapo [P11]

08 SETEMBRO

28-29 SETEMBRO

Aniversário do Espaço Sénior de Porto
Covo [P28]

Comemorações do Dia Mundial do
Coração [P28]

08-29 SETEMBRO

28-30 SETEMBRO

Mostra «Dia Internacional da
Literacia» [P12]

Jornadas Europeias do Património [P22]
29 SETEMBRO

15 SETEMBRO

A das Artes: Apresentações de livros
[P29]

Jiu-Jitsu: AGI Alentejo Grappling
Invitational [P27]

01-26 OUTUBRO

15-17 SETEMBRO

Mês Sénior [P28]

Visitas à Caravela Vera Cruz [P29]

06 OUTUBRO

16 SETEMBRO

Mercadinho do Casoto [P29]

Dia Nacional de Limpeza de Praias
[P30]

12-14 OUTUBRO
Mercado Livros ao Pátio [P12]

Basquetebol: Portugal x Islândia [P25]

Rentrée do novo ano letivo [P14]

16-22 SETEMBRO

12 OUTUBRO

Semana Europeia da Mobilidade + Dia
Europeu Sem Carros [P30]

Estreia Hora do Conto - Escolas [P18]

22 SETEMBRO

13 OUTUBRO

Aniversário do Espaço Sénior do
Bairro 1.º de Maio [P28]

Espetáculo "À Manhã" [P13]
20-21 OUTUBRO

Triatlo de Sines / Campeonato
Nacional de Triatlo [P26]

Encontro de História do Alentejo Litoral
[P23]

Teatro: MARCEL, pelo Centrum
Pantomimy [P10]

21 OUTUBRO
Trail Costa Vicentina [P27]
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EXPOSIÇÃO DE VERÃO
Até 14 de outubro

MANUEL SAN-PAYO
O ATELIER NÓMADA
Verão Arte Contemporânea em Sines
> Centro de Artes de Sines - Centro de Exposições e Centro Cultural
Emmerico Nunes | Dias úteis, 14h00-20h00; sábados, domingos e
feriados, 14h30-20h00 | Entrada livre | Org. Câmara Municipal de Sines /
Centro Cultural Emmerico Nunes
Os ateliers dos artistas dizem
muito sobre eles. O atelier de
Manuel San-Payo invade Sines
este verão e dá bem a imagem
deste artista multifacetado que
tanto - desenhador do quotidiano
com uma obra imensa e
inestimável - leva consigo o
atelier para onde quer que vá,
como o traz para as grandes salas
e para as telas onde o real se
depura e ganha expressão
abstratizante. Dois núcleos: os
diários gráficos dos três últimos
anos estão visíveis no Centro
Cultural Emmerico Nunes (com
que o artista tem uma relação histórica) e uma exposição de desenho,
pintura e instalação invade o Centro das Artes de Sines.
Manuel San-Payo nasceu em Lisboa em 1958. Licenciado em Pintura e
doutorado em Desenho pela Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa. É artista plástico, com exposições desde 1981, e professor de
Desenho na FBAUL. Tem ainda vasta colaboração enquanto ilustrador
em jornais, livros, capas de discos, cartazes. É membro fundador da
Galeria Monumental, em Lisboa, onde exerce, desde 1986, a função de
curador.
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DESTAQUE
27, 28 e 29 de setembro

M.A.R. Mostra de Artes de Rua
> Direção artística e produção: Teatro do Mar. Coprodução: Câmara
Municipal de Sines
SINES, TERRA DE M.A.R.
Em 2018, na sua 2.ª Edição, a M.A.R. –
Mostra de Artes de Rua, um projeto do
Teatro do Mar coproduzido com a
Câmara Municipal de Sines, com o
apoio da Direção Geral das
Artes/Ministério da Cultura e Direção
Regional de Cultura do Alentejo,
apresentará, nos dias 27, 28 e 29 de
setembro, 24 projetos artísticos que
ocuparão as ruas e espaços
patrimoniais e não convencionais da
cidade. Teatro, circo, arte urbana,
dança, performance, instalação, espaço
para crianças e famílias, num total de
29 apresentações e a participação de 100 artistas, oriundos de
Portugal, Espanha, Canadá, França, Itália e Argentina, que nos
sensibilizarão para um novo olhar sobre a cidade, através de uma
diversidade de propostas artísticas com caráter contemporâneo.
Apropriação, reivindicação, requalificação do espaço público,
valorização e criação de memória, sentido de comunidade e partilha,
através das artes de rua, são propósitos, entre outros, desta e de
futuras edições da M.A.R.
O Jardim das Descobertas, a Alameda da Paz, as muralhas do
Castelo, as ruas do centro histórico, a ladeira da praia, casas em
ruína, a praia Vasco da Gama, entre outros, serão “palco” e
intervenção para artistas vindos de seis países diferentes, numa
celebração do presente e da rua, e da possibilidade de sonhar, juntos, o
futuro e a cidade, tendo inevitavelmente o mar como cenário,
inspiração e cultura.
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DESTAQUE

PROGRAMA
:: 27-29 setembro
Castelo / Inauguração: 27 de
setembro, 19h00
CANAVIÁVEIS
Instalação multimédia em réplica
de cabana de cana de S. Torpes,
criada pelo Museu de Sines
eVenti Verticali

Ruas do centro histórico e Jardim
das Descobertas
M.A.R.TE URBANA
Vítor Seromenho (fotografia),
Eduardo Cardoso (mural) e Marco
Taylor (instalação / ilustração)

19h00 / Rua Vasco da Gama
(Rampa das Bicas Velhas) / 50'
OTHLI
Teatro / performance, pela
Compañía D'JADE (ES). Lim. 40
espectadores

:: 27 setembro / Quinta

21h30 / Rua da Alegria (frente ao
Mercado Municipal) / 35'
E-NXADA
Circo, pela companhia Erva
Daninha (PT)

21h30 / Largo da antiga estação
de comboios / 40'
MULÏER
Dança contemporânea em andas,
pela Maduixa Cia. (ES)

22h00 / Rua Vasco da Gama
(Rampa das Bicas Velhas) / 50'
OTHLI
Teatro / performance, pela
Compañía D'JADE (ES). Lim. 40
espectadores

:: 28 setembro / Sexta
18h30 / Pátio das Artes / 20'
LES PONCTUELS
Dança contemporânea, pela
companhia Antipodes (FR)

22h15 / Largo Poeta Bocage / 24'
MINGUANTE [FINALISTA INAC -

19h00 / Rua da Barroca (descida
para a praia) / 35'
THE WHITE WOMAN
Performance visual / marionetas,
criação de Magali Chouinard (CA)

ESCOLA DE CIRCO]

Circo, criação de Lia Cabaço (PT)
22h45 / Largo Poeta Bocage / 30'
OTROS AIRES
Circo, pelo Duo Laos (AR)
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DESTAQUE
23h30 / Junto às Fábricas
Romanas (Lg. João de Deus) / 40'
CONSERVA
Performance visual, criação de
Paulina Almeida (PT) para a M.A.R.
2018

11h40 / Jardim Descobertas / 35'
STELI
Performance / instalação, com a a
participação do público, pelo
Stalker Teatro (IT)
15h00 / Pç. Tomás Ribeiro / 45'
CARTOONETTE
Figura animada, pela Fric a Frac Companhia Teatro Circo (PT)

00h20 / Largo D. Aninhas / 20'
LUCY FERDINAND FIRE SHOW
Performance circense / espetáculo
de fogo, pela Fric a Frac Companhia de Teatro Circo (PT)

15h30 / Alameda da Paz / 25'
FRACTIONS OF A WHOLE
Projeto de circo social (PT).

:: 29 setembro / Sábado

Programa de capacitação e apoio à
criação artística | Imaginarius – Festival
Internacional de Teatro de Rua. Coordenação artística de Daniel Seabra. Alunos
curso de Animação Sociocultural | Esc.
Sec. Coelho e Castro (St.ª M.ª Feira)

10h00-13h00 / Jardim das
Descobertas / 180'
JARDIM DAS ARTES
Espaço dedicado a atividades e
espetáculos para toda a família,
Inclui: Atividades circenses /
instalação / Bar do Jardim /
espetáculos.
10h00 / Jardim Descobertas / 30'
É PROIBIDA A ENTRADA A QUEM
NÃO ANDAR ESPANTADO DE
EXISTIR
Teatro, pelos alunos da Oficina de
Teatro do Serviço Educativo do
Teatro do Mar (PT)
10h30 / Jardim Descobertas / 45'
CARTOONETTE
Figura animada, pela Fric a Frac Companhia Teatro Circo (PT)

16h15 / Lg.º Poeta Bocage / 20'
ES'SEN.TI.A [FINALISTAS CHAPITÔ]
Circo, criação de Sara Brigite e
Tiago Silva (PT) - estagiários
Teatro do Mar 2018
17h00 / Av. Vasco da Gama / 50'
ENTREMUNDOS
Teatro deambulatório, pela
companhia Pia (PT)
18h00 / Praia V. da Gama / 45'
NÁUFRAGOS
Circo - clown, pela comp.ª La
Industrial Teatrera (ES)
19h00 / Rua Vasco da Gama
(Rampa das Bicas Velhas) / 50'
OTHLI
Teatro / performance, pela
Compañía D'JADE (ES). Lim. 40
espectadores

10h45 / Jardim Descobertas / 35'
THE WHITE WOMAN
Performance visual / marionetas,
criação de Magali Chouinard (CA)
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DESTAQUE

DEABRU BELTZAK

22h45 / Largo 5 de Outubro / 30'
HANNO
Teatro físico / dança / música,
criação de Rina Marques e Rui
Paixão (PT)

19h00 / Da Praia Vasco da Gama
ao Centro Histórico / 90'
PORTÁTIL
Performance / exploração do
espaço público, criação de Paulina
Almeida (PT) para a M.A.R. 2018

23h30 / Largo João de Deus / 45'
WANTED
Teatro físico / aéreos /
multimédia, pela companhia
eVenti Verticali (IT)

22h00 / Rua Vasco da Gama
(Rampa das Bicas Velhas) / 50'
OTHLI
Teatro / performance, pela
Compañía D'JADE (ES). Lim. 40
espectadores

00h15 / Início no Largo João de
Deus, seguido de percurso no
Centro Histórico / 50'
SU À FEU
Percussão / dança urbana / fogo,
pela comp.ª Deabru Beltzak (ES)

22h00 / Largo Poeta Bocage / 20'
A PAUSA [FINALISTA ESCOLA DE CIRCO
SALTO]

Circo / mastro pendular, criação de
Beatriz Duarte (PT)

MAIS INFORMAÇÃO
facebook.com/mostradeartesderua
www.teatrodomar.com
www.sines.pt
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CAS / AUDITÓRIO
22 de setembro

MARCEL | Performance de mimo,
pelo Centrum Pantomimy (Polónia)
> CAS - Auditório | 22h00 | Dur. 80' | 5 € | Org. Câmara Municipal de Sines.
Parceria AJAGATO
“Foi em janeiro de 1991 que
mostrei o meu estudo a Marcel
Marceau.
Supostamente, seria um pequeno
drama mímico onde contava a
história da vida numa escola de
aldeia antes da 2.ª Guerra
Mundial.
- Que título lhe deste?,
perguntou.
- 'A Turma', senhor.
Entendi perfeitamente o silêncio
que se seguiu. Imaginei o mestre a
viajar até à sua infância; ele
pressentia a tragédia que se iria
seguir ao final daquela bela era.
A guerra tudo aniquilaria.
- Lionel, seria bom que no final da
história as crianças crescessem,
depois envelhecessem e depois
recordassem as ilusões perdidas dos tempos em que eram jovens.
Aquilo devia incomodá-lo bastante, porque durante muito tempo
encorajou-me a continuar o meu trabalho. Como tributo a ele, atirei-me de
cabeça… enquanto imaginava o seu olhar penetrante e um leve sorriso.
'A Turma' é agora intitulada 'MARCEL'. [Lionel Menard]
Uma criação de Lionel Menard, 'MARCEL' estreou em 2015. O elenco é
composto por Ewelina Grzechnik, Paulina Staniaszek, Magdalena
Kultys, Pawel Kulesza / Wojciech Rotowski, Ireneusz Wojaczek e
Bartlomiej Ostapczuk.
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CAS / AUDITÓRIO
28 de setembro

António Cassapo
Concerto Solidário de Apoio à
Luta Contra o Cancro da Mama
> CAS - Auditório | 21h30 | 6 € | Org. Missão Coragem
António Cassapo é vocalista, autor e compositor. Nasceu em Oeiras e
desde muito cedo a paixão pela música foi grande. Em 1997, Cassapo
participou no programa da SIC «Chuva de Estrelas», onde conseguiu
vencer uma eliminatória ao imitar Kurt Cobain. Assina o seu 1.º contrato
discográfico em março de 2000 e lança finalmente em 2001 o 1.º álbum,
intitulado «Sonhos». O segundo, «Ser Humano», chegou três anos
depois. Em 2006, sai «Nudez» e, em 2010, «SOS», cujo tema
«Palpitação» foi dos mais ouvidos nas rádios nacionais e na TV. Em
2011, estreou o disco «11», com as suas 11 melhores músicas. O 6.º
álbum de originais começou a ser promovido em 2013 com o single
«Tudo ou nada» e nesse mesmo ano foi escolhido para a banda sonora
da novela «O Beijo do Escorpião», da TVI. 2016 foi o ano de estreia do
álbum «Origens».
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL
8-29 setembro

Dia Internacional da Literacia
Mostra bibliográfica
> CAS – Biblioteca (Setor Adultos) | No horário
da Biblioteca | Público em geral
A Biblioteca Municipal de Sines, fazendo parte
da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão
Nacional da UNESCO, assinala o Dia
Internacional da Literacia. O objetivo é alertar,
com uma mostra bibliográfica, para a
importância da literacia na sociedade atual. O
Dia Mundial da Literacia foi celebrado pela
primeira vez em 1966.

12, 13 e 14 de outubro

Livros ao Pátio
Mercado de livros
> CAS – Pátio das Artes | 10h00-18h00 | Público em geral
Mercado de livros no Pátio das Artes, em parceria com a livraria A das
Artes. Inclui sessões de autógrafos por autores de Sines editados pela A
das Artes Editora:
13 outubro (16h00)
Maria do Céu Lopes Paulo
autografa o seu novo livro,
"Deolinda"
14 outubro (16h00)
Gonçalo Naves autografa o
seu livro "é no peito a chuva"
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CAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL
13 de outubro

Espetáculo “À Manhã”
Pelo Grupo de Teatro Sénior «Em Cena»
> CAS – Auditório | 16h30 | Dur. 35' | Público em geral | Entrada gratuita,
mediante levantamento de bilhete na receção do CAS
Atendendo a que o mês de outubro
é dedicado à população sénior, a
Biblioteca presenteia com um
espetáculo os seniores e toda a
comunidade em geral. Baseado
num texto de José Luís Peixoto,
relata as vivências da comunidade
sénior de uma pequena aldeia do
Alentejo, marcada pela solidão e
pelo isolamento, misturando o humor com o drama do
envelhecimento. O Grupo de Teatro Sénior «Em Cena», de Gomes Aires
(Almodôvar), é composto por 10 elementos, entre os 66 e os 84 anos.

Setembro / Outubro

Grupos de leitores
> Gratuito | Datas a agendar | Inscrições e informações:
biblioteca@mun-sines.pt; tel. 269 860 080
UMA CASA SEM LIVROS
> CAS - Cafetaria | Adultos | 18h30
Em setembro regressam as sessões. Iniciaremos o
período de 2018/2019 com a discussão e partilha em
torno das leituras de férias de cada membro do clube.
UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR
> CAS – Sala Hora do Conto) | Crianças 7-10 anos | 16h00
De volta também em setembro, para mais leituras.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Setembro / Outubro

Ateliês de Criação
e Experimentação
COMO POSSO FAZER DE MIM UM TRAÇO:
VISITAS-ATELIÊS À EXPOSIÇÃO DE
MANUEL SAN-PAYO, O ATELIER NÓMADA
> CAS | 2.ª quinzena de setembro | Mediante
marcação | Visita adaptada às especificidades do grupo | Dur. 1h
Visitas-ateliês no âmbito do desenho e pintura como elementos
facilitadores e de aproximação às artes, ao percurso e obra de MANUEL
SAN-PAYO. No final do ateliê, convida-se todos a desenhar o
quotidiano, tal como o artista, e a criar o próprio diário gráfico
personalizado e representativo das suas andanças.
> Visitas conduzidas pelo artista: 1.ª quinzena de outubro, mediante
marcação e disponibilidade do mesmo
RENTRÉE DO NOVO ANO LETIVO
TODOS AO PÁTIO
> Pátio das Artes | 12, 13 e 14 de outubro |
Destinada à comunidade educativa dos vários
estabelecimentos de ensino e às famílias |
Programação a divulgar no início do ano letivo
Iniciativa de boas-vindas ao novo ano letivo e a
toda a comunidade educativa. Consiste na
apresentação do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de
Sines, da sua equipa, das valências do CAS e das suas várias áreas de
ação. Este ano o Pátio das Artes será o palco que acolherá as atividades
no âmbito desta iniciativa, desde workshops que terão como ponto de
partida a literatura e a mediação de leitura, mas que efetuarão a ligação
com as restantes áreas artísticas, assim como um mercado de livros.
Será dado especial enfoque às famílias, com a realização de workshops
sobre parentalidade consciente e outras temáticas.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Setembro / Outubro

Projetos de continuidade
DESAFIO: ROBOTS CRIATIVOS
> Para alunos do 2.º ciclo (6.º ano) | A desenvolver
durante o 1.º período letivo | Inscrições até 28 de
setembro no balcão do CAS ou nas bibliotecas
escolares
Construção de robots criativos multifunções.
EXPERIÊNCIA DESLOCAR - UMA AULA NO CAS
> CAS | Mediante marcação | Adaptada às
especificidades do grupo
Ambiciona a articulação entre a dinâmica regular da
turma e da sala de aula com o espaço expositivo e
restante instituição cultural. 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. Uma aula que será fruto da
programação conjunta do docente/educador com a equipa do SEC.
PRÉ (CAS) – PRÉ-ESCOLAR NO CAS
> Para ensino pré-escolar do Agrupamento de Escolas
de Sines e IPSS de Sines | Inscrições até 28 de
setembro no balcão de atendimento do CAS ou nas
bibliotecas escolares
Este projeto visa a aproximação à Arte,
contemplando sempre as três dimensões da
experiência artística: a contemplação, a análise e a experimentação /
criação. Pretende-se agora dedicar especial enfoque à criação de
hábitos e vivências culturais. Nota: Após a inscrição, para cada grupo
será criado um calendário de sessões (uma sessão por período letivo)
para melhor articulação entre equipa do SEC, educadora de infância e
encarregados de educação.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

PROJETO H – VIDA & ARTE II
> Para alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo | Inscrições até 28 de
setembro no balcão de atendimento do CAS ou bibliotecas escolares
Neste segundo ano do projeto, pretende-se tratar o HOMEM (a
Humanidade) de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as
suas dimensões. Não só se pretende uma entrada no campo
antropológico, mas também científico, biológico, histórico e, acima de
tudo, com uma análise e enquadramento artístico. Mostra-se assim um
projeto transversal aos vários anos de escolaridade e que propõe uma
viagem desde a criação da Humanidade até à sua presença ao longo
dos tempos no Mundo, no Universo e, numa escala mais próxima, no
território local. Nota: Após a inscrição, para cada grupo será criado um
calendário de sessões para melhor articulação entre equipas.
Proposta de desenvolvimento / temas
> Pré-escolar – Homem e Universo
> 1.º Ciclo
*Da Pré-história à atualidade: um percurso traçado em parceria com o
Museu de Sines
*Homem: povo e os seus povos: uma abordagem à história local
*Homem e a descoberta do Mundo: percurso pelos monumentos
emblemáticos de Lisboa referentes aos Descobrimentos Portugueses,
em parceria com o Arquivo Municipal de Sines
16

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
VISIT´ARTE
> CAS | Para alunos da Unidade de Multideficiência e
NEE do Agrupamento de Escolas de Sines, Escola
Secundária Poeta Al Berto e Cercisiago | Inscrições até 28
de setembro, no balcão de atendimento do CAS ou nas
bibliotecas escolares
Visitas orientadas e planificadas de acordo com as
especificidades de cada grupo e que visam a aproximação à arte e às
suas múltiplas linguagens, assim como a criação de hábitos e vivências
sociais e culturais. Nota: Após a inscrição, para cada grupo será criado
um calendário de sessões para melhor articulação entre equipas.
PERCURSOS CULTURAIS
> CAS | Para projetos de apoio a crianças e jovens,
utentes dos espaços seniores e da Santa Casa da
Misericórdia de Sines
Visitas semanais ou mensais ao Centro de Artes. O
objetivo é a aproximação às artes e a valorização
artística, assim como a criação de hábitos culturais.
Em cada sessão será abordada uma nova temática, técnica e área
artística. A programação destas sessões será concordante com a
programação geral do CAS e com a especificidade do grupo.

Setembro / Outubro

Famílias
CURSO «AGORA PAIS»
> UCC de Sines com Saúde – Sala de Movimento | Para pais e crianças
entre o 1.º e o 6.º mês de vida | 10 sessões | Terças-feiras, 16h00-17h30 |
Marcações: catia.moura@ulsla.min-saude.pt
Atividades de estimulação sensorial e mediação artística para pais e
crianças entre o 1.º e o 6.º mês de vida, realizada numa colaboração do
SEC / CAS com a equipa de Saúde Infantil e Pediátrica do Centro de
Saúde de Sines / ULSLA – UCC Sines com Saúde.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

Outubro

Mediação de Leitura
HORA DO CONTO
> CAS - Sala da Hora do Conto | Para pré-escolar e 1.º ciclo | Mediante
marcação | Estreia para escolas a 12 de outubro
“Felismina Cartolina e João Papelão, Uma Paixão de Papel e
Cartão”, de Pedro Seromenho. Poderão personagens de papel e
cartão viver uma história de amor e paixão? Esta é a pergunta que
atormenta a Felismina Cartolina e o João Papelão. Para encontrarem
uma resposta, inúmeras aventuras irão viver entre amigos. Esta vai ser
a obra que vos vamos dar a conhecer e com ela descobrir mais sobre o
Homem, a Vida e a Arte!
CONTA-ME HISTÓRIAS DAQUILO QUE EU NÃO LI
> Escolas | Para 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário |
Mediante marcação | Estreia a 8 de outubro
O conto "Pé Ligeiro", inserido na obra "Contos do Mundo", de Tim
Bowley, fala sobre um rapaz gorducho que tem como armas as
histórias. A equipa de mediação de leitura do Serviço Educativo e
Cultural do Centro de Artes de Sines juntará a esta aventura a música
para conversas e viagens no tempo.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Ano letivo 2018/2019

Aulas de Movimento e Dança
> CAS | Início das aulas a 1 de outubro | Fichas de inscrição e preçários
disponíveis na receção do CAS, a partir de 3 de setembro
DANÇA CRIATIVA I
> Segundas-feiras | 18h00-19h00 |
4-7 anos
Desenvolve a expressão utilizando a
linguagem do corpo / noção de
espaço individual e em grupo,
introdução ao mundo da dança.
DANÇA CRIATIVA II
> Quartas-feiras | 18h00-19h00 |
7-12 anos

para as alunas de Dança Contemporânea e Dança Criativa II.
BARRA DE CHÃO
> Quartas-feiras | 19h00-20h00 |
13-50 anos

A postura, o rigor, a musicalidade,
são alguns dos elementos base
praticados na aula.

Ajuda a criar mais consciência do
corpo, reforço muscular, melhora
a postura e a flexibilidade. É um
excelente complemento de outra
disciplina de dança.

TÉCNICA DE DANÇA
CONTEMPORÂNEA
> Segundas e terças-feiras |
19h00-20h00 | 13-50 anos
Desenvolve uma compreensão dos
conteúdos da dança, frases de
movimento individual e em grupo.
Nota: É obrigatória a frequência da
disciplina as 2 vezes por semana.

PILATES
> Terças-feiras (10h30-11h30) e
quintas-feiras (19h00-20h00) |
A partir dos 18 anos
Combinação entre yoga e
ginástica. Tem como base
exercícios que ajudam a melhorar
a tonificação muscular através da
repetição. Ajuda a reduzir o stress
e a melhorar a autoestima.

REPORTÓRIO (CRIAÇÃO E
REPRODUÇÃO COREOGRÁFICA)
> Quintas-feiras | 18h00-19h00
Disciplina de frequência obrigatória
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL
Setembro / Outubro

29 de setembro

Aprender
História no
Arquivo

Dia da Memória
> Mercado Municipal | 9h00-13h00

> Arquivo Municipal | Para
professores, desde o 1.º ciclo ao
ensino secundário, e para público
adulto | Mediante marcação
(arquivo@mun-sines.pt; tel. 269 860
090)
Apresentação do Arquivo Municipal
a todos os interessados na história
local e nas fontes disponíveis para a
conhecer. Inclui uma oficina e uma
visita guiada ao Arquivo, para
conhecer os recursos disponíveis.

Até dezembro

Ser Siniense Ano
Europeu do Património
Cultural
> CAS | Para público escolar e público
em geral
Sines tem vindo a revolucionar-se,
desde a vila piscatória dos anos 60
do século XX à vila industrial dos
anos 80, até à atualidade. E hoje, o
que somos? Em novembro, uma
série de iniciativas terá como
objetivo debater os resultados do
trabalho realizado ao longo de
2018.
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O Arquivo estará no Mercado
Municipal de Sines com um
digitalizador e um gravador, para
recolher os testemunhos e os
documentos que queira partilhar
com a comunidade. Integrado
nas Jornadas Europeias do
Património.

Setembro

Exposição «Comissões
de Moradores do
Concelho de Sines»
> Data e local a definir
Sob a égide do Programa
Tradições da EDP, o Arquivo
prossegue a recolha, preservação
e divulgação das comissões de
moradores do concelho de Sines.
Nesta fase do projeto, está em
itinerância uma exposição.

CAS / ARQUIVO MUNICIPAL
Setembro / Outubro

Atividades de continuidade
RECOLETORES DE MEMÓRIAS
> Na escola, mediante marcação |
Durante o ano letivo | Para 2.º e 3.º
ciclos e ensino secundário
Recolha de memórias pelos alunos
(testemunhos, histórias, objetos), a
partir de uma sessão inicial
desenvolvida pela equipa que se
encontra a executar o projeto
Comissões de Moradores do
Concelho de Sines. Publicação do
resultado dos trabalhos no sítio
eletrónico da Câmara.
ARQUIVISTA POR UM DIA
> CAS – Arquivo | Quartas-feiras |
MOSAICO DAS MEMÓRIAS
Para público escolar (a partir do 2.º
DE SINES
ciclo)
> Até dezembro de 2018
Permite trabalhar como um
arquivista durante 45 minutos:
paleografia, classificação e
ordenação de documentos.

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.

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

VISITAS GUIADAS
> CAS - Arquivo | Para toda a
comunidade | Mediante marcação

Apresentação de um documento
do Arquivo. São fornecidas
reproduções aos alunos, a que se
segue a análise do documento
(escrito ou audiovisual).

Mostra-se o Arquivo e o trabalho
que nele se faz.
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MUSEU DE SINES
28, 29 e 30 de setembro

Jornadas Europeias
do Património 2018
Partilhar Memórias
Reavivar continuamente a memória é fundamental para que o passado
não seja esquecido, pois capacita-nos a atualizar impressões ou
informações, fazendo com que a história se eternize na nossa
consciência e se transmita de geração em geração. Partilhá-la entre as
diferentes gerações, diferentes comunidades e diferentes países
contribui para a construção de um mundo mais esclarecido, mais
tolerante e melhor.
28 de setembro | Sexta-feira
CONSTRUÇÃO EM CANAS:
ATELIÊ PARA O PÚBLICO
ESCOLAR
> Castelo | Inscrições pelo tel.
269 860 095
29 de setembro | Sábado
VISITA GUIADA ÀS FÁBRICAS
ROMANAS
Com a equipa de conservação e
restauro responsável pela
intervenção
> Castelo | 15h00 | Sem inscrição

30 de setembro | Domingo
CONSTRUÇÃO DE UMA
CABANA DE ESTORNO
Na Praia de São Torpes
> Ponto de encontro junto ao
restaurante Trinca Espinhas | A
partir das 10h00 e durante todo o
dia | Sem inscrição

LANÇAMENTO NOVO NÚMERO
DO JORNAL 'REDES DO TEMPO”
“Memorial do nosso convento”
> Castelo (Museu) | 17h00 | Sem
inscrição
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
20 e 21 de outubro

11.º Encontro de História
do Alentejo Litoral
> Local e entidade organizadora: Centro Cultural Emmerico Nunes
Inspirando-se no tema
“Entre o Mar e a Terra:
Memória, História e
Património”, contará com a
presença dos conferencistas
Dulce Simões (Instituto de
Etnomusicologia
IHC/NOVA), José Gameiro
(Museu de Portimão) e José
Manuel Cordeiro
(Universidade do Minho).
Propostas de comunicação
O CCEN aceita propostas de
comunicação para o 11.º
Encontro até 9 de setembro
de 2018. Estas dever-se-ão
fazer acompanhar de
resumo da comunicação e
nota biográfica do autor (não
exceder folha A4).
Certificados de participação
O CCEN emitirá gratuitamente um certificado de participação a todos
os participantes dos encontros, quer como observadores, quer como
comunicadores.
Mais informações
ccemmericonunes@gmail.com
Tel. 914 827 713 ou 269 084 574
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EDUCAÇÃO
14 de setembro

Início das Atividades de
Enriquecimento Curricular 2018/2019
Início das AEC, este ano com as disciplinas
de Expressões, Atividade Física e
Desportiva, Inglês e Música. São de caráter
facultativo e de natureza lúdica, formativa
e cultural.

Outubro

Início do Programa de
Expressão Físico-Motora
do Pré-escolar
Programa que engloba a prática da
Natação, Jogos Infantis, Deslocamentos e
Equilíbrios e Perícia e Manipulação.
Destina-se a todas as crianças do préescolar público, IPSS (Conchinha e
Pintainho) e privado (Colégio Estrela do
Mar). Decorre durante todo o ano letivo.

Outubro

Início do Programa
de Teatro, Dança
e Música
Engloba três vertentes artísticas: Teatro,
Dança e Música. Destina-se aos alunos do
pré-escolar público. Decorre durante todo
o ano letivo.
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DESPORTO

Setembro

Seleção masculina de
basquetebol em Sines
> Pavilhão Multiusos de Sines | Entrada livre | Org. Federação Portuguesa
de Basquetebol / Associação de Basquetebol de Setúbal / Câmara
Municipal de Sines
A seleção sénior masculina de basquetebol de Portugal está integrada
no grupo C da segunda ronda de pré-qualificação do Eurobasket'2021,
juntamente com a Bélgica e a Islândia. Em Sines, realizam-se três jogos
da seleção neste âmbito: dois de preparação e um “a doer”.

6 e 7 de setembro

Portugal x Áustria
Jogos de preparação
> Ambos os jogos às 18h30

16 de setembro

Portugal x Islândia
Pré-qualificação para o Eurobasket'2021
> 18h30
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DESPORTO
22 de setembro

Triatlo de Sines
Campeonato Nacional
de Triatlo
> Av. Vasco da Gama | A partir das 10h00
| Org. Federação de Triatlo de Portugal /
Câmara Municipal de Sines / IPDJ | Mais
informação: www.federacao-triatlo.pt
Os melhores atletas de triatlo
portugueses competem em Sines.
Numa das modalidades olímpicas mais
completas, os triatletas de elite
percorrem 1,5km de natação, 40km de
ciclismo e 10km de atletismo.
10h00: Campeonato Nacional Grupos Idade
14h30: Campeonato Nacional de Elites Femininas
16h30: Campeonato Nacional de Elites Masculinas

26 de setembro

VII Seminário
Municípios Amigos
do Desporto
> Centro de Artes de Sines | 9h30 | Org. Municípios
Amigos do Desporto e Município de Sines
Em discussão, temas como a melhoria das
políticas municipais na área da atividade física,
voluntariado no desporto e análise concelhia da
satisfação com os serviços desportivos. Ligação
para formulário de inscrição online em www.sines.pt.
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DESPORTO
15 de setembro

Jiu-Jitsu: AGI
Alentejo Grappling
Invitational
> Pavilhão Multiusos de Sines | 16h00 |
Entrada livre | Org. 5 Elements Jiu-Jitsu
Alentejo. Apoio CMS
Torneio mediante inscrição prévia ("Submission Only Tournament"),
regido pelas regras do EBI.

21 de outubro

Trail Costa Vicentina 2018
> Promotor Ganhardestak. Apoios: Câmara Municipal de Santiago do
Cacém e Câmara Municipal de Sines | Informações e inscrições:
www.trailcostavicentina.pt
O trail será percorrido pelo caminho
pedestre entre Santiago do Cacém e
Porto Covo, num percurso de 59km.
Haverá uma distância intermédia de
26km, entre o Cercal e Porto Covo.
Haverá uma distância mais curta num
percurso de 14km entre a Sonega e
Porto Covo, pelo mesmo caminho.
PARTIDAS
* Trail Longo: 08h30, no Castelo de
Santiago do Cacém (junto à Igreja
Matriz)
* Trail Médio: 10h00, no Largo dos
Caieiros, Cercal do Alentejo
* Trail Curto: 10h30, na Sonega
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COMUNIDADE
8 de setembro

5.º Aniversário do Espaço
Sénior de Porto Covo
:: Animação musical: Paulo das Vacas e Milene
> Espaço Sénior de Porto Covo | 15h30 | Org. CMS. Apoios:
voluntários, frequentadores e JF Porto Covo

22 de setembro

13.º Aniversário do Espaço
Sénior do Bairro 1.º de Maio
:: Animação musical: Duo Noémia e António Cardoso
> Espaço Sénior do Bairro 1.º de Maio | 15h30 | Org. CMS.
Apoios: voluntários, frequentadores e JF Sines

28 e 29 setembro

Dia Mundial do Coração
> Inscrições no Pavilhão dos Desportos e Piscina Municipal,
de 12 a 26 de setembro
28 SET: Ação de sensibilização "Promoção de uma
alimentação saudável: substituição do sal por ervas
aromáticas" (Centro de Saúde de Sines / ULSLA. Inscrições limitadas)
29 SET: Caminhada saudável com formação de um coração humano na
Praia Vasco da Gama. Concentração: Pavilhão dos
Desportos, 9h00

1-26 de outubro

Mês Sénior
> Org. CMS, com a colaboração de outras instituições
Fomentar o envelhecimento ativo com atividades diversas. Detalhes
em programa próprio.
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COMUNIDADE
15-17 de setembro

Visitas à Caravela Vera Cruz
> Porto de Recreio de Sines | 15 de setembro (15h0019h00), 16 e 17 de setembro (10h00-13h00 / 15h0019h00) | Entrada livre | Org. Aporvela. Apoio APS
Visitas abertas a uma réplica exata das antigas
caravelas portuguesas, construída no ano 2000.

29 de setembro

Apresentações de livros
> A das Artes | 16h00 | Entrada livre | Org. A das Artes
A A das Artes continua o seu trabalho de serviço
público na área dos livros e da leitura. Nesta sessão,
Ana Saragoça apresenta o livro "Todos os dias são meus" e Yves
Robert fala da obra "Espero por ti na próxima tempestade".

6 de outubro

Mercadinho do Casoto
> Campo de Futebol do Casoto | 10h00-18h00 | Org.
Associação de Moradores do Casoto
Mercado de artesanato e produtos regionais com
animação no recinto. Inclui caminhada, com
concentração às 9h00. Inscrições: tel. 914270780;
am.casoto@hotmail.com

Setembro / Outubro

PROSAS | Novo ano letivo
* 17, 18 e 19 de setembro (9h30-12h30 / 14h3016h30): Matrículas para o ano letivo 2018/2019
* 01 de outubro: Início das aulas
* 02 de outubro: 11.º Aniversário
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AMBIENTE

16 de setembro

Dia Nacional de Limpeza de Praias
> Parceria Câmara Municipal de Sines, Associação Bandeira Azul da
Europa, Associação Portuguesa de Lixo Marinho
Segunda ação de monitorização "Os suspeitos do costume - Do rio ao
mar sem lixo", catalogando os resíduos da Praia da Costa do Norte. É
um desafio lançado pelo Programa Bandeira Azul (ABAE) que visa a
elaboração do TOP 10 dos itens mais abundantes em cada praia e as
possíveis origens, análise sobre os seus impactos e reflexão sobre
formas de os evitar. Ver programa próprio em sines.pt.

16 a 22 de setembro

17.ª Semana Europeia da Mobilidade
+ 19.º Dia Europeu Sem Carros
Programa de iniciativas dedicado à mobilidade,
com o slogan “Mix and Move!” ("Combina e movete!"). Ver programa próprio em sines.pt.
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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.

Tesouro da Igreja de N. S. Salas
Tel. 269 860 095 (informações)
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

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

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 de
semana: Encerrado
Campos de ténis: Dias úteis, 9h0020h00. Fins de semana: Encerrado

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO SINES EM AGENDA
SINES
Câmara Municipal de Sines | Centro de Artes de Sines | Escola das Artes do
Alentejo Litoral | Piscina Municipal Carlos Manafaia | Junta de Freguesia de Sines
| CMS - Edifício Técnico | 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 | 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 | McDonald’s | Cantinho Italiano
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 | 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
FACEBOOK
www.facebook.com/municipiodesines
www.facebook.com/centrodeartesdesines

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

MAIS INFORMAÇÕES
www.sines.pt

