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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 (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 2019.
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

Entrar bem no novo ano
O calendário de eventos de 2019 tem muito «boas entradas» no campo
desportivo.
Um dos principais eventos desse calendário, a Taça da Liga de Futsal,
acontece já em janeiro, entre os dias 10 e 13, e vai juntar no Pavilhão
Multiusos de Sines os oito primeiros classificados da primeira volta
da liga da modalidade.
Em fevereiro, nos dias 9 e 10, o Pavilhão Multiusos recebe a taça da
liga de outra modalidade, o basquetebol.
Na programação cultural, destaco os dois espetáculos no Centro de
Artes de Sines: concerto pelo cantor e compositor Samuel Úria e peça
de teatro "O Testamento em Três Atos", pela companhia SillySeason.
Também haverá teatro para as escolas, pelas companhias Teatro
Educa e Calliope Theatre Company.
A Biblioteca Municipal assinala o Dia Internacional em Memória das
Vítumas do Holocausto, promove formações em tecnologias de
informação e comemora o Dia de São Valentim.
Um dos maiores especialistas portugueses em assuntos portuários,
Duarte Lynce de Faria, dá-nos a honra de lançar o livro com a sua tese
de doutoramento no Centro de Artes de Sines.
Chamo ainda a vossa atenção para a apresentação de animais para
adoção no Jardim das Descobertas, no dia 19 de janeiro, no âmbito da
campanha "+1 na Família".
O presidente da Câmara

Nuno Mascarenhas

CALENDÁRIO | DESTAQUES
JANEIRO

FEVEREIRO

Informática Sénior [P10]

Internet Segura [P10]

10-13 JANEIRO

4 FEVEREIRO

Taça da Liga de Futsal [P6]

Estreia da Hora do Conto - Escolas
[P18]

18 JANEIRO
9 FEVEREIRO
Teatro Educa apresenta no CAS...
[P19]

Teatro: "O Testamento em Três
Atos" [P9]

19 JANEIRO
9-10 FEVEREIRO
Campanha +1 na Família:
Apresentação de animais para
adoção [P30]

Basquetebol: Taça Hugo dos Santos
[P5]

21 JANEIRO - 28 FEVEREIRO

9-16 FEVEREIRO

Comemorações do Dia
Internacional em Memória das
Vítimas do Holocausto [P11]

Comemorações do Dia de S.
Valentim [P13]
13 FEVEREIRO

26 JANEIRO
Concerto: Samuel Úria [P8]

Calliope Theatre Company
apresenta no CAS... [P19]

26 JANEIRO - 24 MARÇO

19-22 FEVEREIRO

Exposição "Flash Forward", de
Gonçalo Beja da Costa [P25]

Inscrições para as Férias Ativas
Páscoa 2019 [P29]

27 JANEIRO

23-24 FEVEREIRO

Lançamento do livro "O Contrato
de Volume e o Transporte
Marítimo de Mercadorias (...)", de
Duarte Lynce de Faria [P12]

Bebés e Famílias às Artes [P15]
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DESTAQUE
9 e 10 de fevereiro

Basquetebol
Taça Hugo dos Santos
> Pavilhão Multiusos de Sines | Entrada livre | Org. Federação Portuguesa
de Basquetebol / Associação de Basquetebol de Setúbal. Apoio Câmara
Municipal de Sines
Os clubes classificados nos quatro primeiros lugares no final da primeira
volta da Liga Portuguesa de Basquetebol, época 2018/2019, lutam em
Sines pela conquista da 10.ª edição da Taça Hugo dos Santos. Com a
realização desta taça, equivalente à taça da liga de basquetebol, é a
terceira 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 e, em 2018, ter recebido a 9.ª edição
da Taça Hugo dos Santos.
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FPF

DESTAQUE
10-13 de janeiro

Taça da Liga de Futsal
> Pavilhão Multiusos de Sines | Org. Federação Portuguesa de Futebol.
Apoio Câmara Municipal de Sines
O Pavilhão Multiusos de Sines volta a receber uma das mais
importantes competições de futsal, onde participam os oito primeiros
classificados da primeira volta da Liga Sport Zone.
QUARTOS DE FINAL | 10 E 11 DE JANEIRO
10 de janeiro
Jogo 3 - AD Fundão vs SC Braga/AAUM
Jogo 4 - CR Leões de Porto Salvo vs AD Modicus Sandim
11 de janeiro
Jogo 1 - Eléctrico FC vs Sporting CP
Jogo 2 - Futsal Clube Azeméis by Noxae vs SL Benfica
MEIAS-FINAIS | 12 DE JANEIRO
Jogo 5 - Vencedor do Jogo 4 vs. Vencedor do Jogo 2
Jogo 6 - Vencedor do Jogo 3 vs. Vencedor do Jogo 1
FINAL | 13 DE JANEIRO
Vencedor do Jogo 5 vs. Vencedor do Jogo 6
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 em www.sines.pt e www.fpf.pt.
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DESTAQUE
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CAS / AUDITÓRIO
26 de janeiro

Concerto: Samuel Úria
> CAS - Auditório | 21h30 | Bilhete 5 euros | Org. Câmara Municipal de
Sines
RITA CARMO

Nascido no decote da
nação, entre o Caramulo
e a Estrela, Úria leva para
os palcos o blues do Delta
do Dão. De lenda rural
para lenda urbana, tudo
está certo: meio homem
meio gospel, mãos de
fado e pés de roque
enrole.
Com uma proveniência
marcada pelo punk, pelo
rock'n'roll e pela estética
low-fi, Samuel Úria tem
ganho notoriedade desde
2008, altura em que,
entre edições caseiras e
concertos em que apenas
se acompanhava pela
guitarra acústica, se nos
deu a conhecer.
Singular na língua
materna, singular nas
melodias e singular na
relação com o público, aos poucos se gerou o culto e assomou a
expectativa, consagrando Samuel Úria como um dos mais interessantes
cantautores do século XXI português.
Apresenta-se no auditório do Centro de Artes de Sines depois de um
verão de 2018 marcado pela edição do mini-álbum “Marcha Atroz” –
quatro temas de balanço publicados a acompanhar a reedição em vinil
dos seus álbuns anteriores.
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CAS / AUDITÓRIO

ALÍPIO PADILHA

9 de fevereiro

Teatro: "O Testamento em
Três Atos", pelos SillySeason
> CAS - Auditório | 21h30 | Bilhete 5 euros | Org. CMS
Em "Testamento em Três Atos", os SillySeason apropriam-se dos seus
pais, convidando-os a integrar o objeto artístico, e confrontam-nos com
o texto Rei Lear, de William Shakespeare. Tudo isto dentro de cena, mas
fora de moda. Tanto em Shakespeare como nos SillySeason, o
momento de amar um pai confunde-se com a ação de amar um país.
Estamos entre a tradição e a revolução, nós, jovens. Venha a
tempestade.
SILLYSEASON é uma companhia de teatro fundada pelos artistas Ivo
Saraiva e Silva, Cátia Tomé e Ricardo Teixeira que tem vindo a
desenvolver, desde 2012, produções artísticas nas áreas do teatro, da
performance e do vídeo. Das principais intenções do coletivo,
ressaltam: a produção de objetos que permeiem a fusão de vários
materiais e discursos artísticos, o desenvolvimento do trabalho em rede
e o incentivo à descentralização e à internacionalização.
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CAS / BIBLIOTECA
Janeiro

Informática Sénior
> CAS – Cafetaria | Quintas-feiras | 14h30-15h30 | Mediante inscrição
Como nunca é tarde para aprender, a Biblioteca Municipal irá dedicar
uma hora semanalmente para introduzir ou melhorar os
conhecimentos da população acima dos 65 anos sobre as novas
tecnologias de informação. Pretende-se que a informática seja uma
linguagem acessível a todos, independentemente da idade.

Fevereiro

Internet Segura
> Escola EB 2,3 Vasco da Gama | Mediante marcação
No âmbito do Dia Internacional da Internet Segura, a Biblioteca
continua com as sessões sobre utilização segura da internet pelas
crianças, uma vez que são as que mais riscos correm na rede mundial da
comunicação.
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CAS / BIBLIOTECA
Janeiro / Fevereiro

Comemorações do Dia
Internacional em Memória
das Vítimas do Holocausto
EXPOSIÇÃO “DEPORTADOS
PORTUGUESES NA II GUERRA
MUNDIAL: DO INTERNAMENTO EM
FRANÇA AOS CAMPOS DE
CONCENTRAÇÃO NAZIS”
> CAS – Biblioteca | 21 de janeiro a 28 de
fevereiro | No horário de funcionamento
da Biblioteca | Para público em geral
A exemplo de anos anteriores e para
assinalar o dia 27 de janeiro – Dia
Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto, irá estar patente na
Biblioteca uma exposição alusiva ao
tema. Em 2019, a exposição é o
produto final de um projeto de reconstituição histórica da vida de sete
portugueses que foram deportados de França para os campos do
Terceiro Reich. A exposição teve por base o trabalho de investigação da
jornalista Patrícia Carvalho, através do contacto de um grupo de alunos
com familiares dessas pessoas e os arquivos europeus, no âmbito das
atividades do Projeto N.O.M.E.S., do Agrupamento de Escolas de Vilela,
no ano letivo 2015/2016.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
> CAS – Auditório | Para alunos do 3.º ciclo do ensino básico e ensino
secundário | Data e horário a definir | Mediante inscrição
Documentário alusivo ao tema cedido pela MEMOSHOÁ – Associação
Memória e Ensino do Holocausto.
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CAS / BIBLIOTECA
27 de janeiro

Lançamento do livro “O Contrato de
Volume e o Transporte Marítimo de
Mercadorias - Dos granéis aos contentores,
do tramping às linhas regulares”,
de Duarte Lynce de Faria
> CAS - Átrio | 17h30 | Entrada livre
Duarte Lynce de Faria, natural de Alcácer do
Sal, é membro do Conselho de
Administração dos Portos de Sines e do
Algarve. Nesta sessão, apresenta a tese de
doutoramento defendida na Faculdade de
Direito de Lisboa sobre o tema do “contrato
de volume” desde a sua origem, i.e., dos
granéis aos contentores.
Na atualidade, todos têm presente o papel
fulcral da contentorização na globalização.
A eficiência portuária deu um novo passo
em frente e a cadeia logística tornou-se
mundial. Este processo veio alterar
dramaticamente a geografia dos portos e tornou clara a distinção entre
áreas de consumo e os pontos nodais das cadeias logísticas, permitindo
a integração naquelas cadeias de portos de alguma forma afastados
daquelas áreas (como é o caso de Sines).
O estudo defende a adaptação do contrato de volume ao transporte
de contentores por linha regular (ultrapassando a tradicional “reserva
de espaço” ou de “slots”), tornando o transporte mais fluido, revestido
de uma maior segurança jurídica e visando uma melhoria na articulação
entre os interesses dos transportadores e dos transitários (e demais
intervenientes na cadeia logística).
O livro, publicado pelas Edições Almedina, é dedicado à memória de
José António Martinez, um dos grandes impulsionadores do Terminal
XXI e é uma homenagem a quantos contribuíram para o
desenvolvimento do porto de Sines e, em particular, do Terminal XXI.
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CAS / BIBLIOTECA
9-16 de fevereiro

Comemorações do
Dia de S. Valentim
> CAS - Biblioteca
MOSTRA: DIA DE S. VALENTIM
Pequena mostra bibliográfica sobre o
amor e a amizade.

♥

O AMOR É…
E para si. O que é o Amor? Recolha de depoimentos, de várias gerações,
sobre o amor. Será convidado a dirigir-se à biblioteca e a deixar uma
frase ou uma ilustração sobre o tema. Culminará com uma exposição de
frases retiradas dos mesmos depoimentos.

Janeiro / Fevereiro

Grupos de leitores
> Gratuito | Inscrições e informações: biblioteca@munsines.pt; tel. 269 860 080
UMA CASA SEM LIVROS
> CAS - Cafetaria | Datas a agendar | 18h30
O grupo de leitores da Biblioteca Municipal irá iniciar
mais um ano de atividade com a análise da obra do
autor Salman Rushdie. O grupo reúne-se uma vez por
mês. Aguardamos por novos membros.
UMA CASA SEM LIVROS JÚNIOR
> CAS – Sala Hora do Conto | Crianças 7-10 anos | 16h00
Convidamos também os mais novos a participar nas
sessões do grupo de leitores júnior.
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CAS / CENTRO DE EXPOSIÇÕES

Até 27 de janeiro

No Time to Run
D'Assis Cordeiro
> CAS – Centro de Exposições | 14h00-20h00 (dias úteis) / 14h30-20h00
(sábados, domingos e feriados) | Org. Câmara Municipal de Sines
D'Assis Cordeiro nasceu em 25 de março de 1963, em Moçambique. Em
1975 vem residir e estudar para Sines, onde em 1980 começa a pintar.
Dá início à frequência dos ateliês do Ar.Co. - Centro de Arte e
Comunicação Visual, em Lisboa, em 1982. Durante os cinco anos
seguintes, divide-se entre os ateliês do Ar.Co. e o ateliê no IOS, em
Sines, onde passa temporadas a pintar. Optando por Lisboa como local
para residir e trabalhar, participa em várias exposições individuais e
coletivas nas últimas quatro décadas.
Esta exposição é a oportunidade de estabelecer “pontes” e
“confrontos” entre pinturas produzidas em décadas distintas. Telas
produzidas na última década, em que o tema é a velocidade e as
corridas de automóvel, estabelecem um paralelo com a cor de uma
série de arquiteturas pintadas nos primeiros anos do século XXI. Um
conjunto de retratos executados na década de oitenta do século XX
completam este “diálogo” de imagens no tempo.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Janeiro

Ateliês de Criação
e Experimentação
VISITAS À EXPOSIÇÃO DE D'ASSIS
CORDEIRO
> CAS - Centro de Exposições | Dur. 1h |
Mediante marcação
Visita-ateliê ou visita orientada à exposição patente no Centro de
Exposições, de acordo com a especificidade de cada grupo.

Janeiro / Fevereiro

Famílias
BEBÉS E FAMÍLIAS ÀS ARTES
> Centro de Artes de Sines | 23 e 24
de fevereiro | 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.
CURSO “AGORA PAIS”
> Terças-feiras | 16h00-18h00 | Marcações: catia.moura@ulsla.minsaude.pt
Atividade para pais e crianças entre o 1.º e o 6.º mês de vida, realizada
numa colaboração do SEC com a equipa de Saúde Infantil e Pediátrica
do Centro de Saúde de Sines.
15

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Janeiro / Fevereiro

Projetos de continuidade
EXPERIÊNCIA DESLOCAR:
UMA AULA NO CAS
> CAS | Mediante marcação | Adaptada às
especificidades do grupo
Ambiciona a articulação da 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 a sua
turma e aula para o CAS.
PRÉ (CAS) – PRÉ-ESCOLAR NO CAS
> Para ensino pré-escolar do Agrupamento de
Escolas de Sines e IPSS de Sines
Este projeto visa a aproximação à Arte,
contemplando sempre as três dimensões da
experiência artística: contemplação, análise e
experimentação / criação.
VISIT´ARTE
> CAS | Para alunos da Unidade de
Multideficiência e NEE do Agrupamento de
Escolas de Sines, Escola Secundária 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, assim como a criação de hábitos e
vivências sociais e culturais.
16

CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

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.
PROJETO H – VIDA & ARTE II
Projeto de continuidade, que se prolonga por mais um ano. Neste
segundo ano pretende-se tratar, igualmente, 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.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
2.º período

Mediação de leitura
HORA DO CONTO
> CAS - Sala Hora do Conto |
Estreia para escolas a 4 de
fevereiro | Mediante marcação
:: Pré-escolar: "O Menino que
Gritou para Dentro", de Ana
Ventura, com ilustrações de
Alberto Faria
O que fazer com um grito preso na garganta? Existem várias opções,
mas todas têm as suas consequências. Por isso, é preciso aprender a
escolher a melhor. Um livro simples, mas profundo, sobre a forma como
lidamos com as emoções.
:: 1.º Ciclo: "O Secador de Livros", de Carla Maia de Almeida, com
ilustrações de Sebastião Peixoto
O amor da família Bronca pelos livros era tão grande, tão forte, tão
dedicado, tão obsessivo, tão alaropante, que acabou por se transformar
num problema. Quando começavam a ler, era como se entrassem
noutro mundo.
CONTA-ME HISTÓRIAS DAQUILO
QUE EU NÃO LI
> Bibliotecas escolares | Para 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico e ensino secundário |
Mediante marcação
:: "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. A avó
Felicidade faz com que os netos possam voar com a certeza de que as
suas histórias e as suas memórias serão eternas.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Janeiro / Fevereiro

Teatro para as escolas
> CAS - Auditório | Mediante marcação e de acordo com a lotação do
auditório
18 JANEIRO: TEATRO EDUCA APRESENTA NO CAS...
10h00: “O Cavaleiro”
Adaptação livre a partir da obra de Sophia de Mello Breyner
Andersen (para 7.º anos)
14h00: “Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor”
A partir da obra homónima de Manuel António Pina (para 8.º anos)
13 FEVEREIRO: CALLIOPE THEATRE COMPANY
APRESENTA NO CAS...
"Sherlock Holmes and the railway riddle”
Teatro em inglês para as turmas de 7.º, 8.º e 9.º anos.
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Janeiro / Fevereiro

Atividades SEC / Museu de Sines
> Museu de Sines | Mediante marcação
A EVOLUÇÃO DO HOMEM
> Pré-escolar e 1.º ciclo
Visa a apresentação da
evolução da espécie:
características morfológicas e
de comunicação. Destaque para
o papel de extrema importância
da Arqueologia e pinturas
rupestres.
FAMÍLIA PEDRA / VISITA AO ESPÓLIO DO MUSEU
> Pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo
História de uma família muito peculiar, que descreve as várias formas
de ocupação dos territórios, características de cada povo e hábitos ao
longo das várias épocas.
MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Kit do Arqueólogo: Maletas pedagógicas que proporcionam a todos a
oportunidade de contacto com materiais de trabalho de arqueólogo.
Para escolas e famílias.
Guia da Arqueologia em Sines:
Percurso a pé e de bicicleta para
que todos fiquem a conhecer
alguns dos pontos de interesse
arqueológico da cidade. Para
escolas e famílias (com
acompanhamento dos técnicos
ou em regime livre).
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CAS / SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL
Ano letivo 2018/2019

Aulas de Movimento e Dança
DANÇA CRIATIVA I
> 2.ª feira | 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
> 4.ª feira | 18h00-19h00 | 8-12 anos

BARRA DE CHÃO
> 4.ª feira | 19h00-20h00 | 13-50
anos

A postura, o rigor, a musicalidade,
são alguns dos elementos base
praticados na aula.
TÉCNICA DE DANÇA
CONTEMPORÂNEA
> 2.ª feira e 3.ª feira | 19h00-20h00 |
13-50 anos

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

Desenvolve uma compreensão dos
conteúdos da dança, frases de
movimento individual e em grupo.
Nota: As duas aulas semanais são
obrigatórias.

PILATES
> 3.ª feira | 10h30-11h30 | A partir
dos 18 anos
> 5.ª feira | 19h00-20h00 | A partir
dos 18 anos

REPORTÓRIO (CRIAÇÃO E
REPRODUÇÃO COREOGRÁFICA)
> 5.ª feira | 18h00-19h00

Combinação entre o ioga e a
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.

Disciplina obrigatória para as
alunas de dança contemporânea e
dança criativa II.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL
Janeiro / Fevereiro

Ser Siniense
> Nas escolas | Para 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico e ensino
secundário | Mediante marcação
No passado dia 23 de
novembro, discutiu-se o que é
Ser Siniense, a partir de um
inquérito realizado ao longo de
2018, que teve 229 respostas. No início do 2.º período, o debate chega
às escolas. Para marcar uma sessão de debate (90 minutos), contacte o
Arquivo Municipal (arquivo@mun-sines.pt). Uma atividade com a
parceria do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines.

Janeiro / Dezembro

Mosaico das Memórias de Sines
> Para público em geral
O Arquivo Municipal apela aos munícipes
que disponham de fotografias,
documentos, testemunhos, livros, que
tenham relevância para a história do
concelho que partilhem com a
comunidade esses pedaços vivos de
memória. 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.
Com esta recolha, o Arquivo pretende,
num futuro próximo, constituir um
repositório com as informações
recolhidas e realizar um documentário.
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CAS / ARQUIVO MUNICIPAL
Ano letivo 2018/2019

Ateliês 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.
VISITAS GUIADAS
> CAS - Arquivo | Para toda a comunidade | Mediante marcação
Mostra-se o Arquivo e o trabalho que nele se faz.
ARQUIVISTA POR UM DIA
> CAS – Arquivo | Quartas-feiras | Para 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) | Mediante marcação
Apresentação de um documento do Arquivo. São fornecidas
reproduções aos alunos, a que se segue a análise do documento (escrito
ou audiovisual).
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ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO LITORAL
Ano letivo 2018/2019

Novas inscrições
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
Contactos: Tel. 269 036 778 / 917 277 300; geral.eaal@gmail.com
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CENTRO CULTURAL EMMERICO NUNES
26 de janeiro - 24 de março

Flash Forward
Gonçalo Beja da Costa
> CCEN | Inaug. 26 de janeiro, 16h30 | Terça a domingo (exceto feriados),
15h00-19h00
Flash Forward trata de um
conjunto de trabalhos que
começaram a ser
planeados nos últimos
dois anos.
A série encontrava-se em
aberto. As muitas dezenas
de recolhas realizadas
ainda não conformavam
uma série, no sentido de
um conjunto fechado.
Trata-se da continuação
de um trabalho de
pesquisa no campo,
fotográfico e plástico.
Imagens de cadáveres de
animais, imagens de
árvores, dos seus troncos,
objetos encontrados nos
grandes fogos no norte do
País em 2017.
Foi a partir dessa
indefinição que surgiu a
possibilidade de produzir uma situação que, de uma forma envolvente
para o espectador, o introduzisse num percurso que à primeira vista
aparenta ser uma criação de cenários. Uma reflexão de afirmação de
problemas espaciais, corporalizando-se em processos que se podem
sintetizar na utilização de objetos colocados no chão face a obras de
parede.
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DESPORTO
Janeiro / Fevereiro

Calendário Desportivo
Hóquei (benjamins): HCVG x
Sesimbra. Pavilhão dos Desportos,
16h00

5 de janeiro
Futebol (infantis 13): VGAC x Sonho
XXI. Sintético Estádio Municipal,
10h30

Andebol (juvenis): ACS x Pinhal
Frades. Pavilhão Multiusos, 17h00

Hóquei (benjamins): HCVG x Criart.
Pavilhão dos Desportos, 15h00

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

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

Futsal (seniores): IFA x Piedense.
Pavilhão Multiusos, 20h00

Voleibol (iniciados femininos): GCS
x Quarteira. Pavilhão Multiusos,
17h00

13 de janeiro
Futebol (iniciados): VGAC x B. M.
Almada. Sintético Estádio
Municipal, 10h00

Andebol (juvenis): ACS x Loulé.
Pavilhão dos Desportos, 17h00
Futebol GCS: GCS x Malavado.
Sintético Estádio Municipal, 18h00

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

6 de janeiro

Voleibol (juvenis femininos): GCS x
Moura. Pavilhão Multiusos, 15h00

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

19 de janeiro

12 de janeiro

Andebol (infantis): ACS x Vitória.
Pavilhão Multiusos, 11h30

Futsal (infantis): IFA x F. C. S.
Francisco. Pavilhão Multiusos,
11h30

Andebol (juvenis): ACS x Torrense.
Pavilhão Multiusos, 17h00

Andebol (feminino): ACS x Lagoa.
Pavilhão Multiusos, 15h00

Futebol GCS: GCS x Alvalade.
Sintético Estádio Municipal, 18h00

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

20 de janeiro
Hóquei (sub 11): HCVG x
Setubalense. Pavilhão dos
Desportos, 09h45

Futebol (juvenis): VGAC x C. Pegões.
Sintético Estádio Municipal, 15h00
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DESPORTO

Hóquei Clube Vasco da Gama

Futebol (veteranos): VGAC x
Bensarim. Sintético Estádio
Municipal, 17h00

Voleibol (seniores femininos): GCS x
ACA. Pavilhão Multiusos, 15h00
Futebol (seniores): VGAC x
Banheirense. Estádio Municipal,
15h00

Futsal (seniores): IFA x Barreirense.
Pavilhão Multiusos, 19h00
27 de janeiro

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

Voleibol (juvenis): GCS x Moura.
Pavilhão Multiusos, 10h00

Hóquei (seniores): HCVG x HC
Santiago. Pavilhão dos Desportos,
17h30
26 de janeiro

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

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

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

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

2 de fevereiro
Futebol (juniores): VGAC x I. Praça.
Sintético Estádio Municipal, 15h00

Andebol (feminino): ACS x P. Salvo.
Pavilhão Multiusos, 15h00

Futebol (juvenis): VGAC x Vitória
FC. Sintético Estádio Municipal,
15h00
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DESPORTO
Hóquei (benjamins): HCVG x
Azeitão. Pavilhão dos Desportos,
16h30

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

3 de fevereiro

Futsal (seniores): IFA x União S. C.
Pavilhão Multiusos, 19h00

Hóquei (sub 11): HCVG x Grândola.
Pavilhão dos Desportos, 09h45

17 de fevereiro

Futebol (seniores): VGAC x Beira
Mar Almada. Estádio Municipal,
15h00

Voleibol (juvenis): GCS x ACA.
Pavilhão Multiusos, 10h00
Futebol (seniores): VGAC x
Alcochetense. Estádio Municipal,
15h00

9 de fevereiro
Andebol (infantis): ACS x A. Moinho.
Pavilhão Multiusos, 09h30

Hóquei (seniores): HCVG x
Sesimbra. Pavilhão dos Desportos,
17h30

Futsal (infantis): IFA x F. C.
Barreirense. Pavilhão Multiusos,
11h30

23 de fevereiro

Andebol (feminino): ACS x Q. Nova.
Pavilhão Multiusos, 15h00

Andebol (infantis): ACS x P. Frades.
Pavilhão Multiusos, 09h30

Andebol (juvenis): ACS x Redondo.
Pavilhão Multiusos, 17h00

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

Voleibol (seniores masculinos): GCS
x ACA. Pavilhão Multiusos, 18h00

Voleibol (seniores femininos): GCS
x Juventude. Pavilhão Multiusos,
15h00

Futebol GCS: GCS x Cavaleiro.
Sintético Estádio Municipal, 18h00
10 de fevereiro

Voleibol (seniores masculinos): GCS
x Moura. Pavilhão Multiusos, 17h00

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

Futebol (veteranos): VGAC x Cuba.
Sintético Estádio Municipal, 17h00

Andebol (minis): ACS x U.
Progresso. Pavilhão Multiusos,
11h00

24 de fevereiro
Futebol (iniciados): VGAC x
Almada. Sintético Estádio
Municipal, 10h00

16 de fevereiro
Futebol (juniores): VGAC x Seixal B.
Sintético Estádio Municipal, 15h00
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EDUCAÇÃO

Inscrições

Férias Ativas Páscoa 2019
> Org. Câmara Municipal de Sines
Iniciativa que pretende ocupar no período de férias as crianças e os
jovens do concelho de Sines com idades entre os 6 e os 14 anos, através
de atividades diversas de carácter lúdico, de forma a promover o
desenvolvimento integral dos participantes nas suas variadas
dimensões: cognitivo, afetivo, motor e sociocultural. As Férias Ativas
aceitam também inscrições de voluntários entre os 15 aos 21 anos para
acompanhamento dos participantes.
DATAS / HORÁRIOS
8 a 12 de abril
9h00-12h00 / 14h00-17h00
INSCRIÇÕES
19 a 22 de fevereiro
Online, em www.sines.pt
No serviço de Educação (para quem não tem acesso à Internet)
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ANIMAIS
19 de janeiro

Campanha +1 na Família
Apresentação de animais para adoção
> Jardim das Descobertas | 9h30-13h00 | Org. Câmara Municipal de Sines
O Gabinete Veterinário da Câmara
Municipal de Sines instala um
expositor no Jardim das
Descobertas, onde apresenta os
cães disponíveis para adoção para
que a população os possa
conhecer e passear com eles.
A Câmara Municipal de Sines
está empenhada em tornar Sines
um concelho melhor para os seus
habitantes e para os seus animais.
Os cães à guarda da autarquia,
resgatados das ruas através dos
protocolos estabelecidos com as
clinicas veterinárias, são tratados
e quando divulgados para adoção
estão vacinados e desparasitados.
Os animais em idade reprodutiva estão esterilizados (machos e
fêmeas).
Se pretender adotar um bebé ou juvenil, estes encontram-se
desparasitados e, dependendo da idade, têm o protocolo vacinal
iniciado ou concluído.
Por vezes existem ninhadas que são resgatadas, alguns são órfãos que
precisam de ser alimentados com leite de substituição. Se estiver
disposto a colaborar, poderá ser FAT (Família de Acolhimento
Temporário) e dar melhores condições de vida até ao momento da sua
adoção.
Na página www.sines.pt/p/adotar e na conta
facebook.com/gvcmsines pode saber a todo o momento que animais
estão a aguardar adoção. No dia 19 de janeiro, venha conhecê-los ao
vivo!
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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
Tel. 269 632 237 / 269 860 095 |
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 | 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

