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Contactos
Centro de Artes de Sines
Rua Cândido dos Reis
7520 Sines
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Fax 269 633 022 (geral da CMS)
cas-sines@netvisao.pt

Biblioteca: terça a sexta, 10h00-20h00; segundas e sábados, 14h00-20h00
Centro de Exposições: todos os dias, das 14h00 às 20h00

A entrada nos espectáculos de Nancy Vieira, Cuadro Flamenco, Mestre 
Gepeto e Dead Combo custa 5 euros. Os restantes eventos são de entrada 
livre. Estudantes, reformados, crianças de colo e portadores do Cartão Social 
do Munícipe não pagam bilhete. As reservas dos bilhetes podem ser feitas 
através do telefone 269 860 080 uma semana antes do espectáculo, 
devendo ser levantados até ao dia do espectáculo.

Horários de abertura

Entradas

SI NES

INFOMAIL



DIA 3

Centro de Artes de Sines Março

“Os Olhos Azuis do Mar”, de Graça Morais
Exposição de pintura e desenho resultante de uma residência artística 
em Sines. Os cerca de 20 quadros expostos, onde a figura masculina e 
a realidade marítima são tratadas sistematicamente, são considerados 
marcantes na obra da pintora. Patente até 3 de Abril.

Centro de Exposições

Auditório

Às 16h30, o autor tem  com pais, professores e  “Dez dedos de conversa”
educadores.

Encontros com o escritor António Torrado
Poeta, ficcionista, dramaturgo, professor, António Torrado é considerado 
um dos maiores autores portugueses de literatura infantil. Às 14h15, 
realiza-se um encontro do autor com as escolas . (“Ler Ouvir e Contar”)

DIA 10

Concerto com Nancy Vieira (Cabo Verde), 22h00
Nova estrela da música cabo-verdiana, com presença em diversos 
palcos internacionais, da Holanda aos EUA, Nancy Vieira realiza em 
Sines um espectáculo baseado no disco “Segred” e no vastíssimo 
cancioneiro cabo-verdiano de mornas, coladeras e outros géneros 
tradicionais. 

SEMANA DA MULHER

Formado em 1990, pelo bailarino Joaquin García “Guito”, o premiado 
Cuadro Flamenco Sendero Andaluz (seis bailaores, um cantor e um 
guitarrista) apresenta um espectáculo que mostra os principais estilos 
do flamenco da Andaluzia e Extremadura, dos fandangos às 
seguidillas, das sevillanas às alegrias.

Bailado flamenco pelo Cuadro Flamenco Sendero Andaluz, 
22h00

DIA 17

Filme “As Escolhidas”, de Margarida Gil, 21h30
"As Escolhidas" é uma média metragem da realizadora Margarida Gil 
sobre a pintora Graça Morais e os seus retratos de mulher, em que 
predominam os da sua terra natal, Vila Flor (Trás-os-Montes), e de 
Cabo Verde.

DIA 19

Estreia da peça “Mestre Gepeto”, pelo Teatro do Mar, 22h00
A mais perfeita criação de Gepeto, Pinóquio, encontra na barriga da 
baleia, o pai desaparecido. No interior deste útero, espaço de 
gestação/criação, o Homem/Marioneta questiona a razão da 
existência humana e o seu lugar no mundo. 

DIAS 24 E 25

Concerto dos Dead Combo, 22h00
Projecto instrumental do guitarrista Tó Trips e do contrabaixista Pedro 
Gonçalves que nos transporta para ambiências especiais, em que os 
sons marcadamente portugueses se cruzam com influências da 
América Latina, do jazz e, por vezes, do Oeste americano.

DIA 28

A companhia sineense Teatro do Mar comemora 20 anos em 2006. No 
segundo foyer do Centro de Exposições os melhores momentos do seu 
percurso poderão ser revividos pelos seus espectadores de sempre ou 
revelados aos seus jovens apaixonados.

“Um Mar de Teatro” (inauguração, dia 8, às 21h30)

A PARTIR DE DIA 8

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE


