
Centro de Artes
de SinesPrograma

Maio

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

Entradas

Contactos
Centro de Artes de Sines
Rua Cândido dos Reis
7520 Sines
Tel. 269 860 080
Fax 269 633 022 (geral da CMS)
cas-sines@netvisao.pt
www.centrodeartesdesines.com.pt

A entrada nos espectáculos Árias e Duetos de Mozart, Anonima 
Nuvolari,CONTRA3AIXOS, Eduardo Ramos Ensemble Moçárabe, Nobody’s 
Bizness e Atelier Materiais Performáticos 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.
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Centro de Artes de Sines Maio

Sessão oficial de entrega do prémio AICA 2005, 6 de Maio, 17h00.

Desenho Contínuo - Aires Mateus | Pedro Calapez
O Centro de Artes de Sines, autoria dos arquitectos Aires Mateus, junta-se ao pintor Pedro 
Calapez num “desenho contínuo”, em que se procura dar a ver, arquitectura, pintura e desenho 
contemporâneos. Programa de ateliers de dança e visitas guiadas orientadas por Mário Afonso 
e monitores do CAS. 

Centro de Exposições

Auditório

“Conta-me histórias daquilo que não vi...”, 22h00
O  contador Jorge Serafim (programa da SIC Levanta-te e ri...) guiar-nos-á à roda do lume por 
mundos de antigamente, por países longínquos e sorrisos de mouras encantadas.
Para adultos.

Árias e Duetos de Mozart, 22h00
A sineense Ana Paula Rodrigues (soprano), Madalena Paiva Boléo (mezzo soprano) e Lilian 
Kopke (piano), interpretam Mozart, no ano do 250.º aniversário do seu nascimento.

ATÉ DIA 8

DIA 5

DIA 6

DIA 12

Audição dos alunos da Escola de Música de Eunice Silva, 21h00
Os alunos da professora Eunice Silva, com idades a partir dos quatro anos, realizam no Centro 
uma audição em instrumentos como o órgão, o piano e o acordeão. 

DIA 13

Grupo de músicos italianos residentes em Portugal revisita os últimos 50 anos da canção de 
Itália, de Renato Carosone a Paolo Conte.

Anonima Nuvolari, 22h00

DIA 19

Carlos Bica, Carlos Barretto e Zé Eduardo, três ilustres representantes do contrabaixo em 
Portugal, numa noite com grande música improvisada. 

CONTRA3AIXOS, 22h00

Ateliers de experimentação e criação

SER PÁSSARO: ENSAIO PARA MUITOS VOOS 

Por Mário Afonso, dirigido às Escolas da pré-primária (a partir dos 5 anos), 1º e 2º ciclo 
Sextas-feiras de manhã e de tarde. 

Vamos dançar muito alto e também rentinho à terra e fazer surgir uma imensa floresta de 
pássaros.  

ATELIERS MOVIMENTO CONTÍNUO 

Movimento contínuo: inventar e experimentar com “caixas”, perguntas e dança.
Por Mário Afonso, todos os sábados, das 10h00 às 12h00; das 15h00 às 17h00

Pintar Caixas por dentro: a partir das “caixas” de Pedro Calapez, vamos pintar outras por 
dentro, com as cores que lá couberem. Oficinas de expressão artística em torno da exposição 
Desenho Contínuo - Aires Mateus | Pedro Calapez. Com os monitores do CAS, dirigido às 
Escolas da pré-primária (a partir dos 5 anos), 1º e 2º ciclo, mediante marcação.

CONTOS E CONTARELOS 

Com Jorge Serafim e especialmente dedicado a pais e filhos que gostam de histórias. 
6 de Maio, 11h00
Sector Infantil da Biblioteca 

HORA DO CONTO 

Com os mistérios do mar e com a magia das histórias levaremos os meninos a viajar no 
mundo dos sonhos. 
Por Tânia de Brito e Frederico Salvador
Segundas e Quintas feiras das 14h30 às 16h30
Sextas feiras das 10h00 às 12h30 e das 14h às 16h30

DIA 26

Alaúdista e compositor, Eduardo Ramos apresenta em Sines um concerto dedicado à obra do 
grande poeta medieval luso-árabe Al’Mutamid.

Eduardo Ramos Ensemble Moçárabe, 22h00

DIA 27

Nobody’s Bizness, 22h00
Um regresso moderno às raízes ao blues rural, cru e acústico do início do século, com a 
evocação de gigantes como Robert Johnson, Bessie Smith e Muddy Waters. Cafetaria

 MATERIAIS  PERFORMÁTICOS

Dança para adultos todas as sextas-feiras, das 18h às 20h. Com Mário Afonso.

DIA 11

Apresentação ao público do primeiro livro do realizador sineense Vicente Alves do Ó, “Kiss me”, 
seguida da projecção da sua primeira curta-metragem ”Entre o desejo e o destino”.

Vicente Alves do Ó: Um filme, um romance,19h00


