
Fevereiro

Centro de Artes 
de Sines

SI NES

Câmara Municipal de Sines

INFOMAIL
Programa



10: “Azul Azul 2”, pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora, 19h00
Espectáculo de dança contemporânea para a infância. Dois patos são os personagens centrais: vivem os sonhos da infância, crescem 
saudavelmente no seu lago até que um caçador vem destabilizar o seu ecossistema. Como numa boa fábula, o inimigo Homem perde. 

Dança

De 15 a 18: “Pólo-Pólo” e “Top Gun”(+ atelier “Os Extraterrestres”), pelo Teatro de Ferro
Durante esta semana as marionetas invadirão o Centro de Artes. O Teatro de Ferro fará uma residência de curta duração na nossa cidade 
para apresentar “Pólo-Pólo” e “Top Gun”, seguidos de ateliers. Há sessões para as escolas (ver brochura própria) e para o público em 
geral (“Top Gun”, dia 17, às 22h00; Atelier de construção e manipulação “Os Extraterrestres”, dia 18, às 11h00).

Teatro de Marionetas

22: “Dois perdidos numa noite suja”, de Plínio Santos, pela Escola da Noite, 22h00
Num quarto de pensão, dois homens dialogam sobre as duras condições em que sobrevivem. Inspirado num conto do escritor italiano 
Alberto Moravia, foi apresentado pela primeira vez em 1966 num bar de São Paulo, marcando a estreia de Plínio Santos como dramaturgo 
profissional.

 Teatro

24: “Conta-me histórias daquilo que não vi…” , serão de contos por Cristina Taquelim, 21h30
Reza a história que noutras sessões de contos em cidades e aldeias diferentes houve gente que começou a ler livros de crianças para 
recuperar a magia de outros tempos.

 
 Auditório

Fevereiro

 Contos

 Música
25: ”Wordsong-Pessoa”, 22h00
Depois da poesia de Al Berto, o projecto “Wordsong” reinventa agora a poesia de Fernando Pessoa, através de uma linguagem musical 
pop, em que os sons se combinam com as imagens. Da autoria de Pedro D´Orey, Nuno Grácio, Alexandre Cortez, Filipe Valentim e 
Samuel Palitos. 

Bilhetes e reservas

Informações sobre outros eventos, 
ateliers e programas no site 

www.centrodeartesdesines.com.pt

O preço geral para os espectáculos no Auditório é de 5 euros.
A entrada é gratuita para estudantes, reformados, crianças de colo e portadores do Cartão Social do Munícipe, mediante comprovativo.
O serão de contos com Cristina Taquelim é de entrada livre.
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.


