
SI NES

Reservas: Através do telefone do centro, até uma semana antes do espectáculo. Levantar até à véspera.
Descontos: 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.

Arquivo Municipal: dias úteis, 14h00-20h00
Centro de Exposições: todos os dias, 14h00-20h00 

Biblioteca: terça a sexta, 10h00-20h00; segundas e 
sábados, 14h00-20h00

HORÁRIOS DE ABERTURA:

ARQUIVO
ABRIL 

Conheça nesta exposição o espólio e a história do Arquivo. Com informação fundamental 
para conhecer a história do concelho de Sines e do próprio litoral alentejano, o seu 
documento mais antigo é o foral manuelino do concelho, de 1512.

Exposição documental “Viagem no tempo” 

SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

Hora do conto - “Como se faz cor-de-laranja”, de António Torrado
A PARTIR DE DIA 12  | QUINTA 

Um menino com uma caixa de aguarelas pequena demais para a sua imaginação é o 
protagonista da nova história da Hora do Conto. Estreia a 12 de Abril, às 18h30. Ao longo do 
mês, há sessões todas as segundas (10h30-12h00), terças (16h00) e quintas (10h00-12h00). 
Na Biblioteca. Requer marcação.

DE 18 A 21| QUARTA A SÁBADO

Recital de Poesia “…Tudo gira… (...neste mundo tudo gira, que 
eu gire em redor de ti não admira...)”, por Margarida Mestre
Um conjunto de textos de Jorge Sousa Braga é transfigurado numa aventura poética em que 
voz e imagem se misturam. Para maiores de 5 anos. No Auditório. Dias 18, 19 e 20 de Abril, há 
duas sessões diárias (11h e 15h), para o público escolar. Dia 21, às 16h, realiza-se uma 
sessão para o público em geral. No Auditório.

ABRIL

Os ilustradores Danuta Wojciechowska e Bruno Gaspar, juntamente com os estudantes, dão 
cor a uma história inventada por parte das turmas do 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo. Nos dias 12 e 
13 de Abril há sessões / ateliers com as turmas e ilustradores. De 18 a 30 de Abril, expõe-se os 
livros criados em conjunto. Na Biblioteca e Ateliers de Criação e Experimentação.

Projecto de continuidade “A minha cabeça tem um livro de histórias”

ABRIL

A ovelha quer comer a couve. O lobo quer comer a ovelha. Mas Osvaldo tem de chegar com 
os três inteiros à feira e é preciso atravessar um rio numa barca muito pequenina… Para 
crianças com 7 e 8 anos. Marcações para as quartas-feiras, nos períodos 10h30-11h30 e 
14h30-16h30. Na Biblioteca e escolas.

Conta Contos - “Um Lobo Pela Trela”, de Guido Visconti, com 
actividades complementares.

Iniciativas integradas nas comemorações do 25 de Abril

Centro de Artes
de Sines

Abril

Gustav Leonhardt

Exposição “A bem da Nação”       
DIA 23| SEGUNDA | ATÉ 31 DE MAIO    

Exposição que recorre aos documentos do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade para 
caracterizar a ditadura do Estado Novo entre 1926 e 1949. 



Centro de Artes de Sines Abril

CENTRO DE EXPOSIÇÕES

Exposição “Minas de S. Domingos - Olhares sobre um lugar”
Obras de António Cunha, Helena Lousinha e Jean-Pierre dos Santos, que, através da pintura, 
da fotografia e do som, revelam os seus olhares sobre a Mina de S. Domingos. Parceria com 
várias câmaras do Alentejo e apoio do Ministério da Cultura.

ATÉ DIA 29 DE ABRIL 

Exposição da Ordem dos Arquitectos e MAPEI que mostra 76 das melhores obras da 
arquitectura mais recente realizada em todo o país (Siza Vieira, Gonçalo Byrne, Graça Dias, 
Souto Moura, Aires Mateus, etc.). 

Exposição “Habitar Portugal 2003/2005”

Exposição “Paisagem | Limiar”(+Mesa redonda e concerto)

Iniciativa de curadoria independente inter-face, integrada num projecto que pretende abrir 
uma nova linha de programação anual assente na jovem criação (“Novas Paisagens”). 
Inauguração dia 14 de Abril, com mesa redonda, às 17h30, sobre “Curadoria e crítica de arte: 
novos projectos | novos discursos” (Delfim Sardo, Lúcia Marques, Ricardo Nicolau, João 
Silvério Sandra Jürgens), e concerto de Tânia Carvalho - Bomba Suicida. 
Realizam-se visitas guiadas à exposição mediante marcação.

ATÉ 31 DE MAIO

O “retorno da paisagem” na arte contemporânea é (re)pensado por quatro jovens artistas: 
Ana Anacleto, Maria João Alves, Martinho Costa e Maria Jorge Martins.

AUDITÓRIO
DIA 8 | DOMINGO

Ana Castanhito de Almeida é uma jovem harpista, natural de Sines, actualmente a frequentar 
a licenciatura no seu instrumento na Royal College of Music de Londres. No âmbito do 
projecto “Jovens Públicos | Jovens Artistas”, toca Bach, Scarlatti e Tailleferre, entre outros 
compositores. Às 17h30. Bilhete: 3 euros

Concerto de harpa por Ana Castanhito Almeida

DIA 15 | DOMINGO

Projecção do filme “Crónica de Anna Magdalena Bach”, de J. M. 
Straub, com Gustav Leonhardt
O cravista Gustav Leonhardt, interpreta o papel de J. S. Bach neste filme onde as paixões 
pelo cinema e pela música se cruzam.  Às 16h30.

BIBLIOTECA

Exposição “Uma revolução em marcha - O 25 de Abril na rua” 
Exposição documental sobre os dias do nascimento da democracia em Portugal e modo 
como foram vividos, nas ruas, pela população. Organização do Centro de Documentação 25 
de Abril da Universidade de Coimbra. No Átrio.

DIA 10 | TERÇA | ATÉ DIA 30 DE ABRIL                                                                                               

Um dos maiores intérpretes de cravo do mundo dá a honra da sua visita ao Centro de Artes 
de Sines. Natural da Holanda, Leonhardt é um dos expoentes máximos do movimento da 
música antiga desde os anos 50. Professor em Harvard, recebeu o Prémio europeu 
''Erasmus'' em 1980 e, nos anos de 1983, 1984, 1991, 1998 e 2000, foi distinguido com 
doutoramentos honoris causa por várias universidades. Às 21h30. Bilhete: 10 euros

Concerto de cravo por Gustav Leonhardt

DIA 14 | SÁBADO 

“De tudo o que Abril abriu / ainda pouco se disse / e só nos faltava agora / que este Abril não 
se cumprisse”. O grupo teatral de Serpa lê textos de Ary dos Santos. Às 22h00, na Cafetaria.

Leituras em Voz Alta - “As portas que Abril abriu”, pelo Teatro BAAL 

DIA 19 | QUINTA

O Mundo visto através da Biblioteca - Nuno Domingos comenta o 
livro de Rui Santos “Estádio de Choque”
Em “Estádio de Choque”, o pensador sobre o fenómeno desportivo Rui Santos analisa as 
facetas menos claras do desporto-rei em Portugal. Nesta sessão, o livro é comentado por 
Nuno Domingos, sociólogo que coordenou, com José Neves, o livro “A Época do Futebol: O 
Jogo Visto pelas Ciências Sociais”, publicado em 2004. Às 21h30, no sector de periódicos.

Os Livros em Cima da Mesa - “Aonde o vento me levar”, de Manuel 
Jorge Marmelo

DIA 21 | SÁBADO

O jovem escritor e jornalista portuense Manuel Jorge Marmelo está em Sines para apresentar 
o seu novo livro, uma travessia entre a realidade e a ficção, uma viagem por África sem chegar 
a sair do sítio. Às 17h30, na Cafetaria.

DIA 23 | SEGUNDA

Filme que aborda o 25 de Abril português como acontecimento central da cena política dos 
anos 70, recorrendo às visões de alguns dos maiores cineastas e fotógrafos do nosso tempo, 
presentes em Portugal nessa altura. Às 11h00, no Auditório.

Projecção do filme “Outro País: Memórias, Sonhos, Ilusões… 
Portugal 1974/1975”, de Sérgio Tréfaut 

A investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa está 
na Biblioteca para uma discussão sobre as verdades e os mitos da história, nalguns 
aspectos ainda misteriosa, da Revolução dos Cravos. Às 21h30, na Cafetaria.

DIA 26 | QUINTA

Conversa sobre… Os mitos de Abril, por Maria Inácia Rezola

DIA 27 | SEXTA 

Peça “A Festa da Primavera”, com o grupo EmCena
Apresentação teatral a partir das histórias “A Árvore”, “O Rapaz de Bronze”, “A Floresta” e “A 
Fada Oriana”, de Sophia de Mello Breyner. Para turmas do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino 
básico. Às 11h00, no Auditório.

Projecto musical que transforma o repertório de José Afonso através das “steel drums”, 
instrumentos de percussão criados a partir de bidões de aço, originários das Caraíbas. Os 
percussionistas Rui Rodrigues, Paulo Costa, João Tiago, Juca Monteiro e António Sérgio são 
acompanhados pelo convidado J. P. Simões. Às 22h00. Bilhete: 10 euros

DIA 28 | SÁBADO

Concerto “Steel Drumming Toca Zeca”


