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Dia 7 de Fevereiro, Auditório e Cafetaria: 

Atelier de expressão plástica, com objectivo de recolher um conjunto de sugestões que funciona como 
o ponto de partida para a criação de várias histórias.

Criação/escrita colectiva de uma história a partir das sugestões imaginadas.

Número máximo de participantes: 25 alunos.

1.ª Sessão: 10h30 - 11h45 

1ª fase: 

Duração: aproximadamente 50 minutos.

2ª fase: 

ATELIER COMPLEMENTAR - Atelier de expressão plástica e escrita.

2.ª Sessão: 13h30 - 14h45

      BUSCA  LIVROS                          Peddy-Paper no Sector Infanto - Juvenil

Será um livro apenas um amontoado de palavras? Será a Biblioteca um espaço cinzento? Ou um arco-
íris colorido repleto de aventuras? Queres entrar numa viagem mágica entre livros e papelada? Percorrer 
livro a livro à procura de novas leituras, de novos heróis, de novos mundos? 

Sessões às 10h30 e 14h30 (é necessária a marcação prévia)

Entra nesta aventura com os teus amigos e vem descobrir os tesouros que te reservam os livros…

Público Alvo: dos 8 aos 10 anos

2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de Fevereiro

O Sr. B. é o mais antigo bibliotecário do país. Esteja ele onde estiver, faz-se acompanhar dos seus 
inseparáveis cadeirão e candeeiro, e dos seus reconfortantes bules com chá de laranja.

Público - alvo: 1.º e 2.º anos do 1º  Ciclo do Ensino Básico.

Direcção e Interpretação: João Lizardo.

     CHÁ DE LARANJA COM MÚSICA QUENTE     Auditório e  Cafetaria

A Biblioteca onde trabalhou durante toda a sua vida era uma Biblioteca especial, feita de livros 
especiais, frequentemente visitada por utentes tão ilustres como o Capuchinho Vermelho, o Gato da 
Botas, a querida Branca de Neve e muitas outras personagens.

Duração: aprox. 30 min.

Curioso, o Sr. B. não resistiu e abriu o livro, mas... não tinha letras, não tinha desenhos, não tinha nome, e 
nem sequer era feito de papel. Como bibliotecário experiente que é, disse: “ Mais parece um caderno do 
que um livro... mas também não se pode escrever nestas páginas... que estranho! Ainda hei-de resolver 
este enigma!”

Um dia, recebeu um grande livro que trazia um recado misterioso: “ Para o Sr. B. ler com a vontade”.

Máscara: Carlo Setti.

……contém  acreditem  TODAS AS HISTÓRIAS DO MUNDO!

Número máximo de participantes: 25 alunos.

Biblioteca 

Serviço Educativo e Cultural
CafetariaMÚSICA PARA BEBÉS  

Primeira Bichofonia - Caracol

 

Música e direcção artística: Paulo Maria Rodrigues
Imagens: João Raposo

Concepção: Companhia de Música Teatral

Figurinos e adereços cénicos: Maria Gonzaga

Primeira Bichofonia é um pequeno espectáculo da Companhia de Música Teatral, um pretexto para 
uma série de jogos de interacção musical dirigidos a bebés acompanhados pelos seus pais e/ou 
educadores. Através de canções, sons, cores e movimento oferece-se aos mais pequeninos o colo de 
toda uma aldeia empenhada em fazer crescer crianças saudáveis e felizes. 

Coordenação artística e educativa: Helena Rodrigues

- Histórias com Música para Pais e bebés

Intérpretes: Jorge Leal e Helena Rodrigues

Dia 11 de Fevereiro
Público-alvo: Dos 0 anos aos 2 anos

2ª Sessão, pelas 15h 
1ª Sessão, pelas 11h

       DERBY PAIS VS FILHOS                                 Pavilhão dos Desportos 

Pais e Filhos, lado a lado.

3 de Fevereiro, pelas 15h 

No âmbito da exposição “Uma cidade de futebol” e dos ateliers de Janeiro que envolveram as 
turmas das Escolas de Sines num projecto de articulação entre as artes visuais e o desporto, 
apresentamos os resultados promovendo um encontro futebolístico.

  CARNAVAL NO CENTRO           Ateliers de Criação e Experimentação

Público-alvo: Pré  Escolar e 1º Ciclo           

Dá Rosto à Máscara
Neste atelier vamos explorar o valor das expressões do rosto e a sua representação e utilização na 
Língua Portuguesa (os adjectivos). Partiremos  do retrato para o auto-retrato e culminaremos na 
máscara. 

   

Carnaval Veste Velho
Cada criança escolhe diferentes disfarces que depois serão construídos com vários materiais: caixas 
de cartão, papel, esponjas, tecidos, entre outros materiais reciclados e reutilizados. 

Público-alvo: dos 6 aos 12 anos

De 12 a 16 de Fevereiro      

17 de Fevereiro e 19 de Fevereiro

AuditórioPENSAR | EDUCAR - Com DANIEL SAMPAIO  

Lavrar o Mar propõe um novo olhar sobre o quotidiano das famílias: é tempo de responsabilizar os 
jovens pelos seus comportamentos, é o momento para deixarmos de os considerar seres imaturos a 
quem não podemos pedir contas. 

Um novo olhar sobre o relacionamento entre pais e filhos

28 de Fevereiro, pelas 21h30 

Nesta obra, salienta-se a decisiva importância de uma infância organizada à volta do amor e da 
disciplina, como garante de uma adolescência saudável; estimulam-se novas formas de diálogo entre 
pais e filhos, sem esquecer que a decisiva palavra tem de caber aos mais velhos; e são dados 
numerosos exemplos de possíveis conflitos quotidianos como os horários, os dinheiros, os prémios e 
os castigos, a Internet, o sexo, o álcool e as drogas.

Daniel Sampaio é médico psiquiatra e Professor de Psiquiatria e foi um dos introdutores da Terapia 
Familiar em Portugal. É cronista semanal na Revista XIS, e colaborador do jornal Público. 

Conversa com DANIEL SAMPAIO, autor de “Lavrar o Mar” 

ARQUIVO ABERTO - Arquivo Histórico Arnaldo Soledade   

Arquivo

Uma Viagem no Tempo: exposição permanente. A história do arquivo e da cidade em alguns 
minutos.

ARQUIVO FORA DE PORTAS                   Arquivo Histórico Arnaldo Soledade   

Mediante inscrição.
Atelier “Apanhar o Tempo” - Para o 1º ciclo sobre o tempo e a forma como o organizamos.

As Lendas da Nossa terra vamos continuar a contar, partilhar conhecimento nesta brincadeira de rimar.

       HORA DO CONTO

(através de marcação prévia) 

Lenda do Rio da Moura Encantada

No tempo em que para estas bandas, princesas mouras habitaram, histórias de amor e desamor nos 
deixaram. Na nossa Hora do Conto, venham connosco encantar-se, ouvir, fantasiar… rimar e 
sonhar…!!! Adaptação - Ana Simões

Segundas-feiras: 10h30-12h00; Terças-feiras: 16h00; Quintas-feiras: 10h00-12h00 

Quartas-feiras: 10h30-11h30 e 14h30-16h30. (É necessária a marcação prévia)
Público Alvo: 7 e 8 anos 

Leitura do conto “A Menina Gigante” de Manuel Jorge Marmelo e Maria Miguel Marmelo, com 
Actividades Complementares.

       CONTA CONTOS

Os Amores de Salazar, por Felícia Cabrita

“Uma vida ao serviço da nação. Foi assim que António de Oliveira Salazar quis ficar conhecido para a 
História. Um homem sério, ex-seminarista, casto, antiquado, pouco dado a devaneios amorosos. Tudo 
a bem da nação. Mas a paixão bateu bem cedo à porta deste homem. Conhecido por troca-tintas, 
Salazar tocou no coração de várias mulheres, deixando-as, sem esperança, a suspirar de amor. (...) 
Apesar dos rumores e mesmo de algumas notícias de jornal, António de Oliveira Salazar nunca casou. 
Preferiu levar uma vida de D. Juan. Um destruidor de corações que nunca conseguiu fazer nenhuma 
mulher feliz.”

Dia 24 de Fevereiro, pelas 17h30 

     OS LIVROS EM CIMA DA MESA                                         Cafetaria

Felícia Cabrita, jornalista do semanário SOL, trabalhou em vários órgãos de comunicação social, como 
o jornal Expresso, a revista Grande Reportagem ou a estação de televisão SIC. Pela sua mão foram 
denunciados grandes casos nacionais, como o escândalo do Ballet Rose ou o caso Casa Pia, vem à 
Biblioteca Municipal de Sines apresentar o seu livro Os Amores de Salazar.



Centro de Artes de Sines

Cruza fotografias históricas de imprensa com fotografias contemporâneas da autoria de Paulo Catrica, 
Pedro Letria e António Júlio Duarte. A  exposição é enriquecida por um conjunto de fotografias e 
objectos de antigos futebolistas de Sines.

Produzida pelo Arquivo Fotográfico de Lisboa,esta exposição pretende dar a ver e fazer pensar 
o fenómeno desportivo do futebol. 

Centro de Exposições

Auditório
O HOMEM E O MAR - TEATRO DO MAR 

“UMA CIDADE DE FUTEBOL” - ATÉ DIA 10 DE FEVEREIRO 

De 14 a 28 de Fevereiro. Inauguração dia 14, pelas 18h.

Carnaval de Sines - "50 anos de folia!"
Exposição retrospectiva de um dos carnavais mais antigos e carismático de Portugal.

Organização: Associação do Carnaval de Sines

CARNAVAL DE SINES - "50 ANOS DE FOLIA!”

O Velho e o Mar é uma aventura poética. Retrata-nos um homem na solidão do alto mar, contra a velhice 
e a solidão, com os seus sonhos e pensamentos. 
Uma frágil embarcação suspensa no centro do palco, em permanente oscilação e desequilíbrio, 
sustenta a acção do actor, simbolizando assim a busca desesperada do velho pescador pelo seu 
próprio equilíbrio no confronto com os diversos elementos que lhe são hostis (o mar, o vento e as 
tempestades, os tubarões, a idade), a luta pela sobrevivência, o confronto com os limites humanos, o 
conflito entre o Homem e a Natureza.

2 de Fevereiro, pelas 15h - escolas

Luís João Mosteias-  actor

A partir de “O Velho e o Mar” de Ernest Hemingway

Direcção Artística e Encenação de Julieta Santos

2, 3 e 4 de Fevereiro, pelas 22h - público em geral

(Lotação limitada ao nº de lugares disponibilizados no palco do Auditório)

Escolas

Depois de se conhecerem, o Rapaz e a Menina do Mar tornam-se grandes amigos e contam um ao 
outro como vivem. 

Conceito e Direcção Artística de Julieta Santos
Criação Colectiva com Carlos Campos, Sandra Santos, Sérgio Vieira 

Dia 10 de Fevereiro, pelas 16h

De Sophia de Mello Breyner

De 8 a 16 de Fevereiro, pelas 11h e 14h

Público em Geral

Público-alvo: Crianças a partir dos 4 anos de idade, até ao 2º ciclo

A MENINA DO MAR - TEATRO DO MAR

Culturgest/ Festival Y/ Quarta Parede/ Teatro Viriato

Tal como nos anteriores, toda a peça se desenrola no mesmo cenário minúsculo, num registo 
tragicómico e sem texto.

Co-Produção Centro de Pedagogia e Animação/ CCB/ Centro Cultural do Cartaxo/ 

Sílvia Real apresenta as últimas aventuras da Dona Domicília.

16 de Fevereiro, pelas 22h 

Depois do sucesso de Casio Tone e das aventuras da Dona Domicília se terem tornado o tema central 
em Subtone, a saga continua com o terceiro capítulo: Tritone.

Argumento e interpretação  Sílvia Real

Cenografia e design gráfico  Carlos Bártolo
Argumento, sonorização  Sérgio Pelágio

Depois do problema da falta de espaço em casa e do tédio no seu trabalho solitário, Tritone é um hotel 
quase cápsula, onde a senhora Domicilia irá passar umas férias que a vão deixar como nova.

Figurino e adereços  Ana Teresa Real

Animação - DALTONIC BROTHERS
Sonorização  Simão Costa
Desenho de luzes  Carlos Ramos

TRITONE

No seu mais recente espectáculo ao vivo “1970”  de JP Simões (Belle Chase Hotel e Quinteto Tati) 
apresenta ao público, de forma íntima e acústica, algumas das canções que tem composto nos últimos 
tempos. 
Belle Chase Hotel, A Ópera do Falhado e Quinteto Tati, têm sido habitats em que JP Simões tem 
concebido e produzido muitas das composições com que se foi distinguindo como um magnífico 
escritor de canções e intérprete. 
Este espectáculo é um dos produtos da acutilância e da doçura com que canta o quotidiano, aqui 
destilados da ironia e humor a que tem habituado o público. 
Após um significativo atraso no seu lançamento, “1970” é finalmente apresentado como uma das 
melhores escutas de 2007.

24 de Fevereiro, pelas 22h. 

J. P. SIMÕES AuditórioBlack Box

Auditório

     LEITURAS EM VOZ ALTA - Teatro do Rio                            Cafetaria

E nós não queremos.
E nós podemos, porque não queremos.
Para que nunca mais!

“As únicas vantagens das memórias colectivas registadas (...) consistem na consequência que 
representam para o presente, e na possibilidade de  acautelamento  do futuro.

Dia 23 de Fevereiro às 22h00
Publico Alvo: Maiores de 12 anos; Duração: 45 min.

HOLOCAUSTO  PARA QUE NUNCA MAIS!

Excertos do julgamento do processo de Frankfurt  (...) e poemas de Paul Celán, entre outros.”
 (Teatro do Rio)

Biblioteca 

Aristides de Sousa Mendes GCC, (1885-1954), diplomata português que,  recusando seguir as ordens 
do seu governo (o regime de Salazar) e concedeu vistos a refugiados de todas as nacionalidades que 
desejavam fugir da França em 1940, ano da invasão da França pela Alemanha Nazi na II Guerra Mundial. 
Aristides salvou dezenas de milhares de pessoas do Holocausto. Foi o "Oskar Schindler português".

De 8 de Fevereiro a 28 de Fevereiro, no átrio e no sector de adultos. 

       ARISTIDES SOUSA MENDES: A CORAGEM DA TOLERÂNCIA 

Organização: Biblioteca Museu da República e Resistência

Dia 14 de Fevereiro, pelas 18h00       

   A Lista de Schindler, de Steven Spilberg                             Cafetaria

A história real ronda em torno do alemão Oskar Schindler, que viu na mão-de-obra judia uma 
solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro 
do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir uma fábrica. O que poderia parecer 
uma atitude de um homem não muito bondoso transformou-se em um dos maiores casos de amor à 
vida da História, quando este alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de mais de mil 
judeus, em plena luta contra o extermínio alemão.

“A partir dos anos 30, com a subida de Hitler ao poder e durante a II Guerra Mundial, Portugal tornou-se 
num porto de abrigo para milhares de judeus e refugiados políticos que fugiam das perseguições nazis 
e do Holocausto. Chegavam por via terrestre, através de Espanha, ou em navios fretados, muitas vezes 
graças à ajuda de cônsules portugueses, como Aristides de Sousa Mendes, que desobedecendo às 
ordens do regime (...), lhes concedeu vistos que significaram a sua salvação.”

Judeus em Portugal Fugindo de Hitler e do Holocausto, por Irene Pimentel

     CONFERÊNCIA | DEBATE                                                   Cafetaria

Dia 8 de Fevereiro, pelas  21h30 

Irene Pimentel, doutorada em História Política e Institucional pela Universidade Nova de Lisboa e 
investigadora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

10 euros,  por acompanhante

Música para bebés - Primeira Bichofonia
Um acompanhante (Pai/ Mãe) + bebé

10 euros

A Menina do Mar 

Arquivo Histórico Arnaldo Soledade: todos os dias, das 14h00 às 20h00

Podem ser feitas através do telefone 269 860 080 até uma semana antes 
do espectáculo, devendo ser levantados até à véspera do espectáculo.

Estudantes, maiores de 65 anos e grupos de 10 ou mais elementos 
usufruem de 25% de desconto.

As actividades do Serviço Educativo e Cultural necessitam marcação 
prévia.

Dois acompanhantes (pai e mãe) + bebé 

Contactos
Centro de Artes de Sines
Rua Cândido dos Reis - 7520 Sines
T. 269 860 080
F.269 860 099 
cas-sines@netvisao.pt

DESCONTOS

Www.centrodeartesdesines.com.pt

Portadores do Cartão Social do Munícipe, escolas, professores (enquanto 
acompanhantes da turma) e crianças de colo não pagam bilhete.

Horários de abertura

7,5 euros, ambos

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

Não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada, quando solicitada.

RESERVAS

O Homem do Mar

BILHETEIRA
A este tarifário está sempre implícito o sistema de descontos habitual

Crianças até 10 anos de idade ( inclusive) não pagam.
 

3 euros

 5 euros
Tritone

J. P. Simões

SI NES


