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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Tasquinhas Sines 2012 junto ao Pontal 
 
 
A cidade de Sines recebe, entre 13 de julho e 18 de agosto, a edição de 2012 das Tasquinhas, 
uma iniciativa gastronómica que promove a vocação marítima de Sines e enriquece a 
experiência de quem nela vive e de quem a visita através da fruição de um recinto junto à baía 
que conjuga paisagem, animação e sabores locais.  
 
 O evento pretende também impulsionar o desenvolvimento sociocultural e desportivo através 
do apoio ao associativismo local, considerando que são as associações e coletividades as 
ocupantes da esmagadora maioria das 13 tasquinhas.  
 
Em 2012, as Tasquinhas têm lugar numa nova localização dentro da Avenida Vasco da Gama, 
junto ao Pontal, devido às obras do Programa de Regeneração Urbana.  
 
É novamente organizado o Concurso de Melhor Prato de Sardinha, como forma de divulgação e 
valorização do produto regional de maior relevo do concelho.  
 
As Tasquinhas estão abertas ao público entre as 12h00 e as 2h00, com exceção do dia da 
inauguração, em que o recinto abre às 19h00. 
 
Há animação musical, todos os dias, às 22h30, no palco do recinto. 
 
Entre 19 e 28 de julho, o recinto das Tasquinhas presta apoio ao FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo. 
 
A edição de 2012 das Tasquinhas é promovida pela Junta de Freguesia de Sines, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo de um protocolo entre as duas entidades. 
 
----------- 
Mais informação: 
 
» Lista de tasquinhas e ementas: 
http://www.sines.pt/PT/Viver/Cultura/tasquinhas/tasquinhaseementas/Paginas/default.aspx 
 
» Programa de animação: 
http://www.sines.pt/PT/Viver/Cultura/tasquinhas/animacao/Paginas/default.aspx 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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