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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Tasquinhas Sines entre 12 de julho e 18 de 
agosto na nova Avenida Vasco da Gama 

 
A Junta de Freguesia de Sines e a Câmara Municipal de Sines organizam, entre 12 de julho e 18 
de agosto, a edição de 2013 das Tasquinhas Sines, iniciativa que combina gastronomia, 
animação e paisagem marítima.  
 
Localizadas na secção nascente da nova Avenida Vasco da Gama, as Tasquinhas voltam em 2013 
a ser uma iniciativa que promove a vocação marítima da cidade de Sines e enriquece a 
experiência de quem nela vive e de quem a visita.  
 
Volta também a ser uma realização através da qual se pretende impulsionar o desenvolvimento 
sociocultural e desportivo local através do apoio ao associativismo, considerando que são as 
associações e coletividades que ocupam as tasquinhas, conseguido com a sua participação 
dinamizar esta festa popular e aumentar as receitas para as suas atividades. 
 
Em 2013, as Tasquinhas contam com 13 participantes: A Gralha, Academia de Ginástica de Sines, 
Arte Velha - Associação de Artesãos de Sines, Associação “Beija-Flôr”, Associação Cabo-verdiana 
de Sines e Santiago do Cacém, Carnaval de Sines, Doces da Nossa Terra, Hatrês, Hóquei Clube 
Vasco da Gama, Partido Comunista Português, SIM – Sines Interessa Mais, Tasca do Andebol 
(Andebol Clube de Sines) e Vasco da Gama Atlético Clube. 
 
Depois de várias edições a promover a criatividade no uso culinário da sardinha de Sines, este 
ano o concurso de melhor prato terá como base outro produto regional de relevo, a cavala.    
 
O recinto da feira estará aberto, todos os dias, das 12h00 às 02h00. No dia da inauguração, o 
recinto abre às 19h00. Haverá animação musical, todos os dias, às 22h00, no palco do recinto.  
 
Entre 18 e 27 de julho, o recinto das Tasquinhas presta apoio ao FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo. 
 
Para realçar o acontecimento marcante da edição das Tasquinhas na nova Avenida, haverá um 
concerto realizado por alunos e professores da Escola das Artes, a ter lugar pelas 19h00 de 12 
de julho, na nova Avenida Vasco da Gama. Todos os pais, famílias e população de Sines estão 
convidados para este concerto inaugural. 
 
Informações completas sobre as Tasquinhas em www.sines.pt.  
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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). 

http://www.sines.pt/�
mailto:sidi@mun-sines.pt�

