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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Museu de Sines expõe colecções de arqueologia a 
partir de 25 de Fevereiro 

 
O Museu de Sines inaugura, no dia 25 de Fevereiro, às 18h00, a sua nova exposição, “O Seio de 
Tétis”. Do Tesouro do Gaio às cantarias visigóticas, passando pelo espólio romano, o melhor da 
arqueologia do concelho na posse da Câmara Municipal de Sines ocupa, ao longo de 2010, todo 
o rés-do-chão do Paço dos Governadores Militares do Castelo de Sines. 
 
O título da exposição remete para Tétis, a deusa que na mitologia grega personifica a 
fecundidade do mar, e também para a mais forte hipótese de origem etimológica do nome de 
Sines, a palavra latina “sinus”, seio ou enseada. 
 
Dos artefactos da vida quotidiana aos utilizados nos ritos funerários e religiosos, da pedra 
lascada do Paleolítico à cerâmica do Neolítico e à joalharia mais requintada da Idade do Ferro, 
“O Seio de Tétis” mostra objectos que dão testemunho dos homens que os criaram e usaram no 
seu dia-a-dia, para tirar melhor partido daquilo que a natureza lhes oferecia, em particular dos 
recursos marinhos, que da pré -história à actualidade sustentaram a ocupação humana neste 
concelho. 
 
Entre as peças mais importantes em exposição contam-se o Tesouro do Gaio (séc. VII a. C.) - 
testemunho dos contactos comerciais e das influências do Mediterrâneo Oriental na Península 
Ibérica -, um dos melhores e mais homogéneos conjuntos de pedras do visigótico português 
(séc. VII d. C.) e material vindo das fábricas romanas de conservas de pescado e das necrópoles 
da Idade do Bronze. 
 
A exposição será complementada por visitas guiadas aos sítios arqueológicos de onde as peças 
são provenientes, de modo a compreender melhor a sua ligação ao território, e por um 
programa de actividades pedagógicas especialmente concebido para a comunidade escolar. 
 
A mostra das colecções mais remotas do Museu de Sines vai de encontro ao objectivo de 
anualmente renovar as suas exposições, de forma a ter sempre novidades para os visitantes. “O 
Seio de Tétis” é também o resultado do trabalho de limpeza, restauro, organização, 
acondicionamento e contextualização das peças reunidas ao longo da sua vida por José Miguel 
da Costa, fundamental para a apresentação das colecções ao público, para a criação de reservas 
e para a realização de um estudo científico mais rigoroso da arqueologia do concelho. 
 
Além do valor de cada peça e de cada conjunto arqueológico reunidos nas colecções do seu 
Museu, Sines tem um lugar de destaque na história da arqueologia portuguesa pelo pioneirismo 
de alguns trabalhos de exploração aqui desenvolvidos. Com efeito, foi em Sines que teve lugar a 
mais antiga escavação conhecida em Portugal - a escavação do túmulo de S. Torpes, em 1591 -, 
realizada com um cuidado de registo, reprodução e preservação das peças que remete já para os 
rudimentos do método arqueológico, e foi também em Sines que, pela primeira vez, uma grande 
obra pública motivou a criação de um gabinete técnico de arqueologia, o que aconteceu durante 
a instalação do Complexo Industrial de Sines, nos anos 1970.  
 



- pg  2 de 2 -   
 

> NIPC  502 563 010 * LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES ) +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt < 

MUNICÍPIO DE SINES 
 
Depois da inauguração, a exposição “O Seio de Tétis” estará disponível para visita de terça a 
domingo, nos períodos 10h00-13h00 e 14h00-17h00, com entrada livre. 
 
Exposição sobre século XX centra-se na República 
 
Depois de mostrar a evolução global do concelho ao longo de todo o século XX, a exposição que 
em 24 de Novembro de 2008 inaugurou o Museu de Sines concentra-se agora nas suas primeiras 
décadas, enquadrando-se nas comemorações nacionais do Centenário da República.  
 
A partir do dia 18 de Maio - Dia Internacional dos Museus - esta mostra ocupará todo o primeiro 
andar do Paço dos Governadores Militares, pedindo o Museu, para esse efeito, que todos 
aqueles que possuam documentos, objectos ou memórias significativos sobre esta época o 
ajudem a desenvolver e construir a exposição. 
 
Depois da República, este projecto irá ter continuidade, aprofundando diversos aspectos do 
século XX, até ao ano de 2012, quando se comemoram os 650 anos da criação do concelho de 
Sines. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
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). 


