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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

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

 
A edição de 2013 das Tasquinhas Sines, iniciativa que combina gastronomia, animação diária e 
paisagem marítima, realiza-se entre 12 de julho e 18 de agosto. 
 
O recinto das Tasquinhas ficará instalado no pavimento requalificado da nova Avenida Vasco da 
Gama, na sua secção nascente, junto ao centro de investigação da Universidade de Évora. 
 
Em julho, grande parte da nova Avenida Vasco da Gama estará requalificada, excetuando-se a 
zona central, devido ao atraso das obras de consolidação do troço da falésia entre o Largo dos 
Penedos da Índia e as Escadinhas do Muro da Praia, que se prevê concluir no início de agosto. 
 
A secção da Avenida entre as Escadinhas do Muro da Praia e o Pontal estará pronta para receber 
a realização das Tasquinhas e o palco do Festival Músicas do Mundo, que ficará voltado a 
nascente / sul, num modelo próximo do seguido há dois anos. 
 
Além da localização na nova Avenida, as Tasquinhas têm em 2013 como novidade a realização 
do Concurso de Melhor Prato de Cavala, depois de vários anos a promover a criatividade na 
confeção culinária da sardinha de Sines. 
 
Em 2013, as Tasquinhas continuarão a ser garantidas pelas coletividades locais, como forma de 
impulsionar o desenvolvimento sociocultural e desportivo local e o reforço do apoio financeiro 
ao associativismo. As inscrições para participar nas Tasquinhas estão abertas e decorrem até 5 
de junho. 
 
A Câmara está a desenvolver todos os esforços e mobilização de meios para que a realização das 
Tasquinhas e do FMM Sines na nova Avenida seja uma grande festa da população de Sines e um 
motivo de atração de visitantes e turistas. 
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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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