
 
 

> > > > NIPC  502 563 010 �  �  �  � LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES �  �  �  � +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: info@mun-sines.pt    <<<< 

MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines recebe a Quinzena da Juventude 2010 
 
 
Em 2010, a Quinzena da Juventude de Sines realiza-se entre 13 de Março e 10 de Abril, com um 
programa repleto de iniciativas culturais, desporti vas e formativas para os mais jovens. 

 

Em 2010, a Quinzena da Juventude de Sines realiza-se entre 13 de Março e 10 de Abril, com 

um programa repleto de iniciativas culturais, desportivas e formativas para os mais jovens. 

 

A Quinzena da Juventude de Sines arranca no dia 13 de Março, pelas 18h00, no Centro de 

Artes de Sines, com a inauguração da exposição de fotografia "Entre Ruas", de Mafalda 

Especial, uma jovem sineense que se vem revelando num dos talentos mais promissores na 

fotografia nacional. A exposição estará patente até dia 31 de Março. 

 

No fim-de-semana de 19 e 20 de Março, o Largo Poeta Bocage, junto ao Castelo de Sines, é 

palco de várias DJ Parties, animadas por alguns dos melhores Djs sineenses. Os Djs Xaninho, 

Xala e Ivo Vieira actuam no dia 19 de Março, pelas 23h00, e os Djs Intrujas do Kostume, 

Bruno Aka Old Brother, Sonic e Atomic misturam no dia 20, a partir das 22h00. 

 

Entre 19 e 21 de Março, a blackbox do Centro de Artes recebe um Ateliê de Composição e 

Improvisação Coreográfica, pelo formador e dançarino Bruno Alexandre. As inscrições são 

gratuitas e podem ser feitas até ao dia 18 de Março. 

 

O desporto chega à quinzena a 24 de Março. O Parque Desportivo Municipal (ex-IOS) recebe 

uma demonstração de Street Surfing, pelas 14h00, dada pelo projecto Surf@School. O 

Street Surfing alia o melhor do surf, skate e snowboard num só desporto, permitindo aos 

praticantes surfar em terra.   

 

O prato forte da Quinzena da Juventude de Sines é servido a 27 de Março, com um concerto 

de The Legendary Tiger Man, no Auditório do Centro de Artes de Sines, pelas 22h00. Depois 

de Naked Blues (2001), Fuck Christmas, I Got The Blues (2003), In Cold Blood (2004) e 

Masquerade (2006), Femina (2009) é a nova afirmação do talento do Legendary Tigerman, 

um trabalho onde o músico abandona as suas viagens solitárias e recorre ao universo 

feminino que, de forma ora explicita ora dissimulada, o acompanha desde o álbum de 

estreia. O concerto é gratuito. 

 

A música continua no dia 28 de Março, com um concerto de Chininha e Alex, no Auditório 

do Centro de Artes de Sines, pelas 22h00. Trata-se de uma dupla de músicos sineenses 

nascida no seio da Escola das Artes de Sines, que produz música alternativa no sentido 

interventivo e sentimental, onde as diferentes sonoridades se misturam, desde a vertente 

hip hop ao jazz e do country à música popular portuguesa. 
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A formação regressa à quinzena nos dias 27 e 28 de Março. Depois do workshop em 2007, 

que resultou na decoração de uma das paredes da Casa da Juventude, Gonçalo Mar volta a 

Sines para uma formação sobre as principais técnicas aplicadas ao Graffiti em tela. A 

formação é gratuita e as inscrições podem ser feitas até ao dia 26 de Março. 

 

A aposta na formação continua no dia 3 de Abril, pelas 14h00, com um Ateliê de Hip Hop na 

Casa da Juventude. A formação estará a cargo de Biru, o vencedor do primeiro Poetry Slam 

em Portugal, realizado em 2009, no Festival Silêncio. As inscrições são gratuitas e podem ser 

feitas até ao dia 1 de Abril.  

 

 A quinzena termina com desporto. Entre 5 e 9 de Abril, a Praia Vasco da Gama é o cenário 

de um Baptismo de Mergulho de Mar, a cargo da Ecoalga. As inscrições são gratuitas e 

podem ser feitas até ao dia 2 de Abril. Entre todos os participantes será sorteado um curso 

de mergulhador, oferecido pela Ecoalga. Depois, no dia 10 de Abril, a Casa da Juventude 

recebe mais um Campeonato de Pro Evolution Soccer (PES) 2010. As inscrições, gratuitas, 

podem ser feitas até ao dia 5 de Abril. 

 

 As inscrições, para as iniciativas que assim o exigem, devem ser feitas na Casa da Juventude 

de Sines, situada no Largo Poeta Bocage (junto ao Castelo), pelo telefone 269 862 009, ou 

pelo e-mail gabinete.juventude@mun-sines.pt. 

 

A Quinzena da Juventude de Sines é organizada pela Câmara Municipal de Sines, através do 

seu Gabinete da Juventude. O evento pode ser acompanhado no blog oficial do gabinete, 

em www.sinesjovem.blogspot.com. 
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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). 

 


