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NOTA À IMPRENSA 
 

Quinzena da Juventude de Sines começa 
este sábado com desporto no Castelo 

 
A Câmara Municipal de Sines organiza um programa de atividades para o público jovem entre 12 
e 31 de março. A primeira parte da Quinzena da Juventude, um dia desportivo no Castelo, 
acontece já no próximo sábado, 12 de março. O fim de semana seguinte, 18 e 19 de março, é 
dedicado à música, com concertos no Largo Poeta Bocage, e a quinzena termina nos últimos dias 
de março, com atividades ligadas à arte urbana. 
 
“Desporto na Juventude”, este sábado, 12 de março, inclui atividades desportivas e saudáveis 
entre as 10h00 e as 17h00 no Castelo e no Largo Poeta Bocage. Haverá futsal radical, com o 
apoio da Independentes Futsal Associação, ao longo de todo o dia, atividades de yoga (com 
Nádia Silva, às 11h30), Skate Experience (com a On Wheels Trash Team by Sines Surf Clube, às 
14h00) e mega-aula de spinning (com o Kalorias Clube, às 17h30). Uma carrinha da Associação 
para o Planeamento da Família estará no Castelo todo o dia. Entre as 15h30 e as 16h30, o 
Kalorias Clube faz avaliações nutricionais. Às 15h00, a Câmara Municipal oferece um lanche a 
todos os participantes. 
 
Sexta-feira, 18 de março, e sábado, 19 de março, há música no Largo Poeta Bocage. No dia 18, às 
22h00, atua o grupo The Black Mamba, cuja proposta musical assenta no cruzamento entre 
blues, funk e soul. Segue-se, às 00h00, um DJ set de “world music” com Seixas & Chainho. O dia 
seguinte, 19 de março, é dedicado ao hip hop. A partir das 22h30, sobem ao palco dois talentos 
de Sines neste género musical – Killa G e Pong G – e o rapper NTS. 
 
Walls Project é o projeto de arte urbana do município de Sines, lançado em 2015. Volta a estar 
presente na Quinzena da Juventude em 2016, com duas iniciativas. Nos dias 28, 29 e 30 de 
março, os artistas DETOX, SHAO e SALDOCE pintam um mural na cidade (descida da Ribeira). No 
dia 31, realiza-se um workshop de arte urbana, organizado pela cooperativa Sines em Rede, com 
a participação de jovens do projeto CLDS - Viver + Sines. 
 
Mais informações 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). 
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