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NOTA À IMPRENSA 
 

Sines: Quinzena da Juventude 09 

 
Em 2009, a Quinzena da Juventude de Sines, promovida pela Câmara Municipal de Sines, 

continuar a apostar forte na música e no desporto, num programa que decorre entre 14 de 

Março e 10 de Abril, maioritariamente no cenário renovado do Castelo de Sines.  

 

A quinzena tem início a 14 de Março, com um concerto de Noiserv, um cantautor para o 

século XXI que apresenta uma combinação inovadora de voz e guitarra acústica, actuando 

com uma VJ que desenha em tempo real. O concerto tem início pelas 22h30. 

 

Depois, a 21 de Março, os alunos da Escola de Artes de Sines voltam a mostrar os seus 

talentos musicais com audições pelas 18h00 (classes infantis) e 22h00 (classes adultos). 

Segue-se um Dj set de  Mike Stellar, pelas 00h00, uma mistura explosiva de nu-jazz, 

breakbeat, deep-house, hip-hop, detroit techno, drum & bass e dub, para além de algumas 

pérolas perdidas dos anos 60, 70 e 80. 

 

Entre 24 e 26 Março, a cultura continua em destaque com a Feira da Juventude, uma mostra 

especialmente dedicada à música e aos livros, mas também às associações e empresas do 

concelho ligadas à actividade cultural e desportiva. A feira está aberta entre as 15h00 e as 

22h00 e conta diariamente com animação e vários espectáculos organizados em parceria 

com as associações. 

 

No dia 27 de Março, a noite começa com um jantar convívio para os jovens do concelho de 

Sines, com idade superior aos 14 anos, onde serão homenageados todos os colaboradores 

da revista actua. O jantar é sujeito a marcação, devendo os jovens interessados fazer a sua 

inscrição até ao dia 18 de Março. Seguem-se, pelas 22h00, um concerto pela Banda da 

Escola das Artes de Sines e, mais tarde, a partir das 23h30, um set dos Djs Xala, Rui Duarte, e 

Ivo Vieira, numa noite de grandes sonoridades com passagens pelo Minimal “melancholic” 

Techno (Ivo Vieira), Deep e tech house, electro e techno minimal (Rui Duarte) e Deep and 

melow minimal (Xala). 

 

A 28 de Março, o rock e o pós-punk entram nas muralhas do Castelo de Sines. Juntos desde 

2003, The Vicious Five, esteio do rock português feito agora, são, nas próprias palavras dos 

seus cinco músicos, “uma nova banda para um novo baile”. Trazem a Sines o “power“ do seu 

CD mais recente, “Sounds like Trouble, num concerto para ver e ouvir a partir das 22h30. 

Depois, pelas 00h00, sobe ao palco o trio portuense X-Wife,m uma banda que segue a 

herança pós-punk de bandas como os Suicide e os Gang of Four e que é um dos poucos 

grupos nacionais que se pode gabar de ter despertado reacções realmente interessantes nos 

mercados americano, britânico e francês."Are you ready for the blackout", o seu disco de 

2008, estará no centro do concerto de Sines. 
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Depois da música, a Quinzena promove um conjunto de eventos desportivos, nas mais 

variadas áreas. Entre 1 e 9 de Abril, o pavilhão dos desportos recebe o Futsal Challenge, 

numa competição para as escolas, com inscrições até 21 de Março. No dia 4 de Abril, a partir 

das 15h, a piscina municipal é palco de um baptismo de mergulho, supervisionado pela 

empresa Ecoalga. As inscrições decorrem até 31 de Março. No dia 4 começa também a Surf 

Experience III, que decorre até dia 8 de Abril na Praia de S. Torpes e cujas inscrições 

decorrem até 21 de Março. Por fim, as grandes competições estão de volta à Casa da 

Juventude, com o Torneio de Pro Evolution Soccer (PES) 09, em playstation 3, com inscrições 

abertas até 21 de Março. 

 

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

(Largo Poeta Bocage. 269 862 009) ou pelo e-mail gabinete.juventude@mun-sines.pt. Todos 

os eventos da Quinzena da Juventude 09 têm entrada ou participação gratuita, com 

excepção do torneio de PES 09 que custa 5 euros, por participante. O programa está 

disponível no blog oficial do Gabinete da Juventude, da Câmara Municipal de Sines, em 

www.sinesjovem.blogspot.com. 

 

 

 

Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 

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). 

 


