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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Teatro, Encontro de Bandas e Djs na reta final do 
Mês da Juventude em Sines 

 
 
O Mês da Juventude em Sines prossegue no dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de 
março, com pequenas intervenções de rua pelo Teatro do Mar em diferentes horários e zonas da 
cidade: rotunda junto ao Jardim das Descobertas, das 08h30 às 10h00, zona do Centro de Artes e 
mercado municipal, das 14h00 às 15h30, e Rua António Aleixo (rua do Posto da GNR), das 17h30 
às 19h00. 
 
No dia 28 de março, no Salão do Povo, entre as 22h00 e as 02h00, tem lugar um Encontro de 
Bandas da Costa Alentejana, com a presença dos projetos musicais “Hecatombe”, “Organic”, 
“Frixie Nice” e “Artic Fire”. O evento tem entrada gratuita. 
 
No dia 29 de março, os Djs Xala, Ivo Vieira, Bruno Aka Oldbrother e Atomic Brother misturam 
sons e estilos variados, num encontro no Pátio das Artes, nova praceta contígua ao Centro de 
Artes de Sines, entre as 18h00 e as 24h00. OS Djs vão ainda conduzir a Dj experience (aulas de 
djing), mostrando os segredos por detrás desta arte (inscrições gratuitas, no local, pelas 18h00). 
  
Simultaneamente, decorre no Pátio da Artes a apresentação do projeto “Wallight”, uma 
instalação artística sobre a temática da cor realizada nas paredes do pátio por jovens artistas de 
Sines: André Pacheco, Carlos Encarnação, Eduardo Cardoso, Ivo Vieira, Joel e Levi Fernandes, 
Mafalda Especial e Nádia Santana. Os dois eventos no Pátio das Artes são de entrada gratuita. 
 
As exposições de fotografia  ZOOM IN 4 e de Jorge Custódio, inauguradas a 2 de março, 
continuam patentes no CAS até 31 de março. 
 
O Mês da Juventude em Sines assinala-se ao longo do mês de março na cidade alentejana, com 
um programa repleto de música, exposições, teatro e deporto. 
 
O evento é uma organização da Câmara Municipal de Sines, com o apoio de várias entidades. O 
programa está em permanente atualização em www.sines.pt e no facebook oficial da Casa da 
Juventude de Sines (facebook.com/casajuventudesines). 
 
 
Nota: O encontro de Djs e a apresentação do projeto Wallight, inicialmente agendados para 23 
de março, no âmbito do Mês da Juventude em Sines, foram adiados para o dia 29 de março, 
devido à instabilidade atmosférica prevista para este fim-de-semana. 
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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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