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NOTA À IMPRENSA 
 

Casa da Juventude de Sines comemora 4.º aniversário 
 
Para assinalar o 4.º aniversário da Casa da Juventude, que se comemora a 19 de Agosto, a 
Câmara Municipal de Sines preparou um programa com a música em destaque. O evento 
decorre no Largo Poeta Bocage e tem o apoio do Sines Surf Clube. 
 
No dia 19, às 22h00, é partido o Bolo da Casa da Juventude, e, meia hora depois, começa o 
concerto do grupo Katharsis, que congrega sons e vibrações dos quatro cantos do mundo, 
misturando influências do country ao celta, do árabe ao flamenco e do reggae ao ska.  
 
No dia 22 de Agosto, às 23h00, actua Like The Man Said, banda de reggae criada em 2001 que 
aposta em sons coloridos e envolventes para fazer passar a sua mensagem ao mundo. 
 
Também no dia 22, no âmbito das comemorações do 1.º aniversário do Sines Surf Clube, sobe ao 
palco do Largo Poeta Bocage , às 22h00, o projecto musical sineense Moka Moka (Chininha e 
Alex, com três músicos convidados), criado em 2008 e com uma forte componente de 
intervenção social. Depois do concerto de Like The Man Said, realizam-se sets pelo DJ 
Blackmamba e pelo DJ Bruno Aka Old Brother. 
 
Casa da Juventude 
 
Inaugurada em 2005, a Casa da Juventude situa-se no Largo Poeta Bocage (junto ao Castelo de 
Sines) e alberga o Gabinete da Juventude da CMS. O espaço oferece uma área de trabalho, onde 
é possível realizar trabalhos de grupo e sessões de estudo, uma secção de periódicos, uma 
secção multimédia e uma secção de jogos. 
 
O convívio e o lazer são também apostas da Casa da Juventude. Por isso, este é também um 
espaço privilegiado para receber mostras de obras dos jovens criadores, lançamento de discos, 
workshops, tertúlias e ainda pequenos eventos ou festividades. No seu exterior, a casa está 
equipada com uma plataforma de madeira, que permite “abrir” as actividades da Casa da 
Juventude ao Largo Poeta Bocage. 
 
As actividades da Casa e Gabinete de Juventude podem ser acompanhadas no blog 
www.sinesjovem.blogspot.com. 
 
Casa da Juventude / Gabinete da Juventude 
Largo Poeta Bocage 
7520-152 Sines 
Tel. 269 862 009 
Email gabinete.juventude@mun-sines.pt   
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
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). 


