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NOTA À IMPRENSA 
 

Orquestra Juvenil do Litoral Alentejano e 
madrinha Cristina Branco em concerto conjunto 

 
A Orquestra Locomotiva – Orquestra Juvenil do Litoral Alentejano, projecto dinamizado pela 
Associação Pro Artes de Sines / Escola das Artes de Sines, apresenta-se ao público numa gala a 
realizar no dia 24 de Junho, às 21h30, no auditório do Centro de Artes de Sines. A gala terá a 
participação da cantora Cristina Branco, que aceitou ser madrinha do projecto. 
 
A Orquestra Juvenil do Litoral Alentejano parte de um universo de cinco núcleos de 
desenvolvimento: Escola EB2,3 Vasco da Gama, Escola EB2,3 Damião de Odemira, Escola EB2,3 
de Colos, Escola EB2,3 Frei André da Veiga e Escola EB2,3 Santo André. Reúne jovens das 
localidades de Sines, Vila Nova de Milfontes, Malavado, Boavista dos Pinheiros, Longueira, 
Odemira, Relíquias, Vale Santiago, Foros da Caiada, Colos e Vila Nova de Santo André, com o 
apoio de professores da escola em alguns naipes. É um projecto alargado, uma criação em rede, 
fomentando a integração social e a educação para a cidadania dos alunos através da música. 
Instrumentos modernos e antigos, sob a batuta de um maestro, percorrem caminhos e 
paisagens do património cultural nacional, transformando e julgando com espírito crítico e 
criativo o nosso meio. Contribui também para estimular a criação individual e colectiva, nas suas 
múltiplas formas e expressões, e para promover uma maior circulação de obras e bens culturais 
de qualidade, assegurando a defesa e a promoção da cultura portuguesa.  
 
Cristina Branco é uma das melhores vozes da música portuguesa e uma das intérpretes que mais 
tem contribuído para renovar o fado através da abertura a contribuições de outros géneros 
musicais, de que é exemplo o tango, base do seu disco mais recente, “Fado Tango”. Uma das 
artistas portuguesas mais internacionais, já actuou em Sines quatro vezes, duas das quais no 
palco do Castelo, no Festival Músicas do Mundo, em 2002 e 2005. 
 
Na gala a realizar em Sines, Cristina Branco cantará um tema do seu repertório acompanhada 
pela Orquestra Juvenil do Litoral Alentejano. O tema tem arranjo de Paulo Perfeito, professor e 
membro da direcção pedagógica da Escola das Artes de Sines. 
 
Trata-se de uma iniciativa integrada no Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines, 
co-financiado por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional 
INALENTEJO do QREN 2007-2013. 
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