MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Actua chega ao número 10
O Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Sines lançou recentemente a décima
edição da revista actua, uma publicação dirigida essencialmente ao público jovem, mas que
é extensível, também, a toda a população do concelho. A revista é gratuita e está disponível
nos espaços da autarquia, nas escolas, nos bares e cafés do concelho, nos ginásios e na Casa
da Juventude. A actua tem também uma versão online, que pode ser consultada no blog
oficial do Gabinete da Juventude, em www.sinesjovem.blogspot.com.
Criada em 2003 com o objectivo de criar um canal de comunicação privilegiado entre
autarquia e jovens, e renovada em 2006 com nova imagem, conteúdos e periodicidade, a
actua conta, actualmente, com mais de 50 colaboradores ao nível do texto, do design e da
fotografia e viu a sua tiragem ser aumentada para os 2000 exemplares e o seu circuito de
distribuição ampliado, tendo em conta a procura registada.
Para Marisa Santos, Vereadora da Câmara Municipal de Sines com o pelouro da Juventude,
os resultados até aqui alcançados reforçam a responsabilidade do projecto e da autarquia.
“A responsabilidade de continuar a promover um projecto de qualidade e com interesse
para os jovens, no qual eles possam reflectir as suas ideias e dar corpo aos seus projectos, a
responsabilidade de informar, formar e entreter, dando destaque aos assuntos e temáticas
mais relevantes e com maior interesse para os jovens, e a responsabilidade de continuar a
estimular a colaboração dos jovens neste projecto, aumentado, no futuro, o número de
colaboradores e de trabalhos publicados”, explica a autarca.
A actua é editada três vezes por ano. Para participar no projecto com textos, fotos, crónicas,
reportagens, designs, entre outros conteúdos, basta contactar o Gabinete da Juventude,
dirigindo-se à Casa da Juventude (no Largo Poeta Bocage, junto ao Castelo), ou pelo e-mail
gabinete.juventude@mun-sines.pt.

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 girp@mun-sines.pt ou
o telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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