SIDI

NOTA À IMPRENSA

Março e abril repletos de atividades
para os jovens em Sines
A Câmara Municipal de Sines organiza, entre 19 de março e 27 de abril, mais um Mês da
Juventude, com atividades culturais e formativas para a população jovem do concelho.
Espetáculos de música e teatro, exposições, apresentações de livros e “workshops” de fotografia
e dança são as propostas para esta edição da iniciativa.
No dia 19 de março, a ilustradora Susa Monteiro realiza visitas guiadas à sua exposição patente
no Centro de Artes de Sines, “Um T0 com Vista para o Esgoto”, mediante marcação.
No dia 27 de março, às 21h30, no Centro de Artes, o Teatro do Mar apresenta o espetáculo
“Âmbulo”, em torno da temática da emigração. Trata-se de uma encenação de Julieta Aurora
Santos, com a qual se comemora o Dia Mundial do Teatro. A entrada é gratuita mediante
reserva no Centro de Artes.
No dia 28 de março, às 22h00, também no Centro de Artes, realiza-se um concerto pelos
Macacos do Chinês, grupo com influências de funk, soul, dubstep, grime e hip-hop. O concerto é
comemorativo do Dia Nacional da Juventude e está integrado no Programa de Regeneração
Urbana de Sines. A entrada é gratuita mediante reserva no Centro de Artes.
Nos dias 29 e 30 de março, nos períodos 10h00-13h00 e 15h00-17h00, na Casa da Juventude,
Jorge Custódio ministra uma oficina de fotografia para os interessados em aprofundar os seus
conhecimentos nesta arte. As inscrições custam 5 euros e decorrem até 21 de março, através do
email juventude@mun-sines.pt ou do formulário disponível em www.facebook.com/casajuventudesines.
No dia 29 de março, às 18h00, no Centro de Artes de Sines, o fotógrafo José Leal inaugura a sua
exposição “Caminhos da Índia”, uma coleção de retratos obtidos numa viagem à Índia. A
exposição fica patente até 24 de maio.
Nos dias 4 e 5 de abril, às 22h00, no Salão do Povo, realiza-se um Encontro de Bandas.
As bandas interessadas em participar devem inscrever-se, até 21 de março, através do email
juventude@mun-sines.pt ou de formulário disponível em www.facebook.com/casajuventudesines
(elementos a enviar: vídeo ou áudio e biografia da banda). Às bandas selecionadas é oferecido
um jantar e um vídeo de um tema original gravado durante o encontro. A iniciativa está
integrada no Programa de Regeneração Urbana de Sines.
No dia 11 de abril, às 21h30, na Biblioteca Municipal de Sines, o professor universitário e
comentador político Pedro Adão e Silva apresenta o livro que escreveu sobre o seu amor pelo
surf, “Tanto Mar”.



NIPC 502 563 010 

LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES  +351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun-sines.pt



- pg 2 de 2 -

A música prossegue no dia 17 de abril, às 22h00, no Centro de Artes de Sines, com um concerto
por Biga Ranx. Nascido em França em 1988, Biga Ranx é um dos jovens talentos do reggae com
origem na Europa. O bilhete para o concerto custa 5 euros.
A programação do Mês da Juventude termina nos dias 26 e 27 de abril, no Centro de Artes, com
“workshops” de hip-hop, dança contemporânea, dança africana e ballet, abertos ao público em
geral, mediante marcação. O custo de frequência dos “workshops” é de €2,5.
Para marcação ou inscrição nas iniciativas que decorrem no Centro de Artes de Sines, dirija-se à
receção do centro ou ligue para número de telefone 269 860 080.
O concerto do grupo Macacos do Chinês e o Encontro de Bandas estão integrados na operação
Dinamização Musical e Artística do Programa de Regeneração Urbana de Sines, cofinanciado por
fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN
2007-2013.
Mais informações
www.sines.pt
www.facebook.com/casajuventudesines
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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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