MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Sines: Música, workshops e arte urbana na
Quinzena da Juventude
A Quinzena da Juventude de Sines realiza-se de 17 de março a 8 de abril, com um programa
onde se destacam o concerto de Mundo Segundo & Sam the Kid e mais uma edição da iniciativa
de arte urbana Walls Project.
O programa arranca no dia 17 de março, às 17h30, no salão da Santa Casa da Misericórdia de
Sines, com um concerto de entrada livre pela Escola de Música Nossa Senhora do Cabo,
organizado em parceria com a Escola das Artes do Alentejo Litoral.
A partir das 22h30 desse mesmo dia, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Sines, a música de
entrada livre prossegue com os concertos de ALCATEIA281, coletivo de hip hop formado em Vila
Nova de Santo André, seguido de Mundo Segundo & Sam the Kid, parceria entre dois dos
principais nomes do rap em português.
No dia 24 de março, às 16h00, a jovem fotógrafa siniense Luísa Mateus Pereira inaugura a sua
exposição "As Botas Servem para Andar", no Centro de Artes de Sines. A exposição fica patente
até 30 de abril.
Também no dia 24 e também no Centro de Artes de Sines, às 16h00 e 18h00, os alunos da Escola
das Artes do Alentejo Litoral apresentam-se à comunidade nas Audições da Primavera.
No dia 26 de março, entre as 15h00 e as 16h00, Fábio Januário (Krayze) conduz um workshop de
dança no Pátio das Artes. Inscrições abertas pelo email juventude@mun-sines.pt para jovens a
partir dos 12 anos.
No dia 28 de março, Dia Nacional da Juventude, o grupo de artistas urbanos NO ART LIMIT, de
Vila Nova de Santo André, faz uma intervenção na cidade de Sines, integrada na edição de 2018
do Walls Project.
Já em abril, no dia 7, a associação Resgate promove, ao longo do dia e em vários pontos da
cidade, um workshop de suporte básico de vida. Não necessita de inscrição.
A quinzena termina nos dias 7 e 8 de abril, com outra iniciativa do Walls Project pelo grupo NO
ART LIMIT. Desta vez, trata-se de um workshop de graffiti no Parque Desportivo João Martins
(ex-IOS), entre as 10h00 e as 18h00. Inscrições (limitadas) pelo email juventude@mun-sines.pt.
A Quinzena da Juventude é uma iniciativa da Câmara Municipal de Sines, com a colaboração de
várias entidades locais.
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Recursos visuais:
http://www.sines.pt/uploads/document/file/7101/Quinzena_da_Juventude_2018__Elementos_visuais.zip
UDL-CI/PM/2018-03-07
Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Desenvolvimento Local – Comunicação e
Imagem pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665.
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