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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines dedica mês à juventude 
Concertos de Rita Redshoes, Dealema e Frankie Chavez, Curso de Fotografia e Encontro de 
Bandas, são os destaques do programa do Mês da Juventude em 2012, que arranca a 14 de 

março. 
 
 
O Mês da Juventude Sines 2012 decorre entre 14 de março e 5 de abril, com um 
programa repleto de iniciativas culturais, formativas e desportivas. 
 
O evento arranca no dia 14 de março na biblioteca do Centro de Artes de Sines (CAS), 
com o início de uma exposição dedicada à Banda Desenhada e que incide sobre a obra 
mais recente de Rui Lacas, “A Ermida”. A obra é apresentada pelo próprio autor no dia 
17 de março, pelas 17h30, na biblioteca do CAS, dia em que se realiza um ateliê de 
Banda Desenhada por Paulo Monteiro, outro autor nacional do género, entre as 14h00 e 
as 17h00, no mesmo espaço. As inscrições para o ateliê são limitadas.  
 
Ainda a 17 de março, a música chega ao Mês da Juventude, com um concerto de Rita 
Redshoes no auditório do CAS, pelas 22h00. Em “The Other Women – O mundo nas 
canções d’Elas”, Rita Redshoes evoca alguns dos grandes nomes da música mundial – 
uns mais recentes, outros menos, da tradição folk à canção de autor europeia, da pop à 
soul. Os ingressos custam 10 euros. 
 
No dia 22 de março, pelas 21h30, no auditório do CAS, é projetado o filme Polissia, de 
Maiwenn, centrado na rotina diária da Brigada de Proteção de Menores em Paris. A 
sessão custa 2 euros, mas é gratuita para amigos do CAS. 
 
Entre 23 e 24 de março, a melhor música produzida no Litoral Alentejano ouve-se em 
Sines, com um encontro de bandas que junta os grupos “Alcool Club + Praso” e “The 
Living Terrors” (23 de março), “Deep Scar”, “Organic” e” WormHole Wizards” (24 de 
março). O evento decorre no Salão do Povo, a partir das 22h00, e tem entrada gratuita. 
 
No dia em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, 27 de março, o Mês da Juventude 
recebe o espetáculo “Dias de Espuma”, pelo Teatro do Mar, inspirado na cultura das 
populações marítimas, como a de Sines. A peça tem lugar no auditório do CAS, pelas 
21h30, e tem entrada gratuita, mediante reserva. 
 
A 28 de março, Dia Mundial da Juventude, os Dealema apresentam em Sines o seu 
terceiro álbum, “A Grande Tribulação”. Formados em 1996, os Dealema são uma das 
bandas de hip-hop português mais antigas, contando, atualmente, com alguns dos 
melhores MC’s portugueses: Mundo, Fuse, Ex-peão, Maze e DJ Guze. O concerto decorre 
no auditório do CAS, pelas 22h00, e tem entrada gratuita, mediante reserva. 
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A música continua em destaque no dia 30 de março, com um concerto de Frankie 
Chavez no auditório do CAS, pelas 22h00. Frankie Chavez é um dos mais promissores 
talentos da nova música portuguesa e uma esperança dos blues do sul da Europa. A sua 
música é um blues / folk composto por ambientes limpos e por outros mais crus e 
psicadélicos. O seu álbum de estreia, “Family Tree”, lançado em 2011, é a base do 
concerto de Sines, onde se apresenta em formato “one man band”. As entradas custam 
5 euros. 
 
A quarta edição do ZOOM IN – Curso de Fotografia arranca no dia 31 de março na Casa 
da Juventude. O ZOOM IN 4 está dividido em 7 módulos individuais, permitindo a cada 
formando construir o seu próprio plano de estudos e adaptá-lo às suas necessidades: 
introdução à fotografia, técnicas de fotografias antigas, photoshop/lithroom, saídas de 
campo, laboratório, livro e exposição. A frequência em todos os módulos custa 50 euros 
e as inscrições para o primeiro módulo terminam a 28 de março. 
 
No dia 31 de março, ouvem-se os sons do jazz no Mês da Juventude, com um concerto 
pelos Innermotion Trio, no auditório do CAS, às 22h00. Os ingressos custam 5 euros.  
 
O final do Mês da Juventude Sines 2012 é dedicado ao desporto. Entre 31 de março e 1 
de abril, o Skate Parque de Sines recebe a On Wheels Experience, com aulas abertas 
conduzidas por Ruben Gamito (campeão nacional de skate) e Alex Pereira (Bicicleta). Em 
paralelo, realiza-se a primeira etapa do Circuito Regional de Skate on whells trash team 
2012. Os eventos são gratuitos. 
 
Entre 2 e 5 de abril, o Estádio Municipal de Sines (campo sintético) é palco da Rugby 
Experience, com treinos abertos no seio da equipa de rugby do Ginásio Clube de Sines, 
para jovens com mais de 10 anos. O evento tem frequência gratuita e as inscrições 
podem ser feitas até 30 de março. 
 
As inscrições para as atividades que assim o exigem devem ser feitas na Casa da 
Juventude (novas instalações no edifício do Centro Cultural Emmerico Nunes), pelo 
telefone 269 862 009 ou pelo email gabinete.juventude@mun-sines.pt. 
 
O Mês da Juventude Sines 2012 é uma organização da Câmara Municipal de Sines, com o 
apoio de várias entidades locais. O programa está disponível em 
facebook.com/casajuventudesines ou em sinesjovem.blogspot.com. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 632 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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