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NOTA À IMPRENSA 
 

Casa da Juventude ao serviço da música 

 

O Serviço de Juventude da Câmara Municipal de Sines iniciou, em Janeiro de 2010, uma 

parceria com a Associação PROARTES de Sines, entidade titular da Escola das Artes de Sines 

(EAS), através da qual o espaço da Casa da Juventude é colocado ao serviço do ensino da 

música em alguns dias da semana, resolvendo assim o problema de insuficiência de salas 

com que a escola se debatia, face ao crescente número de alunos. Como contrapartida, os 

jovens frequentadores da Casa da Juventude poderão utilizar os instrumentos musicais 

existentes, fora do período de aulas, e, assim, improvisar uma verdadeira banda 

 

Além disso, os alunos da EAS poderão utilizar o espaço e respectivos instrumentos para 

estudo fora do contexto de aula e também para sessões espontâneas em que a música 

acontece sem qualquer programação prévia, mas apenas porque em determinado momento 

existem instrumentos disponíveis e músicos com espírito criativo. 

 

“Esta é uma nova valência da Casa da Juventude de Sines que pensamos ser do interesse dos 

jovens do concelho, como um estímulo à sua criatividade e imaginação, e também do 

interesse da EAS que tem, assim, a oportunidade de motivar cada vez mais jovens para a 

aprendizagem da música”, considera Marisa Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de 

Sines. 

 

A Casa da Juventude é o quarto espaço que a autarquia disponibiliza para o ensino da 

música pela EAS, depois do Centro de Artes de Sines, Castelo de Sines e Capela da 

Misericórdia. 
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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). 

 


