
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA - 12/07/2019 

2°Festival de Capoeira na baia de Sines 

 

 

 

Mais de 300 pessoas irão estar presentes no 2.º Festival de Capoeira em Sines, naquele que será 

mais um evento dedicado à comunidade lusófona local, internacional e os aficionados da prática 

desportiva e cultural afro-brasileira. Um evento desportivo organizado por um dos grupos de 

capoeira mais conhecidos no mundo: Capoeira Sul da Bahia e através da Associação, sediada em 

França, nos arredores de Paris “l’Art du Berimbau” do Contramestre Nuno, lusodescendente nativo 

da “terra do Grande navegador Vasco de Gama”. “ […] Esta segunda edição é para mim a 

concretização de um sonho que existe no meu coração há mais de 20 anos… criar uma ligação 

lusófona bilateral entre França e Portugal nas cidades que me daram a oportunidade de ser quem 

eu sou […]  

 

Este evento decorrerá do dia 5/08 até 11/08 no centro da cidade de Sines e, durante um dia, na 

praça principal de Porto Covo com a supervisão do Mestre Railson, fundador do Grupo em 1987, e 

com uma presença excecional de vários representantes do Grupo Sul da Bahia ao nível internacional: 

França, Alemanha, Austria, Itália, Suécia… e obviamente a presença Suldabahia de Portugal (Lisboa e 

Braga). No objetivo de conciliar trabalho físico, descanso e turismo na região do Alentejo litoral, o 2° 

Festival de Capoeira de Sines, mostra, mais uma vez, uma excelente oportunidade de praticar várias 

atividades através de um programa semanal completo: Pilates, Capoeira, Batucada, Samba de Roda, 



 

 

 

Surf, Musica… Muitas atividades e desafios, é o que se pode esperar de mais um evento cultural e 

desportivo de Capoeira durante 7 dias.  

 

Deixamos o convite a todos para participarem e descobrirem ou redescobrirem a arte afro-brasileira 

em Sines aliando o contacto com a natureza da costa Vicentina alentejana, exercício físico e lazer. 

Participar ao 2° festival de Capoeira na baia de Sines, é viver momentos únicos num ambiente 

festivo, cultural e desportivo para toda a família. 

 
Mais informações em:  
http://suldabahia-franceparis.fr/2eme-festival-na-baia-de-sines-2019/  

FlyerSines_SDB2019fr 

FlyerSines_SDB2019pt 

FlyerSines_SDB2019_uk 

Mais informações sobre o Grupo de Capoeira Suldabahia em: 
https://capoeirasdb0.wixsite.com/capoeirasdb/mestre-railson 
 
Gabinete de Comunicação Sul da bahia France Paris 

Contactos :  

nuno@suldabahia-franceparis.fr 

wilson@suldabahia-franceparis.fr 
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