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Sines & Capoeira

Sines é uma cidade portuguesa do distrito de Setúbal, região 

do Alentejo litoral. Localizada num ecosistema protegida 

com praias, dunas e zonas montanhosas.

Participar ao festival de capoeira de Sines, é viver momentos 

unicos num ambiente festivo, cultural e desportivo para toda 

a família.

É tambem a oportunidade de descobrir uma arte 

afrobrasileira com Mestre Railson e seus alunos 

internacionais, praticar surf, samba e aproveitar os 

espetáculos no centro da cidade de Sines e de Porto Covo.

Descubrir a cidade do grande navigador Vasco da Gama, 

atividades musicais e praticar uma arte afrobrasileira.



Atividade capoeira numa das mais bonitas 
praias de Portugal e da região do Alentejo. 

Aulas todos os níveis para adultos e crianças. 

Praia de Sines

Atividade e espetaculo de capoeira numa 
das aldeias mais bonitas do Alentejo. Aulas 

todos os níveis para adultos e crianças. 

Porto Covo

Partilha momentos inesqueciveis com a 
pratica de surf. Aulas todos os níveis para 

adultos e crianças. (lugares limitados). 

Kalux Surf

Atividade pilates, capoeira, danças brasileiras num 
espaço de 1000m² do pavilhão dos desportos. 

Aulas todos os níveis para adultos e crianças. 

Pavilhão dos desportos

Descubrir a gatronomia local num dos 
melhores restaurantes da terra natal do 

grande navigador Vasco da Gama.

Restaurante a Nau

O Kalux Bar é o sito certo para partilhar 
momentos com amigos e descobrir os 

famosos coqueteis Kalux !

Kalux Bar



Pilates 
Capoeira todos os níveis 

8h30 - 12h30
(Praia de Sines)

Capoeira todos os níveis
15h. - 17h.

(Pavalilhão dos desportos)

05/08 06/08 07/08 08/08

Calendário
Inscrições : as pulseiras de acesso a todas as atividades e a t-shirt do evento estarão a vossa disposição dia 03 e 04 de agosto

(A morada certa sera comunicado um mês antes do evento))

Segunda Terça Quarta Quinta Sabado

Luau de musica 
Festa Kalux Bar 20h. Festa Klux Bar 20h.

DomingoSexta

09/08 10/08 11/08

Surf* ou Batucada**
10h. - 12h.

Capoeira todos os níveis
10h. - 12h30
(Porto Covo)

Pilates 
Capoeira todos os níveis

8h30 - 12h30
(Praia de Sines)

Surf* ou Batucada**
10h. - 12h.

Surf* ou Samba**
14h. - 16h.

Capoeira todos os níveis
14h. - 17h.
(Porto Covo)

Surf* ou Samba**
14h. - 16h.

Futebol: 
Sines vs Suldabahia
Musica & Despedida

(Praia de Sines)

Capoeira todos os níveis
Batizado

Espetaculo de Capoeira
(Praia de Sines)

14h. - 17h.

Festa Kalux  Bar 20h. 

* Surf : Praia de St Torpes

** Batucada / Samba : Praia de Sines

Capoeira todos os níveis
15h. - 17h.

(Pavalilhão dos desportos)
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4 A Nau

Kalux Bar

Pavilhão dos desportos

Praia Vasco da Gama

Cartogra�a

Porto Covo

10 minutos de carro, a 10 km de Sines via N120-1 

20 minutos de carro, a 20 km de Sines via N120-1 

Kalux Surf - São Torpes

1

2

1

2

3

4



Tabela de preços
Preços indicados com acesso as diferentes atividades culturais, desportivas e musicais.

Reserva desde já a sua T-shirt do evento, cliquando no link seguinte : https://doodle.com/poll/sbkth5fc5tbikrvd

Aulas de Capoeira

Aulas de pilates

Danças tradicionais

T-shirt do evento

Aulas de Capoeira

Aulas de pilates

Danças tradicionais

Sessões de surf (places limitées)

T-shirt do evento

Pack visibilidade logo :

Cartazes

Flyers

T-shirts do evento 

Redes Sociais

Sessões de surf (places limitées) 

CRIANÇAS ADULTOS EMPRESAS

120 € 140 € Nos contatar



Um grande obrigado a todos os nossos parceiros que já apoiaram esta nova edição do festival na baia de Sines !

Parceiros
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