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A cantora libanesa Yasmine Hamdan é 
uma entre 59 artistas e agrupamentos 
convidados para atuar na 20.ª edição do 
festival da música com espírito de 
aventura. P6-7
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Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos Costa. Se sabe a que serviço se quer 
dirigir, coloque-o precedido de “A/C” na segunda linha 
do endereço.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve 
vir identificada com o nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

Divisão de Ordenamento Territorial / Edifício Técnico 
de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 19 de julho, 16 de agosto e 20 
de setembro.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão 
prestados pelos membros do executivo nessa mesma 
reunião. Caso não estejam reunidas condições para 
ser imediata, a resposta será enviada posteriormente. 
O público pode assistir aos restantes trabalhos da 
reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, 10h00-12h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único recebe, presencialmente, 
as marcações de atendimento para o presidente e para 
todos os vereadores do executivo. O Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação (tel. 269 630 608) presta 
informações sobre o atendimento do presidente, vice-
presidente e vereadores da CDU e do SIM. As 
marcações para as vereadoras Filipa Faria e Paula Ledo 
podem ser feitas no Balcão Único ou, diretamente, no 
edifício técnico (tel. 269 860 001). 

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (habitação)
Terças-feiras, 10h00-13h00 *

Gestão Urbanística
Terças-feiras de manhã **

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)
** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, realizam-se sessões de atendimento 
jurídico gratuito sobre direitos dos consumidores para 
os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 65o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 13h30-16h30

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Três notas no arranque 

do verão

Praia do Cerro da Águia - Porto Covo

Uma Câmara mais sólida. 
E sem «precários»

Entre as decisões de que mais nos orgulhamos 
desde o início deste segundo mandato, está, sem 
dúvida, a integração dos trabalhadores com vín-
culo precário nos quadros da autarquia, que con-
cretizámos no final de abril.  
   Durante longos anos, às mesmas funções não cor-
responderam os mesmos direitos. Felizmente, na 
Câmara Municipal de Sines, isso terminou.
  Uma decisão que a nova legislação nacional nesta 
matéria possibilitou e que vem dar segurança e 
perspetivas de evolução na carreira a 55 trabalha-
dores de diversas áreas da atividade da Câmara.
  Esta decisão tem repercussões particularmente 
importantes na área da Educação, pois 33 dos 55  
trabalhadores integrados desempenham funções 
nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas 
de Sines. Para estes e para os restantes trabalha-
dores na mesma situação, foi finalmente reposta 
justiça.
  Vem também de abril outra boa notícia. A Presta-
ção de Contas relativa a 2017 mostra que a situação 
financeira do município continua a melhorar. A 
dívida voltou a descer - desta vez uma descida de 
2,3 milhões de euros - e obtivemos a melhor execu-
ção da receita dos últimos 19 anos. 
  Uma dívida elevada é sempre uma fragilidade, 
pelo que devemos aproveitar para nos tornarmos 
uma organização mais sólida e mais resiliente a 
contextos negativos. Uma organização capaz de 
fazer investimentos com confiança e, sobretudo, 
capaz de prestar um melhor serviço público.

1. 2. 3.
Celebrar um festival 
que já é património

O Festival Músicas do Mundo, quase a iniciar-se 
em Sines e Porto Covo, assinala 20 anos. Com esta 
edição comemorativa, deverá chegar aos 590 con-
certos realizados, perto de 3200 músicos com pas-
sagem pelos seus palcos, 1 milhão e 200 mil espec-
tadores e mais de metade dos países do mundo 
representados.
  Para que este mundo todo não nos «assuste» é 
importante sermos uma terra com uma história 
antiga de abertura, de gente que foi para o mar e 
viu outros lugares e costumes; de gente que che-
gou pelo mar e que nos mostrou a sua diferença. 
Foi por essa razão que Sines acolheu este festival 
naturalmente e o tomou como parte de si. Porque 
veio na sequência de uma longa história. Indiscuti-
velmente o Festival Músicas do Mundo faz hoje 
parte do nosso património e identidade. 
  Nesta edição dos 20 anos, a visão do festival man-
tém-se focada no essencial: a música primeiro, 
sempre. A partir da escolha do diretor artístico e de 
produção, Carlos Seixas, vamos receber 59 concer-
tos que nos levam da fria Finlândia ao tórrido 
deserto do Sahara. Que nos mostram diversas 
expressões da música portuguesa, mas também 
nos levam a descobrir um Novo Mundo de artistas 
no Brasil, na Colômbia, na Jamaica, em Cuba, nos 
EUA e em tantos outros lugares das Américas.
  Este ano não vamos, como Vasco da Gama, à 
Índia, mas vamos, como Marco Polo, à Ásia Cen-
tral, e descobrimos muita música feliz de lugares 
como África e o Médio Oriente.
   É essa a filosofia do Festival Músicas do Mundo: 
ouvir o mundo para aprender a olhá-lo de outra 
maneira.

Balanço de uma intensa 
época desportiva

Damos notícia neste jornal de acontecimentos que 
encerraram uma das épocas desportivas mais 
intensas que alguma vez teve lugar em Sines. 
  Na época 2017/2018, recebemos as melhores equi-
pas nacionais em diversas modalidades. Apoiámos 
seleções masculinas e femininas. Recebemos atle-
tas profissionais e amadores. Dinamizámos o Pavi-
lhão Multiusos com competições à altura do equi-
pamento que é. Trouxemos a Sines milhares de pes-
soas, adeptas dos clubes ou simplesmente aman-
tes do desporto. Enchemos os hotéis na época bai-
xa. Permitimos aos jovens de Sines e da região ver 
ao vivo os ídolos das modalidades que seguem. 
Conquistámos jovens para essas modalidades. 
Levámos os jogadores às escolas e pusemo-los a 
conversar com os alunos. Promovemos o desporto 
como fenómeno diverso e global, um amplo pano-
rama desportivo em que o futebol se integra, mas 
que é muito mais do que só futebol.
  Para que a maioria destas provas se tivesse reali-
zado em Sines, o contributo dos clubes foi funda-
mental. E é também por causa deles que aposta-
mos em tornar Sines uma referência no desporto a 
sul do Tejo. Se os jogos são de modalidades que 
não se praticam em Sines, é mais provável que 
surja a vontade de vê-las nascer (ou renascer) cá. E 
se as modalidades já têm tradição em Sines só 
ganham com a presença dos melhores.
  Foi este o sentido do calendário de eventos des-
portivos que promovemos na época 2017/2018. Na 
próxima época, novos desafios e novas corridas 
nos esperam, a começar já em setembro com o 
Campeonato Nacional de Triatlo.
  Sines apoia e vai continuar a apoiar o desporto.



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos Costa. Se sabe a que serviço se quer 
dirigir, coloque-o precedido de “A/C” na segunda linha 
do endereço.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve 
vir identificada com o nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

Divisão de Ordenamento Territorial / Edifício Técnico 
de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 19 de julho, 16 de agosto e 20 
de setembro.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão 
prestados pelos membros do executivo nessa mesma 
reunião. Caso não estejam reunidas condições para 
ser imediata, a resposta será enviada posteriormente. 
O público pode assistir aos restantes trabalhos da 
reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, 10h00-12h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único recebe, presencialmente, 
as marcações de atendimento para o presidente e para 
todos os vereadores do executivo. O Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação (tel. 269 630 608) presta 
informações sobre o atendimento do presidente, vice-
presidente e vereadores da CDU e do SIM. As 
marcações para as vereadoras Filipa Faria e Paula Ledo 
podem ser feitas no Balcão Único ou, diretamente, no 
edifício técnico (tel. 269 860 001). 

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (habitação)
Terças-feiras, 10h00-13h00 *

Gestão Urbanística
Terças-feiras de manhã **

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)
** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, realizam-se sessões de atendimento 
jurídico gratuito sobre direitos dos consumidores para 
os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 65o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 13h30-16h30

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Três notas no arranque 

do verão

Praia do Cerro da Águia - Porto Covo

Uma Câmara mais sólida. 
E sem «precários»

Entre as decisões de que mais nos orgulhamos 
desde o início deste segundo mandato, está, sem 
dúvida, a integração dos trabalhadores com vín-
culo precário nos quadros da autarquia, que con-
cretizámos no final de abril.  
   Durante longos anos, às mesmas funções não cor-
responderam os mesmos direitos. Felizmente, na 
Câmara Municipal de Sines, isso terminou.
  Uma decisão que a nova legislação nacional nesta 
matéria possibilitou e que vem dar segurança e 
perspetivas de evolução na carreira a 55 trabalha-
dores de diversas áreas da atividade da Câmara.
  Esta decisão tem repercussões particularmente 
importantes na área da Educação, pois 33 dos 55  
trabalhadores integrados desempenham funções 
nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas 
de Sines. Para estes e para os restantes trabalha-
dores na mesma situação, foi finalmente reposta 
justiça.
  Vem também de abril outra boa notícia. A Presta-
ção de Contas relativa a 2017 mostra que a situação 
financeira do município continua a melhorar. A 
dívida voltou a descer - desta vez uma descida de 
2,3 milhões de euros - e obtivemos a melhor execu-
ção da receita dos últimos 19 anos. 
  Uma dívida elevada é sempre uma fragilidade, 
pelo que devemos aproveitar para nos tornarmos 
uma organização mais sólida e mais resiliente a 
contextos negativos. Uma organização capaz de 
fazer investimentos com confiança e, sobretudo, 
capaz de prestar um melhor serviço público.

1. 2. 3.
Celebrar um festival 
que já é património

O Festival Músicas do Mundo, quase a iniciar-se 
em Sines e Porto Covo, assinala 20 anos. Com esta 
edição comemorativa, deverá chegar aos 590 con-
certos realizados, perto de 3200 músicos com pas-
sagem pelos seus palcos, 1 milhão e 200 mil espec-
tadores e mais de metade dos países do mundo 
representados.
  Para que este mundo todo não nos «assuste» é 
importante sermos uma terra com uma história 
antiga de abertura, de gente que foi para o mar e 
viu outros lugares e costumes; de gente que che-
gou pelo mar e que nos mostrou a sua diferença. 
Foi por essa razão que Sines acolheu este festival 
naturalmente e o tomou como parte de si. Porque 
veio na sequência de uma longa história. Indiscuti-
velmente o Festival Músicas do Mundo faz hoje 
parte do nosso património e identidade. 
  Nesta edição dos 20 anos, a visão do festival man-
tém-se focada no essencial: a música primeiro, 
sempre. A partir da escolha do diretor artístico e de 
produção, Carlos Seixas, vamos receber 59 concer-
tos que nos levam da fria Finlândia ao tórrido 
deserto do Sahara. Que nos mostram diversas 
expressões da música portuguesa, mas também 
nos levam a descobrir um Novo Mundo de artistas 
no Brasil, na Colômbia, na Jamaica, em Cuba, nos 
EUA e em tantos outros lugares das Américas.
  Este ano não vamos, como Vasco da Gama, à 
Índia, mas vamos, como Marco Polo, à Ásia Cen-
tral, e descobrimos muita música feliz de lugares 
como África e o Médio Oriente.
   É essa a filosofia do Festival Músicas do Mundo: 
ouvir o mundo para aprender a olhá-lo de outra 
maneira.

Balanço de uma intensa 
época desportiva

Damos notícia neste jornal de acontecimentos que 
encerraram uma das épocas desportivas mais 
intensas que alguma vez teve lugar em Sines. 
  Na época 2017/2018, recebemos as melhores equi-
pas nacionais em diversas modalidades. Apoiámos 
seleções masculinas e femininas. Recebemos atle-
tas profissionais e amadores. Dinamizámos o Pavi-
lhão Multiusos com competições à altura do equi-
pamento que é. Trouxemos a Sines milhares de pes-
soas, adeptas dos clubes ou simplesmente aman-
tes do desporto. Enchemos os hotéis na época bai-
xa. Permitimos aos jovens de Sines e da região ver 
ao vivo os ídolos das modalidades que seguem. 
Conquistámos jovens para essas modalidades. 
Levámos os jogadores às escolas e pusemo-los a 
conversar com os alunos. Promovemos o desporto 
como fenómeno diverso e global, um amplo pano-
rama desportivo em que o futebol se integra, mas 
que é muito mais do que só futebol.
  Para que a maioria destas provas se tivesse reali-
zado em Sines, o contributo dos clubes foi funda-
mental. E é também por causa deles que aposta-
mos em tornar Sines uma referência no desporto a 
sul do Tejo. Se os jogos são de modalidades que 
não se praticam em Sines, é mais provável que 
surja a vontade de vê-las nascer (ou renascer) cá. E 
se as modalidades já têm tradição em Sines só 
ganham com a presença dos melhores.
  Foi este o sentido do calendário de eventos des-
portivos que promovemos na época 2017/2018. Na 
próxima época, novos desafios e novas corridas 
nos esperam, a começar já em setembro com o 
Campeonato Nacional de Triatlo.
  Sines apoia e vai continuar a apoiar o desporto.
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Festival Músicas do Mundo 2018

O festival da música com espírito 
de aventura comemora 20 anos

A 20.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo, o festival da música com espírito de aven-
tura, realiza-se entre 19 e 28 de julho de 2018, em 
Porto Covo e Sines.
  Para esta edição comemorativa estão programa-
dos 59 concertos, o maior alinhamento musical de 
sempre, a que se soma um programa de iniciativas 
paralelas em várias áreas da expressão artística.
  A escolha dos artistas foi guiada pelos princípios 
de sempre: erguer pontes entre culturas e pro-
mover a igualdade da circulação de artistas, 
dando ao público a oportunidade de conhecer 
músicos com origem em geografias ou propostas 
estéticas que encontram menos espaço no circuito 
comercial da música ao vivo.
  Um festival de serviço público que nesta edição 
acolhe músicos de 38 países / regiões: Alemanha, 
Argélia, Austrália, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, 
Cuba, Egito, Espanha, Etiópia, EUA, Finlândia, 
França, Gana, Hungria, Itália, Jamaica, Líbano, 
Mali, Moçambique, Palestina, Paquistão, Polónia, 
Portugal, Povo Tuaregue, Reino Unido, Senegal, 
Síria, Tunísia, Turquia, Rep. Tuva (Rússia), Venezu-
ela e os estreantes Bahrein, Bielorrússia, Chipre, 
Eslovénia, Sudão e Zimbabué.
  O alinhamento põe lado a lado artistas de currí-
culo cheio, como Bulimundo, Huun-Huur-Tu, 
Inner Circle, Kimmo Pohjonen, Kroke, Maravillas 
de Mali e Oliver Mtukudzi, e artistas da nova gera-
ção, como BaianaSystem, Elida Almeida, Sofi-
ane Saidi, Sons of Kemet e Vieux Farka Touré.

  Os primeiros quatro dias de música (19 a 22 de 
julho) acontecem no Largo Marquês de Pombal, 
em Porto Covo, e os seis dias restantes (23 a 28 de 
julho) passam-se no centro histórico de Sines 
(Largo Poeta Bocage, Centro de Artes de Sines, cas-
telo e Av. Vasco da Gama).

ENTRADAS
Dos 59 concertos programados, apenas 22 são de 
entrada paga, os realizados no auditório do Centro 
de Artes e os concertos noturnos no Castelo. Os res-
tantes 37 concertos, quase 2/3 do programa total, 
são de entrada livre, incluindo todos os que estão 
programados para Porto Covo e para os palcos da 
Avenida Vasco da Gama e do Largo Poeta Bocage. 
Também são gratuitos os concertos no Castelo ao 
fim da tarde.
  As pulseiras para os concertos noturnos no Cas-
telo (25 a 28 de julho) estão à venda no Centro de 
Artes, até 22 de julho, e na bilheteira dos antigos 
correios, a partir de 23 de julho. O custo diário é de 
10 euros (25 de julho), 15 euros (26 de julho), 15 
euros (27 de julho) e 20 euros (28 de julho). O passe 
para as quatro noites custa 50 euros e o passe para 
as noites de 27 e 28 de julho custa 30 euros.
  Os bilhetes para os concertos no auditório do Cen-
tro de Artes de Sines vendem-se no local.
  O FMM Sines 2018 é organizado pela Câmara 
Municipal de Sines. Tem o INATEL como parceiro 
principal e a Galp como patrocinador principal.
  Saiba mais em fmmsines.pt.

CONCERTOS
Porto Covo Todos os concertos @ Palco INATEL - Largo Marquês de Pombal

19 julho – Quinta-feira
21h30: ALDINA DUARTE (Portugal)
22h45: MARYAM SALEH, MAURICE LOUCA & TAMER ABU GHAZALEH'S LEKHFA (Egito / Palestina)
00h00: BARBEZ (EUA)

20 julho – Sexta-feira 
19h00: MONSIEUR DOUMANI (Chipre)
21h30: THE COMO MAMAS (EUA)
22h45: KARINA BUHR (Brasil)
00h00: FOGO FOGO (Portugal)

21 julho – Sábado  
19h00: C4 TRÍO (Venezuela)
21h30: MESZECSINKA (Hungria)
22h45: VIEUX FARKA TOURÉ (Mali)
00h00: BABA ZULA (Turquia)

22 julho – Domingo  
20h15: BRIGADA BRAVO & DÍAZ (Espanha)
21h30: KROKE (Polónia)
22h45: ROBERT FINLEY (EUA)
00h00: MERIDIAN BROTHERS (Colômbia)

Sines

23 julho – Segunda-feira 
19h00: TOOTARD (Montes Golã - Síria) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * ŠIROM (Eslovénia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
23h00: * ETHNO-TRIO TROITSA (Bielorrússia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
00h15: THE CORRESPONDENTS (Reino Unido) @ Largo Poeta Bocage

24 julho – Terça-feira
19h00: CARMELO TORRES Y SU CUMBIA SABANERA (Colômbia) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * LAJKÓ FÉLIX (Hungria) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
23h00: * SUTARI (Polónia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
00h15: EL LEOPARDO (Colômbia) @ Largo Poeta Bocage

25 julho – Quarta-feira
17h00: * ŸUMA (Tunísia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: ELIDA ALMEIDA (Cabo Verde) @ Castelo
20h30: DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK (Turquia / Fra. / RU / Ale. / It.) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** MOON HOOCH (EUA) @ Castelo
23h15: ** ALSARAH & THE NUBATONES (Sudão / EUA) @ Castelo
00h30: ** HAVANA MEETS KINGSTON (Cuba / Jamaica) @ Castelo
02h00: PEKKO KÄPPI & K:H:H:L (Finlândia) @ Av. Vasco da Gama
03h15: DUOUD (Argélia / Tunísia) @ Av. Vasco da Gama
04h30: AMMAR 808 (Tunísia) @ Av. Vasco da Gama

26 julho – Quinta-feira
17h00: * SUSANA TRAVASSOS (Portugal) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: TIMBILA MUZIMBA (Moçambique) @ Castelo
20h30: GUY ONE (Gana) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** CHASSOL (França) @ Castelo
23h15: ** HUUN-HUUR-TU (Tuva - Rússia) @ Castelo
00h30: ** SOFIANE SAIDI & MAZALDA (Argélia / França) @ Castelo
02h00: GILI YALO (Etiópia) @ Av. Vasco da Gama
03h15: MARKUS & SHAHZAD (França / Paquistão) @ Av. Vasco da Gama

27 julho – Sexta-feira
17h00: * YAZZ AHMED (Bahrein / Reino Unido) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: TULIPA RUIZ (Brasil) @ Castelo
20h30: SEWARD (Catalunha - Espanha) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** KIMMO POHJONEN 'SKIN' (Finlândia) @ Castelo
23h15: ** SONS OF KEMET (Reino Unido) @ Castelo
00h30: ** CORDEL DO FOGO ENCANTADO (Brasil) @ Castelo
01h45: ** MARAVILLAS DE MALI (Mali / Cuba) @ Castelo
03h15: IMARHAN (Povo Tuaregue) @ Av. Vasco da Gama
04h30: SCÚRU FITCHÁDU (Portugal) @ Av. Vasco da Gama

28 julho – Sábado 
17h00: * LIVE LOW (Portugal) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: SARA TAVARES (Portugal) @ Castelo
20h15: OPAL OCEAN (Austrália) @ Av. Vasco da Gama
21h45: ** YASMINE HAMDAN (Líbano) @ Castelo
23h00: ** OLIVER MTUKUDZI & THE BLACK SPIRITS (Zimbabué) @ Castelo
00h15: ** BULIMUNDO (Cabo Verde) @ Castelo
01h30: ** BAIANASYSTEM (Brasil) @ Castelo
03h15: INNER CIRCLE (Jamaica) @ Av. Vasco da Gama
04h30: MARK ERNESTUS' NDAGGA RHYTHM FORCE (Senegal / Alemanha) @ Av. Vasco da Gama
05h45: CERO39 (Colômbia) @ Av. Vasco da Gama

Elida Almeida, o «vulcão» 
de Cabo Verde, abre a 
música no Castelo, dia 25 
de julho, às 19h00

Aldina Duarte, uma das mais intensas 
intérpretes do fado, abre o festival em Porto 

Covo, dia 19 de julho, às 21h30

ISABEL PINTO

LEGENDA

Os concertos com asteriscos requerem bilhete:

(*) Concertos no auditório do Centro de Artes
(**) Concertos noturnos no Castelo

Os concertos não assinalados são de entrada livre.

Oliver Mtukudzi, embaixador 
da música do Zimbabué, atua 
no dia 28 de julho, no Castelo
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Festival Músicas do Mundo 2018

O festival da música com espírito 
de aventura comemora 20 anos

A 20.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo, o festival da música com espírito de aven-
tura, realiza-se entre 19 e 28 de julho de 2018, em 
Porto Covo e Sines.
  Para esta edição comemorativa estão programa-
dos 59 concertos, o maior alinhamento musical de 
sempre, a que se soma um programa de iniciativas 
paralelas em várias áreas da expressão artística.
  A escolha dos artistas foi guiada pelos princípios 
de sempre: erguer pontes entre culturas e pro-
mover a igualdade da circulação de artistas, 
dando ao público a oportunidade de conhecer 
músicos com origem em geografias ou propostas 
estéticas que encontram menos espaço no circuito 
comercial da música ao vivo.
  Um festival de serviço público que nesta edição 
acolhe músicos de 38 países / regiões: Alemanha, 
Argélia, Austrália, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, 
Cuba, Egito, Espanha, Etiópia, EUA, Finlândia, 
França, Gana, Hungria, Itália, Jamaica, Líbano, 
Mali, Moçambique, Palestina, Paquistão, Polónia, 
Portugal, Povo Tuaregue, Reino Unido, Senegal, 
Síria, Tunísia, Turquia, Rep. Tuva (Rússia), Venezu-
ela e os estreantes Bahrein, Bielorrússia, Chipre, 
Eslovénia, Sudão e Zimbabué.
  O alinhamento põe lado a lado artistas de currí-
culo cheio, como Bulimundo, Huun-Huur-Tu, 
Inner Circle, Kimmo Pohjonen, Kroke, Maravillas 
de Mali e Oliver Mtukudzi, e artistas da nova gera-
ção, como BaianaSystem, Elida Almeida, Sofi-
ane Saidi, Sons of Kemet e Vieux Farka Touré.

  Os primeiros quatro dias de música (19 a 22 de 
julho) acontecem no Largo Marquês de Pombal, 
em Porto Covo, e os seis dias restantes (23 a 28 de 
julho) passam-se no centro histórico de Sines 
(Largo Poeta Bocage, Centro de Artes de Sines, cas-
telo e Av. Vasco da Gama).

ENTRADAS
Dos 59 concertos programados, apenas 22 são de 
entrada paga, os realizados no auditório do Centro 
de Artes e os concertos noturnos no Castelo. Os res-
tantes 37 concertos, quase 2/3 do programa total, 
são de entrada livre, incluindo todos os que estão 
programados para Porto Covo e para os palcos da 
Avenida Vasco da Gama e do Largo Poeta Bocage. 
Também são gratuitos os concertos no Castelo ao 
fim da tarde.
  As pulseiras para os concertos noturnos no Cas-
telo (25 a 28 de julho) estão à venda no Centro de 
Artes, até 22 de julho, e na bilheteira dos antigos 
correios, a partir de 23 de julho. O custo diário é de 
10 euros (25 de julho), 15 euros (26 de julho), 15 
euros (27 de julho) e 20 euros (28 de julho). O passe 
para as quatro noites custa 50 euros e o passe para 
as noites de 27 e 28 de julho custa 30 euros.
  Os bilhetes para os concertos no auditório do Cen-
tro de Artes de Sines vendem-se no local.
  O FMM Sines 2018 é organizado pela Câmara 
Municipal de Sines. Tem o INATEL como parceiro 
principal e a Galp como patrocinador principal.
  Saiba mais em fmmsines.pt.

CONCERTOS
Porto Covo Todos os concertos @ Palco INATEL - Largo Marquês de Pombal

19 julho – Quinta-feira
21h30: ALDINA DUARTE (Portugal)
22h45: MARYAM SALEH, MAURICE LOUCA & TAMER ABU GHAZALEH'S LEKHFA (Egito / Palestina)
00h00: BARBEZ (EUA)

20 julho – Sexta-feira 
19h00: MONSIEUR DOUMANI (Chipre)
21h30: THE COMO MAMAS (EUA)
22h45: KARINA BUHR (Brasil)
00h00: FOGO FOGO (Portugal)

21 julho – Sábado  
19h00: C4 TRÍO (Venezuela)
21h30: MESZECSINKA (Hungria)
22h45: VIEUX FARKA TOURÉ (Mali)
00h00: BABA ZULA (Turquia)

22 julho – Domingo  
20h15: BRIGADA BRAVO & DÍAZ (Espanha)
21h30: KROKE (Polónia)
22h45: ROBERT FINLEY (EUA)
00h00: MERIDIAN BROTHERS (Colômbia)

Sines

23 julho – Segunda-feira 
19h00: TOOTARD (Montes Golã - Síria) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * ŠIROM (Eslovénia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
23h00: * ETHNO-TRIO TROITSA (Bielorrússia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
00h15: THE CORRESPONDENTS (Reino Unido) @ Largo Poeta Bocage

24 julho – Terça-feira
19h00: CARMELO TORRES Y SU CUMBIA SABANERA (Colômbia) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * LAJKÓ FÉLIX (Hungria) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
23h00: * SUTARI (Polónia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
00h15: EL LEOPARDO (Colômbia) @ Largo Poeta Bocage

25 julho – Quarta-feira
17h00: * ŸUMA (Tunísia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: ELIDA ALMEIDA (Cabo Verde) @ Castelo
20h30: DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK (Turquia / Fra. / RU / Ale. / It.) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** MOON HOOCH (EUA) @ Castelo
23h15: ** ALSARAH & THE NUBATONES (Sudão / EUA) @ Castelo
00h30: ** HAVANA MEETS KINGSTON (Cuba / Jamaica) @ Castelo
02h00: PEKKO KÄPPI & K:H:H:L (Finlândia) @ Av. Vasco da Gama
03h15: DUOUD (Argélia / Tunísia) @ Av. Vasco da Gama
04h30: AMMAR 808 (Tunísia) @ Av. Vasco da Gama

26 julho – Quinta-feira
17h00: * SUSANA TRAVASSOS (Portugal) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: TIMBILA MUZIMBA (Moçambique) @ Castelo
20h30: GUY ONE (Gana) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** CHASSOL (França) @ Castelo
23h15: ** HUUN-HUUR-TU (Tuva - Rússia) @ Castelo
00h30: ** SOFIANE SAIDI & MAZALDA (Argélia / França) @ Castelo
02h00: GILI YALO (Etiópia) @ Av. Vasco da Gama
03h15: MARKUS & SHAHZAD (França / Paquistão) @ Av. Vasco da Gama

27 julho – Sexta-feira
17h00: * YAZZ AHMED (Bahrein / Reino Unido) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: TULIPA RUIZ (Brasil) @ Castelo
20h30: SEWARD (Catalunha - Espanha) @ Av. Vasco da Gama
22h00: ** KIMMO POHJONEN 'SKIN' (Finlândia) @ Castelo
23h15: ** SONS OF KEMET (Reino Unido) @ Castelo
00h30: ** CORDEL DO FOGO ENCANTADO (Brasil) @ Castelo
01h45: ** MARAVILLAS DE MALI (Mali / Cuba) @ Castelo
03h15: IMARHAN (Povo Tuaregue) @ Av. Vasco da Gama
04h30: SCÚRU FITCHÁDU (Portugal) @ Av. Vasco da Gama

28 julho – Sábado 
17h00: * LIVE LOW (Portugal) @ Centro de Artes de Sines - Auditório
19h00: SARA TAVARES (Portugal) @ Castelo
20h15: OPAL OCEAN (Austrália) @ Av. Vasco da Gama
21h45: ** YASMINE HAMDAN (Líbano) @ Castelo
23h00: ** OLIVER MTUKUDZI & THE BLACK SPIRITS (Zimbabué) @ Castelo
00h15: ** BULIMUNDO (Cabo Verde) @ Castelo
01h30: ** BAIANASYSTEM (Brasil) @ Castelo
03h15: INNER CIRCLE (Jamaica) @ Av. Vasco da Gama
04h30: MARK ERNESTUS' NDAGGA RHYTHM FORCE (Senegal / Alemanha) @ Av. Vasco da Gama
05h45: CERO39 (Colômbia) @ Av. Vasco da Gama

Elida Almeida, o «vulcão» 
de Cabo Verde, abre a 
música no Castelo, dia 25 
de julho, às 19h00

Aldina Duarte, uma das mais intensas 
intérpretes do fado, abre o festival em Porto 

Covo, dia 19 de julho, às 21h30

ISABEL PINTO

LEGENDA

Os concertos com asteriscos requerem bilhete:

(*) Concertos no auditório do Centro de Artes
(**) Concertos noturnos no Castelo

Os concertos não assinalados são de entrada livre.

Oliver Mtukudzi, embaixador 
da música do Zimbabué, atua 
no dia 28 de julho, no Castelo
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Verão em Sines

Veja o que pode provar 
nas Tasquinhas em 2018

As Tasquinhas regressam ao passeio marítimo de 
Sines de 14 de julho a 5 de agosto, numa organiza-
ção da Câmara Municipal de Sines, que conta com 
17 expositores nesta edição.
  Juntando uma componente gastronómica e uma 
componente de animação, aliadas à beleza do 
cenário, com vista para o mar, as Tasquinhas são 

uma das iniciativas mais populares realizadas no 
concelho, com grande adesão da população local e 
dos turistas que visitam Sines no verão. 
  Em 2018, o concurso gastronómico associado à 
iniciativa vai eleger o “Melhor Prato de Feijoada 
com Produtos do Mar de Sines”. 
  À semelhança dos anos anteriores, a iniciativa 

conta com animação musical diária. 
  As Tasquinhas estarão abertas ao público no horá-
rio habitual: 12h00-02h00 (no dia da abertura, a 
partir das 20h00).
  Saiba mais em http://tasquinhas.sines.pt e na 
restante divulgação  do evento. 

Hatrês - Gelataria
Gelados artesanais (fabrico próprio), crepes varia-
dos, batidos, sumos de fruta, bebidas espirituosas, 
caipirinhas, sobremesas com gelado, etc.

Vasco da Gama Atlético Clube
Feijoada de polvo/choco, saladas de choco, ovas, pol-
vo, orelha. Caracóis, sardinhas, carapaus, choco frito, 
polvo frito.  
Prato a concurso: Feijoada à Vasco da Gama

Siga a Festa – Associação de Carnaval
Ensopado de polvo, saladas de ovas, mexilhão, baca-
lhau, etc. Caldeirada, feijoada de choco e búzios, 
choco frito, fritada de carne de porco.
Prato a concurso: Feijoada à folião

Flor de Sal by Melides
Taça de pão com barriga de porco, batata-doce, puré 
de maça e salada; taça de pão com gaspacho e cavala 
fumada; taça de pão com caril de legumes.
Prato a concurso: Feijoada com frutos do mar e alga 
nori

Doces da Nossa Terra
Doçaria conventual, bolos à fatia, semifrios, pipocas 
e algodão doces, farturas, churros, waffles, churritos, 
chupas, pirulitos, doces de tacinha. Sumos naturais, 
caipirinhas, imperial, bebidas espirituosas.

“A Gralha”
Franguinho da Guia, grelhada mista, feijoadas de cho-
co, búzio e polvo, migas, arroz de polvo.
Prato a Concurso: Feijoada à mariscador

Casa do Benfica de Sines
Mexilhão à Benfica, espadarte com molho de cebola, sar-
dinha com molho de enguia, filetes de peixe espada 
preto com banana frita, bolo do caco variado.
Prato a Concurso: Feijoada de gambas

O Sítio do Márinho - Cocktails & Tapas
Cocktails e destilados; Tapas

Samba “Beija-Flor”
Choco frito com migas de ovas; lulinhas à Beija-Flor, 
carne de porco à portuguesa, lasanhas, bacalhau, pipis, 
pezinhos de coentrada, feijoadas; tostas; bifinhos com 
cogumelos, polvo no forno; bitoque, bifanas, entremea-
da, sopa, saladas; caracóis; baguetes, pirolitos, molotof. 
Sumos, imperial, sangria.
Prato a concurso: Feijoada à Beija Flôr

Hóquei Clube Vasco da Gama
Saladas variadas, bifanas.
Prato a concurso: Stickadas

Pizzaria Cosa Nostra
Pizzas, pão d'alho, pão d'alho com queijo, saladas, sobre-
mesas.

PCP - Partido Comunista Português
Choco frito, saladas frias, sopa.
Prato a concurso: Feijoada à Pescador

SIM – Sines Interessa Mais
Sardinhas assadas, cavalas e carapaus de escabeche, 
carapaus alimados, feijoada de choco, arroz de polvo, 
frango do campo com pimentos, saladas, choco frito.
Prato a concurso: Feijoada do Mar à SIM

A.M.F.A.L.A.
Javali, asinhas à Índia, pipis, moelinhas, fígado à alen-
tejana, pitéu com carne, bifanas, bacalhau à AMFALA, 
polvo e choco de molho de tomate, camarão de molho, 
saladas, caldo verde e sobremesas.
Prato a concurso: Feijoada à Marotinha.

Sabores de África 
Cachupa, muamba de galinha, caril de amendoim, 
frango com manga, caril de caranguejo, pastel de 
milho.
Prato a concurso: Feijoada di Nos

O Bejinha Restaurante / “Tasquinha do Marisco”
Marisco, saladas do mar, peixe, feijoada de búzios.
Prato a Concurso: Feijoada de Lagosta de Sines

A Tasca da AGSines
Grelhada mista de peixe, grelhada mista de carne, 
choco frito, feijoada de choco, sopa de cação, saladas.
Prato a concurso: Feijoada de choco

LISTA DE TASQUINHAS

ÉPOCA BALNEAR 2018

BANDEIRAS AZUIS
Em 2018, a Associação Bandeira Azul da Europa 
atribuiu bandeiras azuis às praias Vasco da Gama, 
São Torpes, Vieirinha / Vale Figueiros, Grande de 
Porto Covo e Ilha do Pessegueiro. A atribuição da 
Bandeira Azul traduz o respeito por critérios 
como a qualidade da água, a informação e 
educação ambiental, a gestão ambiental e os 
equipamentos e segurança. A verificação de 
todos os critérios é efetuada por um júri nacional 
constituído por entidades do setor público e 
privado, sendo o resultado da análise escrutinado 
por um júri internacional. 

PRAIAS DE OURO
A associação ambientalista Quercus voltou a 
reconhecer a excelência das águas das praias do 
concelho de Sines. Na edição de 2018, foram 
consideradas Praias de Ouro as praias Grande de 
Porto Covo, Ilha do Pessegueiro, Morgavel, S. 
Torpes, Vasco da Gama e Vieirinha / Vale 
Figueiros. São Praias de Ouro em 2018 as que 
tiveram qualidade Excelente entre 2013 e 2017 e 
todas as análises em 2017 melhores que os 
valores definidos para percentil 95 do anexo I da 
diretiva relativa às águas balneares.

VIGILÂNCIA
A Câmara Municipal de Sines atribuiu à Resgate - 
Associação de Nadadores-Salvadores do Litoral 
Alentejano a vigilância das praias do concelho 
não concessionadas e classificadas de uso 
balnear. As praias em causa são a Praia de 
Morgavel e a Praia da Ilha do Pessegueiro. O 
valor do protocolo entre a Câmara e a Resgate é 
de 39 786 euros. A vigilância da Praia Vasco da 
Gama é da responsabilidade da Administração 
dos Portos de Sines e do Algarve e a vigilância 
das praias de S. Torpes, Vale Figueiros / Vieirinha 
e Grande de Porto Covo é da responsabilidade 
dos respetivos concessionários.

PRÉMIO > Melhor 
evento alentejano 
de 2017 foi em Sines
O Sines Tall Ships Festival, que se realizou em 
Sines de 28 de abril a 1 de maio de 2017, venceu a 
categoria "Melhor Evento - Alentejo" dos 
Prémios Turismo do Alentejo e Ribatejo 2017, 
entregues em Ponte de Sor, no dia 6 de maio. O 
festival realizado em Sines envolveu a 
participação de cerca de 1000 tripulantes, que 
chegaram a Sines em duas dezenas de grandes 
veleiros. Com cerca de 100 mil visitantes, foi o 
maior evento náutico que Sines e o Alentejo já 
receberam. O festival contribuiu para dinamizar a 
economia local, nomeadamente a restauração e 
a hotelaria, devido ao elevado número de 
visitantes e à presença dos tripulantes. A 
organização foi uma parceria entre Câmara 
Municipal de Sines, APS, Turismo do Alentejo e 
Ribatejo e Aporvela.
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Verão em Sines

Veja o que pode provar 
nas Tasquinhas em 2018

As Tasquinhas regressam ao passeio marítimo de 
Sines de 14 de julho a 5 de agosto, numa organiza-
ção da Câmara Municipal de Sines, que conta com 
17 expositores nesta edição.
  Juntando uma componente gastronómica e uma 
componente de animação, aliadas à beleza do 
cenário, com vista para o mar, as Tasquinhas são 

uma das iniciativas mais populares realizadas no 
concelho, com grande adesão da população local e 
dos turistas que visitam Sines no verão. 
  Em 2018, o concurso gastronómico associado à 
iniciativa vai eleger o “Melhor Prato de Feijoada 
com Produtos do Mar de Sines”. 
  À semelhança dos anos anteriores, a iniciativa 

conta com animação musical diária. 
  As Tasquinhas estarão abertas ao público no horá-
rio habitual: 12h00-02h00 (no dia da abertura, a 
partir das 20h00).
  Saiba mais em http://tasquinhas.sines.pt e na 
restante divulgação  do evento. 

Hatrês - Gelataria
Gelados artesanais (fabrico próprio), crepes varia-
dos, batidos, sumos de fruta, bebidas espirituosas, 
caipirinhas, sobremesas com gelado, etc.

Vasco da Gama Atlético Clube
Feijoada de polvo/choco, saladas de choco, ovas, pol-
vo, orelha. Caracóis, sardinhas, carapaus, choco frito, 
polvo frito.  
Prato a concurso: Feijoada à Vasco da Gama

Siga a Festa – Associação de Carnaval
Ensopado de polvo, saladas de ovas, mexilhão, baca-
lhau, etc. Caldeirada, feijoada de choco e búzios, 
choco frito, fritada de carne de porco.
Prato a concurso: Feijoada à folião
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LISTA DE TASQUINHAS

ÉPOCA BALNEAR 2018
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Gestão municipal

Câmara de Sines reduziu dívida em 
2,3 milhões € no exercício de 2017
O exercício económico do município de Sines em 
2017 ficou marcado pela redução do endivida-
mento municipal em mais de 2,3 milhões de euros, 
passando de 14,6 milhões de euros para 12,3 
milhões de euros (-16% relativamente a 2016).
  A redução do endividamento municipal em 2017 
foi obtida conjugando a redução do endivida-
mento de médio e longo prazo e a redução do endi-
vidamento de curto prazo.
  Na dívida de curto prazo, destaque para a redução 
de 1,4 milhões na dívida aos fornecedores de conta 
corrente.
  A redução da dívida é o principal resultado dos 
documentos da prestação de contas 2017, aprova-
dos por maioria, pela Câmara Municipal de Sines, 

no dia 19 de abril de 2018, e apreciados favoravel-
mente pela Assembleia Municipal, no dia 27 de 
abril de 2018.
  Além da redução da dívida, o exercício de 2017 
ficou também marcado pela taxa de execução da 
receita de 78%, a maior dos últimos 19 anos, que 
indica um reforço da sustentabilidade financeira 
do município.
  Com efeito, o orçamento de 2017 teve compro-
missos que representaram 96% do montante orça-
mentado e uma faturação de 89%. Em termos de 
execução, ou seja, de despesa paga, cifrou-se em 
25,1 milhões de euros, o que correspondeu à taxa 
de execução de 78%.
  Refira-se também que o saldo corrente (diferença 

Gestão municipal

Câmara Municipal integra 55 
trabalhadores com vínculo precário
Um grupo de 55 trabalhadores que desenvolvia 
tarefas para a Câmara Municipal de Sines com vín-
culos precários assinou a 27 de abril, nos Paços do 
Concelho, contratos de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado.
  A integração destes trabalhadores nos quadros 
do município aconteceu no âmbito do programa 
de regularização extraordinária dos vínculos pre-
cários estabelecido pelo governo.
  O recurso aos vínculos precários pela administra-
ção central e autarquias aconteceu no período em 
que, estando impedidas de fazer novas contrata-
ções, foi necessário garantir através de prestações 
de serviços o cumprimento de algumas das suas 
funções essenciais.
  Como explica o vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Sines, Fernando Ramos, a autarquia ade-
riu ao programa, "consciente de que era funda-
mental resolver esta situação, a qual em muitos 
casos se arrastava há longos anos, o que não era 
bom nem desejável para os serviços da autarquia e 
seus trabalhadores".
  "Desta forma", refere Fernando Ramos, "a autar-
quia consegue estabilizar o seu quadro de pessoal 
e assegurar a estabilidade profissional destes 55 
trabalhadores, agora em igualdade de direitos e 
deveres com os restantes colaboradores do muni-
cípio."
  "A nossa expectativa é que estes trabalhadores, 
como até agora o fizeram, continuem a desenvol-
ver as suas funções com brio e lealdade, provavel-
mente com uma motivação acrescida."
  A maioria dos trabalhadores integrados - 33 - são 

assistentes operacionais na área da Educação que 
estão a exercer tarefas nos estabelecimentos de 
ensino do Agrupamento de Escolas de Sines.
  Também foram integrados 3 assistentes operaci-
onais para a Gestão de Equipamentos Municipais, 
3 assistentes operacionais para o Desenvolvi-
mento Desportivo e 1 assistente operacional para 
a Gestão de Sistemas de Abastecimento de Águas 
e Saneamento.

  Foram igualmente integrados nos quadros 1 
assistente técnico para Comunicação e Imagem e 
outro para a Intervenção Social.
  Treze trabalhadores integrados são técnicos supe-
riores, com funções nas áreas da Educação (3), 
Empreitadas e Obras Públicas (2), Comunicação e 
Imagem (1), Biblioteca Municipal (1), Gestão de 
Fundos e Financiamentos Externos (1), Desenvol-
vimento Desportivo (1) e Arquivo (1).

A CMS apresentou, no dia 25 de abril, um conjunto 
de novas viaturas adquiridas para renovação do 
seu parque de máquinas e viaturas.
  Foram apresentados três novos mini-autocarros 
de 23 lugares para transporte escolar (227 mil 
euros), a nova varredora, lavadora e aspiradora 
urbana do município (134 mil euros) e um novo tra-
tor agrícola (45 mil euros).
  Já chegou às oficinas municipais a nova viatura 
pesada de recolha de resíduos, com um custo de 
205 mil euros. Entrará ao serviço brevemente.
  Está ao serviço desde 2017 um autocarro de 34 
lugares (121 mil euros) e um equipamento de 
monda térmica (26 mil euros).
  Foi também adquirida uma máquina mini-
carregadora (51 mil euros) e está em procedi-
mento de aquisição uma nova retroescavadora.
  O objetivo deste plano de investimento, superior 
a 800 mil euros, é melhorar o serviço prestado ao 
público em áreas como a recolha de resíduos, o tra-
tamento dos espaços verdes, a limpeza urbana e o 
transporte escolar.

> Novas viaturas para servir melhor a população

entre as receitas e as despesas correntes) permitiu 
ao município direcionar mais de 5 milhões de euros 
no último triénio para investimentos e amortiza-
ção de dívida.
  De salientar, finalmente, o aumento do ativo 
municipal para 129,2 milhões de euros e a redução 
do passivo para 57 milhões de euros.
  A estrutura da votação das contas nos órgãos 
municipais foi a seguinte: na Câmara Municipal, 4 
votos a favor do PS e 1 abstenção do SIM; na 
Assembleia Municipal, 13 votos favoráveis do PS, 4 
votos desfavoráveis da CDU e 3 abstenções do 
SIM.
  Documentos integrais disponíveis na área Muni-
cípio > Gestão do site municipal (sines.pt).

Menos
16%

de dívida

Maior execução
da receita dos 

últimos 19 anos

+ Ativo
- Passivo
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e Porto Covo
OBRAS EM CURSO

> Rua da Floresta / 2.ª fase
A 2.ª fase da operação de criação de novos canais pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada da Floresta está a decorrer. Esta fase da operação, centrada na 
Rua da Floresta, deverá cumprir os mesmos objetivos da 1.ª fase, de que é uma continuidade: estímulo à utilização de modos suaves de transporte, 
fomentando hábitos saudáveis e contribuindo para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Trata-se de um investimento cofinanciado em 85% pelo 
programa operacional Alentejo 2020, no âmbito do programa Portugal 2020, com fundos FEDER / UE. O investimento é de 382 449,99 €, com uma despesa 
elegível de 266 192,55 € e uma comparticipação FEDER de 226 263,66 €.

> Fábricas romanas
A Câmara Municipal de Sines está a finalizar as obras de recuperação e 
musealização das fábricas romanas do Largo João de Deus, a nascente do 
Castelo. Além de recuperar as fábricas, a autarquia está também a 
musealizar o sítio com uma solução arquitetónica que recria a volumetria 
da estrutura original e evoca os recursos marinhos que ali eram 
preparados. A operação é um investimento de 170 mil euros, cofinanciado 
em 85% com fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa 
operacional Alentejo 2020 do Portugal 2020. À autarquia cabe a 
participação nacional, no valor de 25 500 euros.

> Rua D da ZIL 2
Está a decorrer a requalificação da parte da Rua D da ZIL 2 situada entre a 
Rua 1 e a Rua 3. Pretende-se melhorar as condições de circulação dos peões 
e facilitar o estacionamento automóvel. A intervenção vai também permitir 
que todas as infraestruturas de telecomunicações passem a ser 
subterrâneas. É um investimento de 246 281 euros.

> Gavetões e ossários
A Câmara Municipal de Sines está a construir novos edifícios no cemitério de 
Sines, com capacidade para 162 gavetões e 75 ossários. Trata-se de um 
investimento de 135 759 euros.

> B.º Soeiro Pereira Gomes
A autarquia iniciou a obra de requalificação da rede de drenagem de águas 
residuais domésticas e pluviais do Bairro Soeiro Pereira Gomes. O objetivo é 
reformular o traçado da rede, para ultrapassar os conflitos existentes devido 
à construção de novas habitações. Um investimento de 51 125 euros.

> Piscina Municipal
A Câmara Municipal de Sines está a reparar infiltrações e a proceder à 
pintura do edifício da Piscina Municipal Carlos Manafaia, um investimento de 
21 094 euros.
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URBANISMO

INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

EDITAL N.º 39/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 16 de abril 
de 2018, foi tomada a seguinte deliberação com eficá-
cia externa:

- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 3.000,00 €, ao Futebol Clube Alvaladense, para a rea-
lização da 20ª Edição do Raid BTT Alvalade/Porto 
Covo.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 40/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 19 de abril de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovados os documentos de prestação de contas de 
2017;
- Aprovadas as normas de participação para o Mercado 
Tradicional da Feira da Primavera 2018;
- Aprovada a aquisição do edifício sito na Rua do Forte 
n.º 48, em Sines, pelo valor de 25.000,00 €, aos Herdei-
ros de Maria Abenta.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 41/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Extraordinária de 30 de 
abril de 2018, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado projeto de Requalificação da Escola Básica 
n.º 2, em Sines;
- Aprovado anteprojeto de Qualificação da ZIL II, em 
Sines, Rua 1;
- Aprovado anteprojeto de Qualificação da ZIL II, em 
Sines, Rua 2;
- Aprovado anteprojeto de Qualificação da ZIL II – 
Expansão Nascente em Sines;
- Aprovado anteprojeto do Centro de Recolha de Ani-
mais.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 42/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 

que, em reunião de Câmara Ordinária de 03 de maio de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa.

- Aprovada a aquisição de 50 exemplares do livro do 
escritor siniense Gonçalo Naves “É no peito a Chuva”;
- Aprovada a atribuição de 2.000,00 € à Associação 
Muay Thai e Kickboxing do Alentejo, para realização da 
2ª Gala Internacional de Kickboxing, a realizar dia 19 de 
maio de 2018;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e o Agrupamento de Esco-
las do Concelho de Sines, referente ao ano letivo 
2017/2018.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 50/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 17 de maio de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovado o início do procedimento para alteração do 
Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal de 
Sines;
- Aprovada a anulação e abertura de novo procedi-
mento referente à Empreitada de Requalificação da 
Rua Marquês de Pombal em Sines;
- Aprovada a anulação e abertura de novo procedi-
mento referente à Empreitada de Reorganização do 
espaço público do Bairro 1.º de maio em Sines – 2ª fase;
- Aprovada a atribuição do lote 1013 D da ZIL II, em 
Sines à empresa Mensagemlaxia Lda;
- Aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Federação de Andebol 
de Portugal, com vista à organização de competições 
oficiais “Qualificação para o Campeonato da Europa 
Seniores Feminino – Portugal x Rússia”.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-06-18

EDITAL N.º 51/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei n.º 75/2018 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 07 de junho de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovado o preço de venda ao público de tendas eco-
lógicas para o Festival Músicas do Mundo 2018;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para a colocação de pendões, requerido pela Junta de 
Freguesia do Carvalhal;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Empresa Ganhardestak, 
no qual é atribuído um apoio financeiro no valor de 
7.500,00 € + IVA, para a realização do 3.º Trail da Costa 
Vicentina, a realizar no próximo dia 21 de outubro;

- Aprovada minuta de protocolo entre a Câmara Muni-
cipal de Sines e a Federação Portuguesa de Basquete-
bol, no qual é atribuído um apoio financeiro no valor de 
3.500,00€, com vista à realização do 3x3 Open Sines;
- Aprovada proposta de Loteamento Municipal das Pis-
cinas Municipais, em Sines;
- Aprovado início do procedimento de alteração ao 
Regulamento Municipal de Edificações Urbanas;
- Aprovadas as normas de participação do programa 
OTL “Mãos à Obra”;
- Aprovada minuta de protocolo entre a Câmara Muni-
cipal de Sines e a Federação de Triatlo Portugal, no qual 
é atribuído um apoio financeiro no valor de 11.000,00€, 
para a realização do Campeonato Nacional Individual 
de Triatlo e o Campeonato Nacional de Grupos de Idade 
de Triatlo, a realizar no dia 22 de setembro de 2018, em 
Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-06-18

AVISO N.º 03/2018

Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 136/2014 de 09 de setembro, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Sines emitiu o adi-
tamento nº 5 ao alvará de licença de loteamento n.º 
2/1992, em nome de Pedro António da Silva Martins, 
NIF 195971256, que titula a aprovação da alteração à 
operação de loteamento que incide sobre o lote 31, do 
prédio denominado “Loteamento da Cerca do Meio” 
da freguesia de Porto Covo e Concelho de Sines, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o 
número 566/19930121, inscrito na matriz sob o artigo 
726 da respetiva freguesia. 
  A alteração à operação de loteamento aprovada por 
deliberação camarária de 15/02/2018 respeita o dis-
posto no Plano de Urbanização de Porto Covo e apre-
senta, de acordo com a planta que constitui o anexo I, 
ao presente aditamento, as seguintes características:

Lote 31 
Alteração do índice de implantação definido na ope-
ração de loteamento de 0,30 para 0,60. 
Alteração do índice de construção definido na opera-
ção de loteamento de 0,50 para 0,75. 

  Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de 
licenciamento de loteamento nº 2/1992, datado de 05 
de agosto de 1992 e aditamentos nº 1, 2, 3 e 4. 
  E para constar se passou o presente aviso a que vai ser 
dada a publicidade prevista na Lei.

  Sines, treze de abril de dois mil e dezoito. 

A Vereadora (No uso de competências delegadas por des-
pacho datado de 18 de outubro de 2017)
Filipa Marta Torres Faria

> Dívidas à Câmara passam a ser 
cobradas pela Autoridade Tributária

A cobrança de dívidas ao município de Sines vai passar a ser 
feita pela AT – Autoridade Tributária e Aduaneira.
  Na sequência de um protocolo de cooperação assinado com a 
Câmara Municipal de Sines, a partir de julho de 2018 a AT fará 
a cobrança coerciva de impostos e outras receitas administra-
das pela autarquia através de processo de execução fiscal, 
com os demais encargos inerentes ao mesmo.
  Estão abrangidos por este regime de cobrança coerciva as 
seguintes taxas e receitas:

w    Serviço público de abastecimento de água
w    Saneamento de águas residuais e resíduos sólidos
w    Serviço de refeições escolares e transportes escolares
w    Taxas e outras receitas previstas no Regulamento de Taxas
w    Concessão de documentos
w    Urbanismo e licenciamento urbano
w    Cemitérios
w    Ocupação da via pública e publicidade
w    Mercados e feiras
w    Utilização de equipamentos municipais

A execução fiscal será evitada se o titular da dívida regularizar 
voluntariamente a sua situação junto dos serviços municipais.

> Repsol apoia cultura, desporto 
e solidariedade social em Sines

A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 22 coletividades do concelho assinaram, no dia 
17 de abril, nos Paços do Concelho, protocolos de colaboração relativos a 2018. O montante dos 
apoios atribuídos pela empresa é de 60 mil euros e tem como objetivo apoiar as coletividades e ins-
tituições que desenvolvem atividades no desporto, cultura e solidariedade social. 

MONTANTES

4 Patas: 1000 €
Academia de Ginástica de Sines: 2000 €
Andebol Clube de Sines: 2000 €
Arte Velha - Associação de Artesãos: 1000 €
A Gralha - Porto Covo: 3000 €
Associação Bombeiros Voluntários de Sines: 9000 €
Associação Caboverdiana de Sines e SC: 4000 €
Associação Pro Artes de Sines: 7000 €
Associação Prosas - Projeto Sénior: 1000 €
Associação Recreativa de Dança Sineense: 2000 €
Centro Cultural Emmerico Nunes: 1000 €
Cercisiago: 2000 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano: 2000 €
Contra Regra / Teatro do Mar: 5000 €
Ginásio Clube de Sines: 2000 €
Hóquei Clube Vasco da Gama: 2000 €
Independentes Futsal Associação: 2000 €
Santa Casa da Misericórdia de Sines: 3000 €
Sines Surf Clube: 1000 €
Skalabá Tuka: 500 €
SMURSS: 1500 €
Vasco da Gama Atlético Clube: 5000 €
Câmara Municipal de Sines: 1000 €
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URBANISMO

INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

EDITAL N.º 39/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 16 de abril 
de 2018, foi tomada a seguinte deliberação com eficá-
cia externa:

- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 3.000,00 €, ao Futebol Clube Alvaladense, para a rea-
lização da 20ª Edição do Raid BTT Alvalade/Porto 
Covo.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 40/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 19 de abril de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovados os documentos de prestação de contas de 
2017;
- Aprovadas as normas de participação para o Mercado 
Tradicional da Feira da Primavera 2018;
- Aprovada a aquisição do edifício sito na Rua do Forte 
n.º 48, em Sines, pelo valor de 25.000,00 €, aos Herdei-
ros de Maria Abenta.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 41/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Extraordinária de 30 de 
abril de 2018, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado projeto de Requalificação da Escola Básica 
n.º 2, em Sines;
- Aprovado anteprojeto de Qualificação da ZIL II, em 
Sines, Rua 1;
- Aprovado anteprojeto de Qualificação da ZIL II, em 
Sines, Rua 2;
- Aprovado anteprojeto de Qualificação da ZIL II – 
Expansão Nascente em Sines;
- Aprovado anteprojeto do Centro de Recolha de Ani-
mais.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 42/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 

que, em reunião de Câmara Ordinária de 03 de maio de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa.

- Aprovada a aquisição de 50 exemplares do livro do 
escritor siniense Gonçalo Naves “É no peito a Chuva”;
- Aprovada a atribuição de 2.000,00 € à Associação 
Muay Thai e Kickboxing do Alentejo, para realização da 
2ª Gala Internacional de Kickboxing, a realizar dia 19 de 
maio de 2018;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e o Agrupamento de Esco-
las do Concelho de Sines, referente ao ano letivo 
2017/2018.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-05-17

EDITAL N.º 50/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 17 de maio de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovado o início do procedimento para alteração do 
Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal de 
Sines;
- Aprovada a anulação e abertura de novo procedi-
mento referente à Empreitada de Requalificação da 
Rua Marquês de Pombal em Sines;
- Aprovada a anulação e abertura de novo procedi-
mento referente à Empreitada de Reorganização do 
espaço público do Bairro 1.º de maio em Sines – 2ª fase;
- Aprovada a atribuição do lote 1013 D da ZIL II, em 
Sines à empresa Mensagemlaxia Lda;
- Aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Federação de Andebol 
de Portugal, com vista à organização de competições 
oficiais “Qualificação para o Campeonato da Europa 
Seniores Feminino – Portugal x Rússia”.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-06-18

EDITAL N.º 51/2018

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei n.º 75/2018 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 07 de junho de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovado o preço de venda ao público de tendas eco-
lógicas para o Festival Músicas do Mundo 2018;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para a colocação de pendões, requerido pela Junta de 
Freguesia do Carvalhal;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Empresa Ganhardestak, 
no qual é atribuído um apoio financeiro no valor de 
7.500,00 € + IVA, para a realização do 3.º Trail da Costa 
Vicentina, a realizar no próximo dia 21 de outubro;

- Aprovada minuta de protocolo entre a Câmara Muni-
cipal de Sines e a Federação Portuguesa de Basquete-
bol, no qual é atribuído um apoio financeiro no valor de 
3.500,00€, com vista à realização do 3x3 Open Sines;
- Aprovada proposta de Loteamento Municipal das Pis-
cinas Municipais, em Sines;
- Aprovado início do procedimento de alteração ao 
Regulamento Municipal de Edificações Urbanas;
- Aprovadas as normas de participação do programa 
OTL “Mãos à Obra”;
- Aprovada minuta de protocolo entre a Câmara Muni-
cipal de Sines e a Federação de Triatlo Portugal, no qual 
é atribuído um apoio financeiro no valor de 11.000,00€, 
para a realização do Campeonato Nacional Individual 
de Triatlo e o Campeonato Nacional de Grupos de Idade 
de Triatlo, a realizar no dia 22 de setembro de 2018, em 
Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-06-18

AVISO N.º 03/2018

Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 136/2014 de 09 de setembro, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Sines emitiu o adi-
tamento nº 5 ao alvará de licença de loteamento n.º 
2/1992, em nome de Pedro António da Silva Martins, 
NIF 195971256, que titula a aprovação da alteração à 
operação de loteamento que incide sobre o lote 31, do 
prédio denominado “Loteamento da Cerca do Meio” 
da freguesia de Porto Covo e Concelho de Sines, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o 
número 566/19930121, inscrito na matriz sob o artigo 
726 da respetiva freguesia. 
  A alteração à operação de loteamento aprovada por 
deliberação camarária de 15/02/2018 respeita o dis-
posto no Plano de Urbanização de Porto Covo e apre-
senta, de acordo com a planta que constitui o anexo I, 
ao presente aditamento, as seguintes características:

Lote 31 
Alteração do índice de implantação definido na ope-
ração de loteamento de 0,30 para 0,60. 
Alteração do índice de construção definido na opera-
ção de loteamento de 0,50 para 0,75. 

  Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de 
licenciamento de loteamento nº 2/1992, datado de 05 
de agosto de 1992 e aditamentos nº 1, 2, 3 e 4. 
  E para constar se passou o presente aviso a que vai ser 
dada a publicidade prevista na Lei.

  Sines, treze de abril de dois mil e dezoito. 

A Vereadora (No uso de competências delegadas por des-
pacho datado de 18 de outubro de 2017)
Filipa Marta Torres Faria

> Dívidas à Câmara passam a ser 
cobradas pela Autoridade Tributária

A cobrança de dívidas ao município de Sines vai passar a ser 
feita pela AT – Autoridade Tributária e Aduaneira.
  Na sequência de um protocolo de cooperação assinado com a 
Câmara Municipal de Sines, a partir de julho de 2018 a AT fará 
a cobrança coerciva de impostos e outras receitas administra-
das pela autarquia através de processo de execução fiscal, 
com os demais encargos inerentes ao mesmo.
  Estão abrangidos por este regime de cobrança coerciva as 
seguintes taxas e receitas:

w    Serviço público de abastecimento de água
w    Saneamento de águas residuais e resíduos sólidos
w    Serviço de refeições escolares e transportes escolares
w    Taxas e outras receitas previstas no Regulamento de Taxas
w    Concessão de documentos
w    Urbanismo e licenciamento urbano
w    Cemitérios
w    Ocupação da via pública e publicidade
w    Mercados e feiras
w    Utilização de equipamentos municipais

A execução fiscal será evitada se o titular da dívida regularizar 
voluntariamente a sua situação junto dos serviços municipais.

> Repsol apoia cultura, desporto 
e solidariedade social em Sines

A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 22 coletividades do concelho assinaram, no dia 
17 de abril, nos Paços do Concelho, protocolos de colaboração relativos a 2018. O montante dos 
apoios atribuídos pela empresa é de 60 mil euros e tem como objetivo apoiar as coletividades e ins-
tituições que desenvolvem atividades no desporto, cultura e solidariedade social. 

MONTANTES

4 Patas: 1000 €
Academia de Ginástica de Sines: 2000 €
Andebol Clube de Sines: 2000 €
Arte Velha - Associação de Artesãos: 1000 €
A Gralha - Porto Covo: 3000 €
Associação Bombeiros Voluntários de Sines: 9000 €
Associação Caboverdiana de Sines e SC: 4000 €
Associação Pro Artes de Sines: 7000 €
Associação Prosas - Projeto Sénior: 1000 €
Associação Recreativa de Dança Sineense: 2000 €
Centro Cultural Emmerico Nunes: 1000 €
Cercisiago: 2000 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano: 2000 €
Contra Regra / Teatro do Mar: 5000 €
Ginásio Clube de Sines: 2000 €
Hóquei Clube Vasco da Gama: 2000 €
Independentes Futsal Associação: 2000 €
Santa Casa da Misericórdia de Sines: 3000 €
Sines Surf Clube: 1000 €
Skalabá Tuka: 500 €
SMURSS: 1500 €
Vasco da Gama Atlético Clube: 5000 €
Câmara Municipal de Sines: 1000 €
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Animais

Informação sobre Centro Oficial 
de Recolha de Animais de Companhia

A Câmara Municipal de Sines contemplou em 
plano e orçamento, para o ano de 2018, a constru-
ção de um Centro de Recolha Oficial para Animais 
de Companhia e, em consequência disso, têm 
vindo a ser desenvolvidos os projetos para o efeito.
  O Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril, veio apro-
var o programa de apresentação de candidaturas à 
concessão de incentivos financeiros para a cons-
trução e modernização dos centros de recolha ofi-
cial de animais de companhia (CRO), tendo o Muni-
cípio de Sines submetido uma candidatura com 
vista ao financiamento da construção do Centro de 
Recolha Oficial para Animais de Companhia de 
âmbito municipal.
  Adicionalmente a esse facto, os cinco Municípios 
que integram a Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral (CIMAL), entre os quais o Municí-
pio de Sines, constatando que as dificuldades com 
os animais errantes é comum a todos, decidiram a 
construção de um Centro de Recolha Oficial para 
Animais de Companhia de caráter intermunicipal.
  A decisão tomada no contexto da CIMAL não invi-
abiliza nem é incompatível com a decisão do Muni-
cípio de Sines relativamente à construção de um 
Centro de Recolha Oficial de âmbito municipal.
  Enquanto isso, a Câmara Municipal de Sines, com 
a inestimável colaboração da Associação 4 Patas, 
manterá as rotinas de tratamento, esterilização e 
adoção de animais, recorrendo para o efeito aos 
contratos firmados com entidades competentes.

Economia

Luz verde para novo 
investimento em 
energia eólica

Sines prepara-se para receber uma nova central eólica com uma 
potência de 60 megawatts. 
  Este investimento, no montante de 95 milhões de euros, ganhou 
em junho luz verde por parte do secretário de Estado da Energia, 
Jorge Seguro, e o município congratula-se com esta decisão. 
  A energia eólica está a ganhar cada vez mais importância em Por-
tugal e pesou 26% na produção total de eletricidade desde o início 
deste ano. 
  Somando todas as fontes de energias renováveis, o seu peso na 
produção total de eletricidade no país atingiu os 64% entre           
janeiro e maio. 
  Esta central vai juntar-se às três já existentes em Sines e, quando 
estiver concluída, a potência total instalada no concelho vai ron-
dar os 80 megawatts de eletricidade verde. 
  Este investimento foi anunciado num momento em que os paí-
ses da União Europeia chegaram a acordo para adotar uma meta 
obrigatória de 32% de energias renováveis até 2030, uma meta 
abaixo das pretensões de Portugal, que tem a ambição de atingir 
os 35% de energia verde em 2030. 

Ambiente

Mais de 9 toneladas de resíduos 
recolhidas da Costa do Norte
Numa parceria entre a Câmara Municipal de Sines 
e a Brigada do Mar, realizou-se de 12 a 15 de abril 
uma ação de limpeza da Praia da Costa do Norte.
  Apesar das condições climatéricas difíceis, foi pos-
sível recolher 9420kg de resíduos.
  A maioria dos resíduos recolhidos - 6150kg - foi 
constituída por artes de pesca e outros resíduos eli-
mináveis não caracterizáveis. Seguiram-se ma-
deira (2340kg), plásticos (760kg) e vidro (170kg).
  A limpeza teve a participação de 186 voluntários, 
distribuídos pelos quatro dias.
  O Centro Ciclista Sineense foi mais uma vez par-
ceiro da iniciativa, fornecendo moto4's e apoio de 
motorista no terreno ao longo dos quatro dias.
  A ValorSines colocou seis contentores para depo-
sição de resíduos, levantou os contentores com os 
resíduos recolhidos, pesou-os e encaminhou-os a 
destino final adequado (reciclagem ou aterro).
  A limpeza teve a colaboração da AEMLA - Associ-
ação de Escolas de Marinha do Litoral Alentejano, 
Universidade de Évora e MARE, secção de pesca 
submarina do Vasco da Gama Atlético Clube e 
Suzuki Marine, Escola Poeta Al Berto e Sulcor.
  A APLM – Associação Portuguesa de Lixo Mari-
nho, a Bandeira Azul e a Autoridade Marítima de 
Sines também apoiaram a iniciativa.
.

A Câmara Municipal de Sines, no âmbito do programa 
Bandeira Azul, promoveu um concurso de vídeo para estimular 
os jovens a refletir por meios audiovisuais sobre o problema do 
lixo marinho. Os vencedores foram os seguintes: 

1.º lugar - "Invasores do mar" 
Bernardo Ribeiro, João Silva, Luana Grilo, Tiago Santos e 
Mónica Almeida - 9.º A, Escola Poeta Al Berto 

2.º lugar - "FilMAR - Consequências de um pequeno ato" 
Afonso Santos, Francisca Miguel e Gonçalo Paulino - 8.º A, 
Escola Vasco da Gama

3.º lugar - "Há mar e mar, há poluir e limpar"
Beatriz Pedro, Érica Silva, Leonor Simões, Marta Silva e Raquel 
Pires - 10.º B, Escola Poeta Al Berto 

Águas de Santo André, Remax Sírius Sines, Sulcor, EmViagem 
e APS patrocinaram a iniciativa. 

Ver os filmes vencedores em youtube.com/cmsines.

Lixo marinho

Jovens filmam para sensibilizar

Os prémios foram entregues a 
29 de junho, nos Paços do Concelho
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Animais

Informação sobre Centro Oficial 
de Recolha de Animais de Companhia

A Câmara Municipal de Sines contemplou em 
plano e orçamento, para o ano de 2018, a constru-
ção de um Centro de Recolha Oficial para Animais 
de Companhia e, em consequência disso, têm 
vindo a ser desenvolvidos os projetos para o efeito.
  O Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril, veio apro-
var o programa de apresentação de candidaturas à 
concessão de incentivos financeiros para a cons-
trução e modernização dos centros de recolha ofi-
cial de animais de companhia (CRO), tendo o Muni-
cípio de Sines submetido uma candidatura com 
vista ao financiamento da construção do Centro de 
Recolha Oficial para Animais de Companhia de 
âmbito municipal.
  Adicionalmente a esse facto, os cinco Municípios 
que integram a Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral (CIMAL), entre os quais o Municí-
pio de Sines, constatando que as dificuldades com 
os animais errantes é comum a todos, decidiram a 
construção de um Centro de Recolha Oficial para 
Animais de Companhia de caráter intermunicipal.
  A decisão tomada no contexto da CIMAL não invi-
abiliza nem é incompatível com a decisão do Muni-
cípio de Sines relativamente à construção de um 
Centro de Recolha Oficial de âmbito municipal.
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manterá as rotinas de tratamento, esterilização e 
adoção de animais, recorrendo para o efeito aos 
contratos firmados com entidades competentes.

Economia
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Educação

Infância e educação em festa 
ao longo do mês de junho

A Câmara Municipal de Sines organizou em junho 
um programa de atividades de encerramento do 
ano escolar no concelho.
  O programa arrancou no dia 1 de junho, com a 
comemoração do Dia Mundial da Criança no Cas-
telo. Foi um dia de atividades lúdicas para todas as 
crianças do pré-escolar público, IPSS e privados e 
todos os alunos do 1.º ciclo do concelho de Sines 
(total de 1060 crianças).
  A 15 de junho, foi a vez das Primeiras Cambalho-
tas, no sintético do Estádio Municipal de Sines, 
onde 430 crianças mostraram competências 

desenvolvidas no bloco de motricidade do Pro-
grama de Expressão Físico-Motora do Pré-escolar, 
proporcionado pela Câmara Municipal de Sines 
aos jardins de infância públicos, IPSS e privados.
  No dia 20 de junho, no Pavilhão Multiusos, reali-
zou-se o espetáculo final do 1.º ciclo e pré-
escolar, que este ano contou uma lenda local, a 
"Lenda do Menino da Gralha", a partir da obra de 
Julieta Aurora Santos. O espetáculo foi uma orga-
nização da Câmara Municipal de Sines e resultou 
do trabalho desenvolvido nas disciplinas das Ativi-
dades de Enriquecimento Curricular, em articula-

ção com as professoras titulares. Teve parceria do 
Agrupamento de Escolas de Sines, do Teatro do 
Mar e da Escola de Artes do Alentejo Litoral. Envol-
veu todos os alunos de 1.º ciclo e pré-escolar da 
rede de escolas públicas (cerca de 900 crianças).
  Finalmente, a 22 de junho, na Piscina Municipal  
Carlos Manafaia, aconteceu mais uma edição da 
atividade Brincadeiras Aquáticas para cerca de 
137 crianças que usufruiram do bloco de natação 
do Programa de Expressão Físico-Motora.

A Academia das Energias, na ZIL 2 de Sines, recebeu, nos 
dias 17 e 18 de maio, a segunda edição da InForma, mostra 
dedicada à educação, à formação e ao emprego. O objetivo 
desta iniciativa foi dar a conhecer ofertas formativas e 
desenvolver ferramentas para jovens e todas as pessoas à 
procura de emprego estarem mais preparados para o mer-
cado laboral. A InForma foi composta por quatro compo-
nentes: área expositiva, apresentações, demonstrações 
práticas e workshops. 
  Esta edição da InForma esteve enquadrada na operação 
Aprender Fora de Portas / Planos integrados e inovadores 
de combate ao insucesso escolar, a qual prevê um investi-
mento de 554 633,04 € comparticipado em 85% pelo Fundo 
Social Europeu, no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020. A comparticipação da UE é 
de 471 463,58 € e a comparticipação pública nacional, asse-
gurada pelo município de Sines, totaliza 83 199,46 €.
  A organização foi da Câmara Municipal de Sines e do Sines 
Tecnopolo. Teve o apoio do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional e da Escola das Artes do Alentejo 
Litoral.

> Seminário discutiu como formar 
alunos e cidadãos no séc. XXI
O Centro de Artes de Sines recebeu, na tarde de 9 de maio, o seminário "Os Novos Desafios - Escola do 
Século XXI".  
  Organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Sines e pela Universidade Aberta, através do Centro 
Local de Aprendizagem sedeado em Grândola, o seminário foi concebido como uma oportunidade para dis-
cutir novas práticas, tecnologias e metodologias para melhorar o processo educativo. 
   A iniciativa teve 110 participantes, na sua maioria professores das escolas de Sines, mas também dos agru-
pamentos escolares de Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André.  
  O seminário esteve integrado na operação Aprender Fora de Portas / Planos integrados e inovadores de 
combate ao insucesso escolar, a qual prevê um investimento de 554 633,04 € comparticipado em 85% pelo 
Fundo Social Europeu, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020. A comparticipa-
ção da União Europeia é de 471 463,58 € e a comparticipação pública nacional, assegurada pelo município 
de Sines, totaliza 83 199,46 €.

> CPCJ promoveu jornadas sobre 
influência da família nas crianças
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sines organizou, no dia 30 de maio, no Centro de 
Artes de Sines, a oitava edição das suas jornadas, dedicadas ao tema “Ser Família! – A influência das 
dinâmicas familiares na vida da criança”.
   Na abertura das jornadas, o vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, Fernando Ramos, salientou a 
importância de discutir esta temática.
  "Seja em que modelos de família for, é sempre no seio da família, em primeiro lugar, que são criadas as 
condições de realização pessoal das crianças e dos jovens."
   Fernando Ramos deu também os parabéns à CPCJ pela realização das jornadas, que, em oito edições, 
"significam um apreciável património de reflexão sobre os problemas que as crianças e os jovens 
enfrentam nas sociedades contemporâneas".

Formação

Mostra InForma ajudou preparação 
para mercado de trabalho
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No contexto de uma excelente prestação global da 
seleção portuguesa, os ginastas de Sines regista-
ram uma presença de grande nível no 26.º Campe-
onato da Europa de Ginástica de Trampolins.
   No campeonato, que decorreu de 12 a 15 de abril, 
em Baku, capital do Azerbaijão, atletas formados 
na Academia de Ginástica de Sines conquistaram 
três medalhas e várias posições nos oito primeiros 
classificados.

RESGATE CONQUISTA TÍTULOS DE SALVAMENTO AQUÁTICO
A Resgate – Associação de Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano 
esteve em evidência no Campeonato Nacional de Salvamento Aquático de 
Praia, realizado a 29 de abril, na Praia Vasco da Gama. Concluiu a competição 
com um 1.º lugar por equipas júnior e ficou em 2.º lugar por equipas sénior. 
De Sines participaram cinco atletas juniores e sete atletas seniores, sendo de 
destacar os desempenhos de Melissa Lopes (tripla campeã nacional júnior) e 
Rodrigo Costa (duplo campeão nacional sénior).

Andebol de topo no Multiusos de Sines
O Pavilhão Multiusos de Sines continua a ser palco para jogos de alto gabarito das modalidades em Portugal. Desta vez a modalidade foi o andebol, cuja 
seleção nacional feminina defrontou em Sines a congénere da Rússia, no dia 31 de maio, num jogo a contar para o apuramento para o Campeonato Europeu de 
França 2018. A equipa portuguesa perdeu por 30-24, mas teve um excelente desempenho contra a seleção campeã olímpica. A festa do andebol prosseguiu 
nos dias 1, 2 e 3 de junho, com a fase final do Campeonato Nacional - Juvenis Femininos, em que saiu vencedora a equipa do CALE Leça da Palmeira. Duas 
organizações da Federação de Andebol de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Sines.

Ginastas de Sines conquistam 
medalhas no Europeu

   foi medalha de prata em  RÚBEN TAVARES
trampolim sincronizado júnior com o parceiro  
Gonçalo Martins, de Loulé. Foi também o quarto 
atleta europeu qualificado para os Jogos Olímpi-
cos da Juventude.
    esteve integrada na equipa de SARA SOUSA
duplo mini trampolim feminino sénior que con-
quistou uma medalha de prata, tendo obtido um 
6.º lugar individual na disciplina.

   , atleta sénior formada na BEATRIZ MARTINS
Academia e atualmente a competir no Lisboa Giná-
sio Clube, fez parte da equipa classificada em 3.º 
lugar em trampolim individual feminino sénior, 
arrecadando um excelente 6.º lugar em trampolim 
individual e outro 6.º lugar em trampolim sincroni-
zado com a colega de equipa Ana Rente.

...E também somos grandes no mar

VGAC EM DESTAQUE NO NACIONAL DE PESCA SUBMARINA
O Vasco da Gama Atlético Clube – Suzuki Marine organizou em maio o 
Campeonato Nacional de Pesca Submarina, em Sines e Vila Nova de 
Milfontes. Os pescadores do clube tiveram ótimos desempenhos: Pedro 
Domingues (2.º), João Peixeiro (8.º), João Guerreiro (9.º), Miguel Santos 
(16.º), David Neves (20.º) e Nuno Ganchinho (22.º). A atleta Teresa Duarte foi 
25.ª na classificação geral e 1.ª classificada em senhoras. O clube de Sines foi 
2.º classificado por equipas.

...E eventos de outras modalidades um pouco por todo o concelho

Orientação no Casoto
Taça de Portugal de Ori-Trail / Rogaine / 12 maio

BTT em Porto Covo
Raid BTT Alvalade - Porto Covo / 20 maio

Surf em S. Torpes
Campeonato Regional de Surf / 26 e 27 maio

Basquetebol na Av. Vasco da Gama
FPB 3x3 Open Sines / 9 junho

Natação na baía
15.ª Prova de Mar Baía de Sines / 17 junho

Patinagem artística no Pavilhão dos Desportos
Camp. Nacional Figuras Obrigatórias / 5 e 6 maio

PAULA SILVA
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Ginastas de Sines conquistam 
medalhas no Europeu

   foi medalha de prata em  RÚBEN TAVARES
trampolim sincronizado júnior com o parceiro  
Gonçalo Martins, de Loulé. Foi também o quarto 
atleta europeu qualificado para os Jogos Olímpi-
cos da Juventude.
    esteve integrada na equipa de SARA SOUSA
duplo mini trampolim feminino sénior que con-
quistou uma medalha de prata, tendo obtido um 
6.º lugar individual na disciplina.

   , atleta sénior formada na BEATRIZ MARTINS
Academia e atualmente a competir no Lisboa Giná-
sio Clube, fez parte da equipa classificada em 3.º 
lugar em trampolim individual feminino sénior, 
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...E também somos grandes no mar

VGAC EM DESTAQUE NO NACIONAL DE PESCA SUBMARINA
O Vasco da Gama Atlético Clube – Suzuki Marine organizou em maio o 
Campeonato Nacional de Pesca Submarina, em Sines e Vila Nova de 
Milfontes. Os pescadores do clube tiveram ótimos desempenhos: Pedro 
Domingues (2.º), João Peixeiro (8.º), João Guerreiro (9.º), Miguel Santos 
(16.º), David Neves (20.º) e Nuno Ganchinho (22.º). A atleta Teresa Duarte foi 
25.ª na classificação geral e 1.ª classificada em senhoras. O clube de Sines foi 
2.º classificado por equipas.

...E eventos de outras modalidades um pouco por todo o concelho

Orientação no Casoto
Taça de Portugal de Ori-Trail / Rogaine / 12 maio

BTT em Porto Covo
Raid BTT Alvalade - Porto Covo / 20 maio

Surf em S. Torpes
Campeonato Regional de Surf / 26 e 27 maio

Basquetebol na Av. Vasco da Gama
FPB 3x3 Open Sines / 9 junho

Natação na baía
15.ª Prova de Mar Baía de Sines / 17 junho

Patinagem artística no Pavilhão dos Desportos
Camp. Nacional Figuras Obrigatórias / 5 e 6 maio

PAULA SILVA
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FEIRAS

A Feira da Primavera voltou a dar cor ao centro 
histórico de Sines no fim de semana de 19 e 20 de 
maio. Como habitual, a iniciativa, organizada 
pela Câmara Municipal de Sines, foi composta 
por uma componente de mercado tradicional, 
com a participação de 80 expositores, e por um 
programa de animação, dedicado a todos os 
públicos, com enfoque nas famílias. Nesta edição 
da feira, os destaques musicais foram os 
concertos no Largo Poeta Bocage: Músicas de 
Animação, Átoa e Fado Violado. No Castelo, o 
programa incluiu um espaço com divertimentos 
para crianças, conversas sobre saúde e bem-
estar, hora do conto, desafio criativo na área das 
artes plásticas e espaço zen. Também houve circo 
pelo projeto KINESSIS. O edifício dos antigos 
correios, na Praça Tomás Ribeiro, esteve 
decorado com o tema desta edição da feira, Alice 
no País das Maravilhas, e recebeu workshops de 
magia por Ricardo Rapaz.

> Feira da Primavera «no País das Maravilhas»

> Feira animou passeio marítimo 
e promoveu economia do mar
A terceira edição da Feira do Mar, organizada em conjunto pelo Sines 
Tecnopolo e Câmara Municipal de Sines, divulgou os aspetos mais 
relevantes da economia do mar, nos dias 15, 16 e 17 de junho. Na Avenida 
Vasco da Gama, teve lugar uma mostra com a presença dos principais 
intervenientes (empresas, entidades, privados) ligados à economia do mar, 
com destaque para os produtos gastronómicos regionais, alguns dos quais 
apresentados em momentos de ‘showcooking’ patrocinados pela 
Docapesca. No auditório da APS realizou-se uma conferência com o tema 
“Inovar e Criar para Empreender na Economia do Mar”. Houve também a 
oportunidade de visitar o farol e a lota de Sines, fazer um batismo de 
paddle e mergulho, praticar zumba e yoga na praia e observar animais, 
algas e esculturas à beira-mar. Três concertos animaram a feira: Miguel 
Gameiro, Banda da Armada e Skalabá Tuka.

> Feira «Poesia à Solta no Bairro» 
estreou praça requalificada
A nova praça urbana construída no âmbito das obras de reabilitação do Bairro 
1.º de Maio (Fase 1) recebeu no dia 29 de abril o seu primeiro evento, a 6.ª 
edição da feira Poesia à Solta no Bairro. Uma organização conjunta da 
Câmara Municipal de Sines, Associação Prosas (que criou a iniciativa), Missão 
Coragem, cooperativa Sines em Rede e Vespa Clube do Alentejo Litoral, a 
feira foi composta por uma componente de expositores e por uma 
componente de animação. Durante o evento, o projeto CLDS 3G Viver + Sines 
fez uma ação de divulgação dos produtos dos comerciantes / produtores. 
  A reabilitação do espaço do Bairro 1.º de Maio - 1.ª fase foi cofinanciada em 
85% pelo Programa Operacional Alentejo 2020, no âmbito do programa 
Portugal 2020, com fundos FEDER / União Europeia. O investimento 
aprovado foi de 158 439 €, com uma despesa elegível de 157 039 €. A 
comparticipação FEDER foi de 133 483,15 €.

> Comemorar a liberdade com artes e desporto 
A Noite da Liberdade, 24 de abril, no Castelo, com concerto da banda Amor Electro, DJs e fogo de artifício, foi o destaque das comemorações do 44.º 
aniversário da Revolução dos Cravos em Sines. No campo das artes também houve pintura (exposições de António Saiote e João Barros Silva), artesanato 
(exposição da associação Arte Velha), música (concerto comemorativo dos 10 anos da Escola das Artes do Alentejo Litoral e baile na Santa Casa da 
Misericórdia) e dança (XI Vamos dançar, organizado pela Associação Recreativa de Dança Sineense). Os clubes desportivos participaram com provas ou 
demonstrações de hóquei em patins (Hóquei Clube Vasco da Gama), ginástica (Academia de Ginástica de Sines) e natação (Clube de Natação do Litoral 
Alentejano). No programa protocolar, destaque para a sessão solene da Assembleia Municipal. A Sociedade Columbófila Vasco da Gama, a fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários de Sines e a banda filarmónica da SMURSS abrilhantaram a cerimónia de hastear da bandeira.

> Junho foi mês de teatro
Como tem vindo a acontecer desde 2014, junho é um mês especial para quem 
gosta de teatro. O Centro de Artes de Sines recebeu três espetáculos: "Projeto 
d'Homens", apresentado pela companhia d'As Entranhas, no dia 2; "La Tortilla de 
Mi Madre", pela Peripécia Teatro, no dia 21; e "Crise no Parque Eduardo VII", pela 
companhia A Comuna, no dia 30. No dia 23 de junho, o Teatro do Mar estreou no 
Castelo a sua nova produção, "InSomnio", uma criação de Julieta Aurora Santos.

> Terras Sem Sombra em Sines
O Festival Terras Sem Sombra, ou "festival do Baixo Alentejo", como se 
apresenta, passou por Sines a 16 e 17 de junho. Na música, ofereceu um recital de 
entrada livre, para um auditório do Centro de Artes de Sines cheio, por Artur 
Pizarro, um dos mais conceituados pianistas portugueses. Realizou-se também 
uma visita guiada aos lugares do roteiro siniense de Vasco da Gama e uma outra 
visita para conhecer a biodiversidade na área de influência do Porto de Sines. O 
Festival Terras Sem Sombra é uma organização da associação Pedra Angular e 
tem o apoio da Câmara Municipal de Sines.

> Do Mali e de Cuba para Sines
O Centro de Artes de Sines acolheu, de 8 a 12 de junho, uma residência artística 
de Maravillas de Mali, a primeira orquestra de música afrocubana do Mali, criada 
nos anos 60 por estudantes malianos enviados a Cuba para aprender música. No 
verão de 2018, além do lançamento de um álbum com novas versões das canções 
editadas há mais de 50 anos, estão em digressão pela Europa. Antes de se 
apresentarem no Teatro da Trindade, em Lisboa, em estreia mundial, estiveram 
em residência em Sines, com ensaios abertos ao público e para as escolas. 
Regressam a Sines, no dia 27 de julho, para atuar no Festival Músicas do Mundo.
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Arquivo Aberto

E Sines tornou-se cidade…
A elevação de Sines a cidade no dia 12 de julho de 1997

Em 1997 Sines já não era a vila turística e piscatória 
que fora em 1971, quando foi anunciado e iniciado 
o projeto do Complexo Industrial de Sines. O con-
celho, não só a vila, mudara radicalmente, com a 
instalação de atividades industriais e portuárias e o 
desenvolvimento de serviços. 
  A agricultura e a velha indústria corticeira esta-
vam a desaparecer. A primeira pelas extensas 
expropriações conduzidas pelo Gabinete da Área 
de Sines, e a segunda em estertor desde a segunda 
metade do século XX. 
  Enquanto em 1970 o centro urbano de Sines se 
reduzia praticamente à vila, com exceção dos bair-
ros nascentes do Depósito da Água e do Bairro Ope-
rário, em 1997 já estavam estabilizados os novos 
bairros nascidos do Complexo Industrial: Bairro da 
Quinta dos Passarinhos, Bairro Primeiro de Maio, 
Bairro Soeiro Pereira Gomes. A partir de 1972 e até 
1981, o centro urbano de Sines cresceu 94% (1).
  Em 1984 foi criada a freguesia do Porto Covo, uma 
velha aspiração já reivindicada desde 1919 (2). Foi 
a primeira alteração administrativa do território 
desde a restauração do concelho em 1914.
  Outros argumentos foram então aduzidos, decor-
rentes das consequências do Complexo de Sines. 
Em 1972 a população ativa da vila estava repartida 
entre o setor primário (37%) e o setor terciário 
(40%), sendo que o setor secundário apenas ocu-
pava 23% da população ativa. Em 1981 a realidade 
alterou-se irreversivelmente. Além do cresci-
mento da população ativa, que entre 1972 e 1976 
aumentou 63%, número que se reduziu para 32% 
entre 1976 e 1981, também a sua ocupação se alte-
rou. Em 1981 apenas 18% da população ativa se 
ocupava no setor primário, enquanto o setor ter-
ciário se manteve em crescimento (48%) e o setor 
secundário aumentou a percentagem para 34%.
  Ao nível industrial as infraestruturas estavam em 
pleno funcionamento e preparadas para crescer. 
Estavam instaladas, em 1996, grandes empresas 
empregadoras e produtoras como a Central Ter-
moelétrica em São Torpes, a Refinaria da Petrogal 
ou a Petroquímica da Borealis. O Porto de Sines 
estava em crescimento, sendo que podia receber 
navios com calados de catorze ou mais metros (3). 
Apesar disso a vertente turística do concelho man-
teve-se. Em 1988 foi criado o Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, do qual faz 
parte boa parte da área do concelho.
  Além do crescimento urbano, demográfico e eco-
nómico, a Câmara Municipal justificou a proposta 
através de outros critérios definidos pela Lei 11/82 
de 2 de junho. Foram eles o número de eleitores 
em aglomerado contínuo (em setembro de 1996 
eram 9163), a existência de corporação de bombe-
iros, casa de espetáculos e centro cultural, museu e 
biblioteca, instalações de hotelaria, estabeleci-
mentos de ensino preparatório e secundário, 
transportes públicos suburbanos e parques e jar-
dins públicos (4). Ainda não estavam disponíveis 

equipamentos que viriam a ser centrais na cidade, 
como o Centro de Artes de Sines (2005), as Piscinas 
Municipais Carlos Manafaia (2005) ou o Pavilhão 
Multiusos (2013), mas a dinâmica do Centro Cultu-
ral Emmérico Nunes, no que respeita à arte con-
temporânea, era marcante, e os espaços então 
existentes já davam uma feição urbana à vila.
  A proposta da Assembleia Municipal de Sines foi 
aprovada na sua sessão ordinária de 27 de setem-
bro de 1996. No dia 12 de julho de 1997 a Lei n.º 
44/97 consignava a elevação de Sines a cidade, 635 
anos após a criação do concelho de Sines.
 
Para saber mais:
AMSNS. CMSNS. Processo de candidatura: ele-
vação de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996
AMSNS. CMSNS. Funcionamento dos Órgãos 
Representativos. Diploma de elevação da vila de 
Sines a cidade, 23 de abril de 1998. Disponível em < 
http://45.33.69.154/index.php/diploma-da-
elevacao-da-vila-de-sines-cidade >

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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(1) AMSNS. CMSNS. Processo de candidatura: eleva-
ção de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996, p.3.
(2) Arquivo Municipal de Sines. Câmara Municipal de 
Sines. Documentos das Atas, das reuniões, maço 4, 22 
de outubro de 1919.
(3) AMSNS. CMSNS. Processo de candidatura: eleva-
ção de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996, p. 8.
(4) AMSNS. CMSNS. Processo de candidatura: eleva-
ção de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996, p.38.

Diploma da elevação de Sines a cidade, pela Lei nº 44/97 de 12 de Julho. Arquivo Municipal de Sines

PROPOSTAS DOS ALUNOS 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA 

PARA A CIDADE
SEMANARTE, IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 

SEMANA ARTÍSTICA ANUAL
Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 

grupo: Leonor Simões

Criar uma semana artística anual para promover 
o interesse dos jovens pelas artes e desmistificar 
a ideia de que a arte “é uma seca”. Com 
envolvimento de artistas, alunos e professores. 
Espetáculos e exposições por toda a cidade, com 
um tema diferente todos os anos.

À PESCA DAS NOSSAS ORIGENS

Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 
grupo: Érica Silva

Fortalecer o sentido de comunidade, repensando 
a relação da cidade com o mar. Promover o 
conhecimento das tradições da pesca artesanal, 
que atualmente “não desperta o interesse dos 
jovens”. Um festival de tradições, com 
workshops, encenações, mostra de receitas, 
entre outras atividades.

RETOMAR A VIDA ATIVA
Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 

grupo: Ângela do Ó

Criar uma associação para promover a relação 
dos jovens com os mais idosos. Organizar 
workshops em que os mais velhos transmitem os 
seus conhecimentos aos mais novos e vice-versa. 
Criar uma tarde em que os idosos vão à escola. 
Combater a solidão dos idosos, o suicídio e o 
envelhecimento precoce.

SINES SUSTENTÁVEL
Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 

grupo: Duarte Pereira

Tornar Sines uma cidade mais sustentável. 
Desenvolver campanhas de sensibilização para 
uma cidadania sustentável. Fazer o diagnóstico 
energético da escola. Reduzir os consumos 
energéticos do município. Tornar “Sines, cidade 
sustentável” um objetivo mobilizador como 
foram as comissões de moradores.

UM DIA COM... 
EXPERIMENTA UMA PROFISSÃO

Turma 1.º TAP – Téc. Apoio Psicossocial | Prof.ª 
Maria Afonso | Porta-voz: Jonathan Silva

Projeto para melhorar o acesso a informação 
mais detalhada sobre as várias profissões 
existentes no mercado. Organizar palestras. 
Promover um dia em que os jovens possam ver, 
em situação real, como é a vida de um 
trabalhador que exerça uma profissão com que 
se identifiquem.

A COMUNIDADE CIGANA DE SINES 
VAI À ESCOLA

Turma 11.º B | Prof.ª Isabel Vicente | Porta-vozes do 
grupo: Cláudio e Sara Neto

Combater o preconceito e os estereótipos sobre 
a comunidade cigana, cuja cultura, de natureza 
oral, corre o risco de desaparecer. Aproximar a 
escola da comunidade cigana e vice-versa. 
Estudar a história da comunidade cigana de 
Sines. Promover iniciativas para preservar a 
cultura cigana.

OLHAR A CIDADE
Turma 7.º C | Prof.ª Isabel Vicente | Porta-vozes do 

grupo: João Raposo e Iara

Projeto focado em duas estações arqueológicas 
existentes no Monte Chãos: Palmeirinha e 
Quitéria. Combater a degradação das estações, 
melhorar as suas condições de visita (sinalização, 
acessibilidade, etc.) e o seu conhecimento pela 
população. Criar um clube de história na escola.

Um grupo de alunos da Escola Secundária Poeta Al Berto apresentou na sessão solene da Assembleia 
Municipal comemorativa do 25 de Abril um conjunto de propostas para a cidade. A iniciativa, realizada 
no Centro de Artes de Sines, esteve integrada no projeto “Comissões de Moradores do Concelho de 
Sines: da Tradição à Modernidade”, iniciativa da Câmara Municipal de Sines, cofinanciada pelo 
Programa Tradições, da EDP Produção. Inspirados no movimento de participação popular que as 
comissões de moradores constituíram, os alunos deram desta forma o seu contributo para o 
desenvolvimento da sua cidade, em áreas como a cultura, o património, o ambiente, o emprego, o 
apoio social e a integração de minorias.
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Arquivo Aberto

E Sines tornou-se cidade…
A elevação de Sines a cidade no dia 12 de julho de 1997

Em 1997 Sines já não era a vila turística e piscatória 
que fora em 1971, quando foi anunciado e iniciado 
o projeto do Complexo Industrial de Sines. O con-
celho, não só a vila, mudara radicalmente, com a 
instalação de atividades industriais e portuárias e o 
desenvolvimento de serviços. 
  A agricultura e a velha indústria corticeira esta-
vam a desaparecer. A primeira pelas extensas 
expropriações conduzidas pelo Gabinete da Área 
de Sines, e a segunda em estertor desde a segunda 
metade do século XX. 
  Enquanto em 1970 o centro urbano de Sines se 
reduzia praticamente à vila, com exceção dos bair-
ros nascentes do Depósito da Água e do Bairro Ope-
rário, em 1997 já estavam estabilizados os novos 
bairros nascidos do Complexo Industrial: Bairro da 
Quinta dos Passarinhos, Bairro Primeiro de Maio, 
Bairro Soeiro Pereira Gomes. A partir de 1972 e até 
1981, o centro urbano de Sines cresceu 94% (1).
  Em 1984 foi criada a freguesia do Porto Covo, uma 
velha aspiração já reivindicada desde 1919 (2). Foi 
a primeira alteração administrativa do território 
desde a restauração do concelho em 1914.
  Outros argumentos foram então aduzidos, decor-
rentes das consequências do Complexo de Sines. 
Em 1972 a população ativa da vila estava repartida 
entre o setor primário (37%) e o setor terciário 
(40%), sendo que o setor secundário apenas ocu-
pava 23% da população ativa. Em 1981 a realidade 
alterou-se irreversivelmente. Além do cresci-
mento da população ativa, que entre 1972 e 1976 
aumentou 63%, número que se reduziu para 32% 
entre 1976 e 1981, também a sua ocupação se alte-
rou. Em 1981 apenas 18% da população ativa se 
ocupava no setor primário, enquanto o setor ter-
ciário se manteve em crescimento (48%) e o setor 
secundário aumentou a percentagem para 34%.
  Ao nível industrial as infraestruturas estavam em 
pleno funcionamento e preparadas para crescer. 
Estavam instaladas, em 1996, grandes empresas 
empregadoras e produtoras como a Central Ter-
moelétrica em São Torpes, a Refinaria da Petrogal 
ou a Petroquímica da Borealis. O Porto de Sines 
estava em crescimento, sendo que podia receber 
navios com calados de catorze ou mais metros (3). 
Apesar disso a vertente turística do concelho man-
teve-se. Em 1988 foi criado o Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, do qual faz 
parte boa parte da área do concelho.
  Além do crescimento urbano, demográfico e eco-
nómico, a Câmara Municipal justificou a proposta 
através de outros critérios definidos pela Lei 11/82 
de 2 de junho. Foram eles o número de eleitores 
em aglomerado contínuo (em setembro de 1996 
eram 9163), a existência de corporação de bombe-
iros, casa de espetáculos e centro cultural, museu e 
biblioteca, instalações de hotelaria, estabeleci-
mentos de ensino preparatório e secundário, 
transportes públicos suburbanos e parques e jar-
dins públicos (4). Ainda não estavam disponíveis 

equipamentos que viriam a ser centrais na cidade, 
como o Centro de Artes de Sines (2005), as Piscinas 
Municipais Carlos Manafaia (2005) ou o Pavilhão 
Multiusos (2013), mas a dinâmica do Centro Cultu-
ral Emmérico Nunes, no que respeita à arte con-
temporânea, era marcante, e os espaços então 
existentes já davam uma feição urbana à vila.
  A proposta da Assembleia Municipal de Sines foi 
aprovada na sua sessão ordinária de 27 de setem-
bro de 1996. No dia 12 de julho de 1997 a Lei n.º 
44/97 consignava a elevação de Sines a cidade, 635 
anos após a criação do concelho de Sines.
 
Para saber mais:
AMSNS. CMSNS. Processo de candidatura: ele-
vação de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996
AMSNS. CMSNS. Funcionamento dos Órgãos 
Representativos. Diploma de elevação da vila de 
Sines a cidade, 23 de abril de 1998. Disponível em < 
http://45.33.69.154/index.php/diploma-da-
elevacao-da-vila-de-sines-cidade >

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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ção de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996, p. 8.
(4) AMSNS. CMSNS. Processo de candidatura: eleva-
ção de Sines a cidade, 30 de setembro de 1996, p.38.

Diploma da elevação de Sines a cidade, pela Lei nº 44/97 de 12 de Julho. Arquivo Municipal de Sines

PROPOSTAS DOS ALUNOS 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA 

PARA A CIDADE
SEMANARTE, IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 

SEMANA ARTÍSTICA ANUAL
Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 

grupo: Leonor Simões

Criar uma semana artística anual para promover 
o interesse dos jovens pelas artes e desmistificar 
a ideia de que a arte “é uma seca”. Com 
envolvimento de artistas, alunos e professores. 
Espetáculos e exposições por toda a cidade, com 
um tema diferente todos os anos.

À PESCA DAS NOSSAS ORIGENS

Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 
grupo: Érica Silva

Fortalecer o sentido de comunidade, repensando 
a relação da cidade com o mar. Promover o 
conhecimento das tradições da pesca artesanal, 
que atualmente “não desperta o interesse dos 
jovens”. Um festival de tradições, com 
workshops, encenações, mostra de receitas, 
entre outras atividades.

RETOMAR A VIDA ATIVA
Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 

grupo: Ângela do Ó

Criar uma associação para promover a relação 
dos jovens com os mais idosos. Organizar 
workshops em que os mais velhos transmitem os 
seus conhecimentos aos mais novos e vice-versa. 
Criar uma tarde em que os idosos vão à escola. 
Combater a solidão dos idosos, o suicídio e o 
envelhecimento precoce.

SINES SUSTENTÁVEL
Turma 10.º B | Prof.ª Maria Afonso | Porta-voz do 

grupo: Duarte Pereira

Tornar Sines uma cidade mais sustentável. 
Desenvolver campanhas de sensibilização para 
uma cidadania sustentável. Fazer o diagnóstico 
energético da escola. Reduzir os consumos 
energéticos do município. Tornar “Sines, cidade 
sustentável” um objetivo mobilizador como 
foram as comissões de moradores.

UM DIA COM... 
EXPERIMENTA UMA PROFISSÃO

Turma 1.º TAP – Téc. Apoio Psicossocial | Prof.ª 
Maria Afonso | Porta-voz: Jonathan Silva

Projeto para melhorar o acesso a informação 
mais detalhada sobre as várias profissões 
existentes no mercado. Organizar palestras. 
Promover um dia em que os jovens possam ver, 
em situação real, como é a vida de um 
trabalhador que exerça uma profissão com que 
se identifiquem.

A COMUNIDADE CIGANA DE SINES 
VAI À ESCOLA

Turma 11.º B | Prof.ª Isabel Vicente | Porta-vozes do 
grupo: Cláudio e Sara Neto

Combater o preconceito e os estereótipos sobre 
a comunidade cigana, cuja cultura, de natureza 
oral, corre o risco de desaparecer. Aproximar a 
escola da comunidade cigana e vice-versa. 
Estudar a história da comunidade cigana de 
Sines. Promover iniciativas para preservar a 
cultura cigana.

OLHAR A CIDADE
Turma 7.º C | Prof.ª Isabel Vicente | Porta-vozes do 

grupo: João Raposo e Iara

Projeto focado em duas estações arqueológicas 
existentes no Monte Chãos: Palmeirinha e 
Quitéria. Combater a degradação das estações, 
melhorar as suas condições de visita (sinalização, 
acessibilidade, etc.) e o seu conhecimento pela 
população. Criar um clube de história na escola.

Um grupo de alunos da Escola Secundária Poeta Al Berto apresentou na sessão solene da Assembleia 
Municipal comemorativa do 25 de Abril um conjunto de propostas para a cidade. A iniciativa, realizada 
no Centro de Artes de Sines, esteve integrada no projeto “Comissões de Moradores do Concelho de 
Sines: da Tradição à Modernidade”, iniciativa da Câmara Municipal de Sines, cofinanciada pelo 
Programa Tradições, da EDP Produção. Inspirados no movimento de participação popular que as 
comissões de moradores constituíram, os alunos deram desta forma o seu contributo para o 
desenvolvimento da sua cidade, em áreas como a cultura, o património, o ambiente, o emprego, o 
apoio social e a integração de minorias.
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PAULO GONZO
15 de agosto
Castelo // 22h00
Entrada livre

Paulo Gonzo, cantor, compositor e performer, tem mais de 40 anos de carreira e é uma 

referência obrigatória da música produzida em Portugal nas últimas décadas, com 

mais de 500 mil discos vendidos até hoje. As suas primeiras músicas são de 1975 e seu 

primeiro disco é de 1979. Desde então passou por muitos palcos, cidades e países do 

mundo com a sua voz e as suas raízes nos blues e no R&B. Com o seu novo espetáculo, 

explora diferentes abordagens ao repertório de sempre. Um espetáculo de grande 

qualidade artística repleto de êxitos intemporais. 

Concertos de verão


