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Do FMM Sines às Tasquinhas, passando pelos concertos de agosto, o verão 2019 em 
Sines tem um forte complemento cultural à oferta balnear de excelência. P4-7

Turismo

Verão com grandes 
praias e muita cultura

A 21.ª edição do FMM Sines - Festival 
Músicas do Mundo apresenta 51 
concertos de 31 países, distribuídos 
por 10 dias de música: os primeiros 
três na aldeia de Porto Covo (18, 19 e 
20 de julho) e os restantes sete na 
cidade de Sines (21 a 27 de julho).

A artista cabo-verdiana Lucibela atua, dia 26 de 
julho, às 18h00, no Castelo. Foto © N'Krumah 
Lawson-Daku / Lusafrica



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 
      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. 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
NOVO: 9h00-15h00: atendimento de urbanismo

(*) À quinta-feira, encerra às 16h00.

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 em datas a 
designar nos meses de julho, agosto e 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 e vereadoras do executivo 
municipal. As marcações também podem ser feitas pelo 
tel. 269 630 600. 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. 

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
Boas notícias 

na entrada do verão

Foi com enorme regozijo que recebemos a notícia 

que Sines ocupa o 5.º lugar do Rating Municipal Por-

tuguês, uma iniciativa da Ordem dos Economistas 

que analisa os 308 municípios nacionais à luz de um 

conjunto de 25 indicadores. No rating dos municí-

pios com menos de 20 mil habitantes, Sines ocupa 

o 1.º lugar. Nos 10 primeiros a nível nacional, Sines 

é o único representante da região Alentejo. Sabe-

mos que estes estudos não se encontram imunes a 

críticas e que é do interesse de muitos colocar em 

causa a metodologia e os resultados. Contudo, de 

entre todos os estudos do género, este é provavel-

mente o de maior credibilidade. Não podemos 

ignorar que de 2016 para 2019 o concelho de Sines 

passou da 9.ª para a 5.ª posição nacional no rating 

da Ordem dos Economistas.

  Este reconhecimento, que nos deve orgulhar, 

vem também demonstrar que, apesar do muito 

que ainda existe por fazer, a vontade de todos os 

sinienses está a produzir resultados. À Câmara 

Municipal de Sines vem, sobretudo, acrescentar 

responsabilidade. Porquê? Porque a missão da 

Câmara e dos seus eleitos é fazer mais e melhor, 

por todos, a cada dia. Não nos esquecemos disso. 

Como não nos esquecemos, e valorizamos muito, 

a necessidade de toda a comunidade estar mobili-

zada em torno daquilo que são as questões essen-

ciais para o desenvolvimento, para o bem-estar de 

quem cá vive e dos que nos visitam, bem como 

para o contínuo aumento da qualidade de vida.

  A este respeito importa dar conta da aprovação 

de dois novos financiamentos comunitários: um 

para a construção de um Centro de Dia em Porto 

Covo, que permitirá substituir as instalações provi-

sórias que há anos servem aquela resposta social; 

outro para a qualificação e valorização do Canto 

Mosqueiro e suporte à visitação da Costa do Norte, 

o que permitirá melhorar os acessos, ordenar o 

trânsito e o estacionamento, instalar passadiços e 

miradouros. Eleva-se assim para cerca de 13 

milhões de euros o montante de fundos aprovados 

para o concelho de Sines no âmbito do Portugal 

2020. Esperamos que se encontrem reunidas as 

condições para a execução das empreitadas nos 

tempos previstos e que não se repitam as dificul-

dades sentidas por muitas autarquias em encon-

trar empresas para executar as obras lançadas a 

concurso. Como foi, aliás, o sucedido com a obra 

do Mercado Municipal, que finalmente se encon-

tra adjudicada, com um prazo de execução de 

nove meses e um investimento de 1.696.429,99€.  

Esta obra deverá ser consignada dentro de dois a 

três meses, após a emissão do visto prévio do Tri-

bunal de Contas.

  Ainda do ponto de vista do médio prazo, gostaria 

de assinalar que iniciámos o desenvolvimento de 

uma Estratégia Local de Habitação. Demos esse 

passo porque estamos conscientes que este é um 

problema para muitas famílias em Sines, quer do 

ponto de vista social quer do ponto de vista do 

acesso à habitação em regime de arrendamento. 

Esta Estratégia Local de Habitação, que procura 

conjugar os novos instrumentos de apoio e promo-

ção do acesso a uma habitação condigna, permitir-

nos-á apoiar diretamente os mais necessitados, 

mas também mobilizar outros apoios estatais para 

facilitar o arrendamento, nomeadamente pelos 

mais jovens.

  Assinalo ainda, com enorme satisfação, a reaber-

tura do Tribunal de Sines, onde à secção de proxi-

midade se junta agora o Juízo do Trabalho. Só após 

muita insistência de todos, e o compromisso da 

senhora ministra da Justiça, foi possível trazer para 

Sines um tribunal especializado numa matéria tão 

relevante para este concelho e que tinha sido 

encerrado por decisão do anterior governo. O 

Juízo do Trabalho significa um aumento de servi-

ços públicos no nosso concelho, maior salva-

guarda dos direitos dos trabalhadores e maior pro-

teção dos cidadãos.

  Finalmente, aproxima-se a realização de mais um 

Festival Músicas do Mundo. Sem dúvida que o 

FMM tem hoje uma identidade fortíssima. O Festi-

val Músicas do Mundo é nacional e internacional-

mente reconhecido enquanto celebração do diá-

logo intercultural através da linguagem universal 

da música. Nesta 21.ª edição o FMM apresenta um 

programa de 10 dias, 51 concertos e bandas de 31 

países. Mais uma vez, os primeiros três dias decor-

rem em Porto Covo e os restantes sete em Sines. 

Mantém-se um intenso programa de iniciativas 

paralelas, que este ano, após um interregno, con-

tará novamente com um ciclo de cinema no Audi-

tório do Centro de Artes de Sines.

  Ao FMM, durante este período de verão, junta-se 

ainda uma intensa programação cultural, despor-

tiva e de lazer. Desde logo, a realização das Tasqui-

nhas, na Avenida da Praia, bem como a Feira do 

Mar. Seguir-se-ão, ainda, as comemorações do 15 

de agosto, com concertos no Castelo. 

  Esta é também a altura em que podemos 

demonstrar a nossa hospitalidade aos milhares de 

turistas que nos visitam, dar a conhecer a nossa 

gastronomia, o nosso património, a nossa cultura 

local. O turismo é um setor muito importante para 

a diversificação da nossa economia. Exige ainda 

algum investimento e esforço de todos, mas tam-

bém nesta área os indicadores demonstram que 

estamos no bom caminho.

Valorizamos a necessidade de 
toda a comunidade estar 
mobilizada em torno daquilo que 
são as questões essenciais para o 
desenvolvimento, para o bem-
estar de quem cá vive e dos que 
nos visitam, bem como para o 
contínuo aumento da qualidade 
de vida.
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Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 
      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. 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
NOVO: 9h00-15h00: atendimento de urbanismo

(*) À quinta-feira, encerra às 16h00.

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 em datas a 
designar nos meses de julho, agosto e 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 e vereadoras do executivo 
municipal. As marcações também podem ser feitas pelo 
tel. 269 630 600. 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. 

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
Boas notícias 

na entrada do verão

Foi com enorme regozijo que recebemos a notícia 

que Sines ocupa o 5.º lugar do Rating Municipal Por-

tuguês, uma iniciativa da Ordem dos Economistas 

que analisa os 308 municípios nacionais à luz de um 

conjunto de 25 indicadores. No rating dos municí-

pios com menos de 20 mil habitantes, Sines ocupa 

o 1.º lugar. Nos 10 primeiros a nível nacional, Sines 

é o único representante da região Alentejo. Sabe-

mos que estes estudos não se encontram imunes a 

críticas e que é do interesse de muitos colocar em 

causa a metodologia e os resultados. Contudo, de 

entre todos os estudos do género, este é provavel-

mente o de maior credibilidade. Não podemos 

ignorar que de 2016 para 2019 o concelho de Sines 

passou da 9.ª para a 5.ª posição nacional no rating 

da Ordem dos Economistas.

  Este reconhecimento, que nos deve orgulhar, 

vem também demonstrar que, apesar do muito 

que ainda existe por fazer, a vontade de todos os 

sinienses está a produzir resultados. À Câmara 

Municipal de Sines vem, sobretudo, acrescentar 

responsabilidade. Porquê? Porque a missão da 

Câmara e dos seus eleitos é fazer mais e melhor, 

por todos, a cada dia. Não nos esquecemos disso. 

Como não nos esquecemos, e valorizamos muito, 

a necessidade de toda a comunidade estar mobili-

zada em torno daquilo que são as questões essen-

ciais para o desenvolvimento, para o bem-estar de 

quem cá vive e dos que nos visitam, bem como 

para o contínuo aumento da qualidade de vida.

  A este respeito importa dar conta da aprovação 

de dois novos financiamentos comunitários: um 

para a construção de um Centro de Dia em Porto 

Covo, que permitirá substituir as instalações provi-

sórias que há anos servem aquela resposta social; 

outro para a qualificação e valorização do Canto 

Mosqueiro e suporte à visitação da Costa do Norte, 

o que permitirá melhorar os acessos, ordenar o 

trânsito e o estacionamento, instalar passadiços e 

miradouros. Eleva-se assim para cerca de 13 

milhões de euros o montante de fundos aprovados 

para o concelho de Sines no âmbito do Portugal 

2020. Esperamos que se encontrem reunidas as 

condições para a execução das empreitadas nos 

tempos previstos e que não se repitam as dificul-

dades sentidas por muitas autarquias em encon-

trar empresas para executar as obras lançadas a 

concurso. Como foi, aliás, o sucedido com a obra 

do Mercado Municipal, que finalmente se encon-

tra adjudicada, com um prazo de execução de 

nove meses e um investimento de 1.696.429,99€.  

Esta obra deverá ser consignada dentro de dois a 

três meses, após a emissão do visto prévio do Tri-

bunal de Contas.

  Ainda do ponto de vista do médio prazo, gostaria 

de assinalar que iniciámos o desenvolvimento de 

uma Estratégia Local de Habitação. Demos esse 

passo porque estamos conscientes que este é um 

problema para muitas famílias em Sines, quer do 

ponto de vista social quer do ponto de vista do 

acesso à habitação em regime de arrendamento. 

Esta Estratégia Local de Habitação, que procura 

conjugar os novos instrumentos de apoio e promo-

ção do acesso a uma habitação condigna, permitir-

nos-á apoiar diretamente os mais necessitados, 

mas também mobilizar outros apoios estatais para 

facilitar o arrendamento, nomeadamente pelos 

mais jovens.

  Assinalo ainda, com enorme satisfação, a reaber-

tura do Tribunal de Sines, onde à secção de proxi-

midade se junta agora o Juízo do Trabalho. Só após 

muita insistência de todos, e o compromisso da 

senhora ministra da Justiça, foi possível trazer para 

Sines um tribunal especializado numa matéria tão 

relevante para este concelho e que tinha sido 

encerrado por decisão do anterior governo. O 

Juízo do Trabalho significa um aumento de servi-

ços públicos no nosso concelho, maior salva-

guarda dos direitos dos trabalhadores e maior pro-

teção dos cidadãos.

  Finalmente, aproxima-se a realização de mais um 

Festival Músicas do Mundo. Sem dúvida que o 

FMM tem hoje uma identidade fortíssima. O Festi-

val Músicas do Mundo é nacional e internacional-

mente reconhecido enquanto celebração do diá-

logo intercultural através da linguagem universal 

da música. Nesta 21.ª edição o FMM apresenta um 

programa de 10 dias, 51 concertos e bandas de 31 

países. Mais uma vez, os primeiros três dias decor-

rem em Porto Covo e os restantes sete em Sines. 

Mantém-se um intenso programa de iniciativas 

paralelas, que este ano, após um interregno, con-

tará novamente com um ciclo de cinema no Audi-

tório do Centro de Artes de Sines.

  Ao FMM, durante este período de verão, junta-se 

ainda uma intensa programação cultural, despor-

tiva e de lazer. Desde logo, a realização das Tasqui-

nhas, na Avenida da Praia, bem como a Feira do 

Mar. Seguir-se-ão, ainda, as comemorações do 15 

de agosto, com concertos no Castelo. 

  Esta é também a altura em que podemos 

demonstrar a nossa hospitalidade aos milhares de 

turistas que nos visitam, dar a conhecer a nossa 

gastronomia, o nosso património, a nossa cultura 

local. O turismo é um setor muito importante para 

a diversificação da nossa economia. Exige ainda 

algum investimento e esforço de todos, mas tam-

bém nesta área os indicadores demonstram que 

estamos no bom caminho.

Valorizamos a necessidade de 
toda a comunidade estar 
mobilizada em torno daquilo que 
são as questões essenciais para o 
desenvolvimento, para o bem-
estar de quem cá vive e dos que 
nos visitam, bem como para o 
contínuo aumento da qualidade 
de vida.
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FMM Sines - Festival Músicas do Mundo 2019

A aventura da música volta a Sines 
e Porto Covo de 18 a 27 de julho

A 21.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo apresenta 51 concertos de 31 países, distri-
buídos por 10 dias de música: os primeiros três na 
aldeia de Porto Covo (18, 19 e 20 de julho) e os res-
tantes sete na cidade de Sines (21 a 27 de julho).
  Em Porto Covo, o festival acontece na praça cen-
tral da aldeia, o Largo Marquês de Pombal, onde 
ficará montado o palco INATEL. Na cidade de 
Sines, haverá concertos no castelo medieval, no 
passeio marítimo da Praia Vasco da Gama (palco 
Galp), no Largo Poeta Bocage e no auditório do 
Centro de Artes de Sines.
  Vencedor do prémio de melhor grande festival 
nacional nos Iberian Festival Awards 2019, além 
dos prémios de festival português com melhor pro-
grama cultural e de festival ibérico que melhor pro-
move o turismo, o FMM Sines apresenta-se como 
uma experiência de descoberta e diálogo intercul-
tural através da música.
  Em 2019, o festival cuja assinatura é "música com 
espírito de aventura" convida os espectadores a 
viajar com músicos e músicas da África do Sul, Ale-
manha, Angola, Argélia, Arménia, Bélgica, Brasil, 
Burundi, Cabo Verde, Colômbia, Coreia do Sul, 
Costa do Marfim, Espanha, EUA, Finlândia, Fran-
ça, Gâmbia, Gana, Índia, Jamaica, Líbano, Malásia, 
Marrocos, Moçambique, Nigéria, Palestina, Portu-
gal, Reino Unido, Síria, Togo e Tunísia. Burundi e 
Malásia são estreias no festival.
  No périplo pelo programa de concertos, começa-
mos por referir os músicos que já se tornaram clás-
sicos nos territórios em que se movimentam: Inner 
Circle, no reggae jamaicano; Ladysmith Black 
Mambazo, na música vocal sul-africana; Chico 
César, na música do nordeste brasileiro; António 
Marcos, na marrabenta de Moçambique; e Omar 
Souleyman, no dabke levantino. O fenómeno da 
rumba flamenca estará representado em Sines 
pela formação Gipsy Kings by Diego Baliardo, 
que junta um guitarrista histórico do grupo a músi-
cos da nova geração.
  A 21.ª edição do festival será também marcada 
pela afirmação da criatividade feminina, com des-
taque para as artistas africanas: Sona Jobarteh 
(da Gâmbia), Dobet Gnahoré (da Costa do Marfim) 
e três vozes de Cabo Verde: Lucibela e a dupla Tété 
& Sara Alhinho. Da Ásia, vem um grupo formado 
só por mulheres - The Tune, da Coreia do Sul - e um 
grupo malaio liderado por uma mulher: The Veno-
pian Solitude.
  As músicas da Europa e dos EUA programadas 
têm em comum a abertura a outras culturas.
  De França, chegam grupos com ligações à música 
das três margens do Mediterrâneo - Fanfaraï Big 
Band, Revolutionary Birds e Al-Qasar. No caso 
do trio Sax Machine, França recebe influências na 
música negra americana.
  A Londres multicultural traz também uma dele-
gação de peso: Kokoroko, grupo formado por 
músicos com raízes africanas; Nubya Garcia, saxo-
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fonista de origens caribenhas; e JP Bimeni, 
músico do Burundi refugiado no Reino Unido.
  As duas bandas alemãs programadas são outro 
exemplo de uma Europa acolhedora. LaBrass-
Banda junta a música festiva da Baviera a ritmos 
de todo o mundo. No caso de Shantel & Bucovina 
Club Orkestar, são as músicas dos Balcãs e do 

Mediterrâneo, entre outras, que inspiram a dança.
  De Nova Iorque, a metrópole cosmopolita por 
excelência, vêm ao festival duas orquestras com 
matriz no afrobeat - Antibalas e Underground 
System - e uma terceira, Red Baraat, em que o 
bhangra indiano é o ingrediente principal.
  O lado mais multicultural da capital portuguesa 

também estará presente, através de três exem-
plos do novo "som de Lisboa", que recupera a liga-
ção africana: Dino D'Santiago, Branko e Batida 
apresenta: IKOQWE.
  Rincon Sapiência, revelação da música urbana, e 
duas cantautoras, Luedji Luna e Flavia Coelho, tra-
zem música do Brasil ao FMM Sines. Ainda da Amé-
rica do Sul, recebemos um grupo ponta-de-lança 
da nueva cumbia colombiana, Frente Cumbiero.
  Além dos já citados, vêm ao FMM mais três 
nomes de África, dois deles promovendo regres-
sos às origens: ao som clássico de Lomé, no caso 
de Vaudou Game; e ao highlife do Gana, no caso 
do grupo Santrofi. Para o nigeriano Keziah Jones, 
África é indissociável da grande música afro-
americana, dos blues ao funk.
  Entre a Europa, a Ásia e África, o Levante tem, 
além do sírio Omar Souleyman, mais três repre-
sentantes no alinhamento do FMM 2019: um liba-
nês - a banda de blues-rock The Wanton Bishops - 
e dois palestinos, Le Trio Joubran e Zenobia.
  Da Índia, o festival recebe música ainda próxima 
do folclore, com o trio The Barmer Boys, do Rajas-
tão, e uma artista, Susheela Raman, para quem as 
raízes no sul do país são apenas uma das matérias-
primas de muitas viagens e experimentações.
  A música folk, sempre presente no alinhamento 
do festival, tem em 2019 uma grande força ibérica, 
com as bandas portuguesas Ronda da Madruga-
da, Gaiteiros de Lisboa e Tranglomango e os gale-
gos Davide Salvado e Banda das Crechas. No 
caso do agrupamento SANS, a folk serve para 
ligar a Europa de ponta a ponta, com músicos do 
Reino Unido, Finlândia e Arménia.
  O jazz faz parte da formação musical de muitos 
artistas já referidos, mas, na componente vocal, 
tem na belga Melanie de Biasio a grande figura 
desta edição do FMM.
  Também da Bélgica, embora com raízes portu-
guesas e cabo-verdianas, estreia-se em Sines a 
revelação Blu Samu, artista entre a soul, o jazz, o 
funk e o rap.
  A juntar ao novo som afro de Lisboa e à folk, o 
retrato da diversidade da música feita em Portugal 
completa-se com a experiência de música e dança 
Ethno Portugal, o grupo de pop-rock alentejano 
Virgem Suta e o projeto Montanhas Azuis.
  Para aos adeptos da música trance, estará em 
Sines um dos grupos que cultiva a sua vertente 
mais orgânica: La P'tite Fumée, de França.
  Além dos concertos, a 21.ª edição do FMM Sines  
irá oferecer um programa de iniciativas paralelas, 
com exposições, ateliês e espetáculos para crian-
ças, oficinas de música, visitas guiadas, feira do 
livro e do disco, conversas com músicos e escrito-
res, ciclo de cinema e sessões de contos.
  As entradas para os espetáculos estão à venda, 
sendo necessários bilhetes para os concertos 
noturnos no Castelo (este ano com início mais 
cedo, logo a partir das 21h00) e no auditório do Cen-
tro de Artes de Sines. Os concertos em Porto Covo, 
no palco da Avenida Vasco da Gama e no Largo 
Poeta Bocage são todos de entrada livre. São tam-
bém de entrada livre os espetáculos das 18h00 no 
Castelo.
  Até 21 de julho, os bilhetes podem ser comprados 
no Centro de Artes de Sines. A 22 de julho, abrem 
as bilheteiras nos antigos correios.

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

18 julho (Quinta)
21h00: SONA JOBARTEH (Gâmbia / Reino Unido)
22h15: RONDA DA MADRUGADA (Açores - Portugal)
23h30: JP BIMENI & THE BLACK BELTS (Burundi / RU)
00h45: BARMER BOYS (Rajastão - Índia)
 
19 de julho (Sexta)
21h00: REVOLUTIONARY BIRDS (Tun. / FR / Líbano)
22h15: THE TUNE (Coreia do Sul)
23h30: KEZIAH JONES (Nigéria)
00h45: LUEDJI LUNA (Brasil)

20 de julho (Sábado) 
21h00: GAITEIROS DE LISBOA (Portugal)
22h15: DOBET GNAHORÉ (Costa do Marfim)
23h30: THE WANTON BISHOPS (Líbano)
00h45: VAUDOU GAME (Togo / França)
 

:: Cidade de Sines

21 de julho (Domingo)
22h00: TRANGLOMANGO (Portugal) @ Largo Poeta Bocage
23h15: RED BARAAT (EUA) @ Largo Poeta Bocage

22 de julho (Segunda)
19h00: DAVIDE SALVADO (Galiza - Espanha) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * SANS (Reino Unido / Finlândia / Arménia) @ Centro de Artes  – Auditório
23h00: * TÉTÉ & SARA ALHINHO (Cabo Verde) @ Centro de Artes – Auditório 
00h30: FLAVIA COELHO (Brasil) @ Largo Poeta Bocage

23 de julho (Terça)
19h00: SAX MACHINE (França / EUA) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * MONTANHAS AZUIS (Portugal) @ Centro de Artes – Auditório
23h00: * BLU SAMU (Bélgica / Portugal) @ Centro de Artes  – Auditório 
00h30: THE VENOPIAN SOLITUDE (Malásia) @ Largo Poeta Bocage

24 de julho (Quarta)
18h00: ETHNO PORTUGAL (Mundo) @ Castelo
21h00: ** MELANIE DE BIASIO (Bélgica) @ Castelo
22h15: ** NUBYA GARCIA (Reino Unido) @ Castelo
23h30: ** DINO D’SANTIAGO (Portugal) @ Castelo
00h45: ** LABRASSBANDA (Baviera - Alemanha) @ Castelo
02h30: AL-QASAR (Arg. / Mar. / Fr.) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
03h45: SANTROFI (Gana) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama

25 de julho (Quinta)
18h00: BANDA DAS CRECHAS (Galiza – Espanha) @ Castelo
21h00: ** LE TRIO JOUBRAN (Palestina) @ Castelo
22h15: ** GIPSY KINGS BY DIEGO BALIARDO (França) @ Castelo
23h30: ** BRANKO (Portugal) @ Castelo
00h45: ** KOKOROKO (Reino Unido) @ Castelo
02h30: FANFARAÏ BIG BAND (Fr. / Arg.) @ Palco Galp - Av. V. Gama
03h45: FRENTE CUMBIERO (Colômbia) @ Palco Galp - Av. V. Gama

26 de julho (Sexta)
18h00: LUCIBELA (Cabo Verde) @ Castelo
21h00: ** SUSHEELA RAMAN (Reino Unido / Índia) @ Castelo
22h15: ** CHICO CÉSAR (Brasil) @ Castelo
23h30: ** ANTIBALAS (EUA) @ Castelo
00h45: ** OMAR SOULEYMAN (Síria) @ Castelo
02h30: RINCON SAPIÊNCIA (Brasil) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
03h45: SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR (Ale.) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
 
27 de julho (Sábado)
18h00: VIRGEM SUTA (Portugal) @ Castelo
21h00: ** LADYSMITH BLACK MAMBAZO (África do Sul) @ Castelo
22h15: ** BATIDA APRESENTA: IKOQWE (Portugal / Angola) @ Castelo
23h30: ** UNDERGROUND SYSTEM (EUA) @ Castelo
00h45: ** INNER CIRCLE (Jamaica) @ Castelo
02h30: ANTÓNIO MARCOS (Moçambique) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
03h45: LA P’TITE FUMÉE (França) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
05h00: ZENOBIA (Palestina) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama

Nota: Os concertos assinalados com asteriscos necessitam de aquisição de bilhete.

PROGRAMA DE CONCERTOS

Dobet Gnahoré, da Costa do Marfim, atua em Porto Covo

THOMAS SKIFFINGTON

Keziah Jones

Melanie de Biasio

FRANK LORIOU

LAURA-MARIA CIEPLIK
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FMM Sines - Festival Músicas do Mundo 2019

A aventura da música volta a Sines 
e Porto Covo de 18 a 27 de julho

A 21.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do 
Mundo apresenta 51 concertos de 31 países, distri-
buídos por 10 dias de música: os primeiros três na 
aldeia de Porto Covo (18, 19 e 20 de julho) e os res-
tantes sete na cidade de Sines (21 a 27 de julho).
  Em Porto Covo, o festival acontece na praça cen-
tral da aldeia, o Largo Marquês de Pombal, onde 
ficará montado o palco INATEL. Na cidade de 
Sines, haverá concertos no castelo medieval, no 
passeio marítimo da Praia Vasco da Gama (palco 
Galp), no Largo Poeta Bocage e no auditório do 
Centro de Artes de Sines.
  Vencedor do prémio de melhor grande festival 
nacional nos Iberian Festival Awards 2019, além 
dos prémios de festival português com melhor pro-
grama cultural e de festival ibérico que melhor pro-
move o turismo, o FMM Sines apresenta-se como 
uma experiência de descoberta e diálogo intercul-
tural através da música.
  Em 2019, o festival cuja assinatura é "música com 
espírito de aventura" convida os espectadores a 
viajar com músicos e músicas da África do Sul, Ale-
manha, Angola, Argélia, Arménia, Bélgica, Brasil, 
Burundi, Cabo Verde, Colômbia, Coreia do Sul, 
Costa do Marfim, Espanha, EUA, Finlândia, Fran-
ça, Gâmbia, Gana, Índia, Jamaica, Líbano, Malásia, 
Marrocos, Moçambique, Nigéria, Palestina, Portu-
gal, Reino Unido, Síria, Togo e Tunísia. Burundi e 
Malásia são estreias no festival.
  No périplo pelo programa de concertos, começa-
mos por referir os músicos que já se tornaram clás-
sicos nos territórios em que se movimentam: Inner 
Circle, no reggae jamaicano; Ladysmith Black 
Mambazo, na música vocal sul-africana; Chico 
César, na música do nordeste brasileiro; António 
Marcos, na marrabenta de Moçambique; e Omar 
Souleyman, no dabke levantino. O fenómeno da 
rumba flamenca estará representado em Sines 
pela formação Gipsy Kings by Diego Baliardo, 
que junta um guitarrista histórico do grupo a músi-
cos da nova geração.
  A 21.ª edição do festival será também marcada 
pela afirmação da criatividade feminina, com des-
taque para as artistas africanas: Sona Jobarteh 
(da Gâmbia), Dobet Gnahoré (da Costa do Marfim) 
e três vozes de Cabo Verde: Lucibela e a dupla Tété 
& Sara Alhinho. Da Ásia, vem um grupo formado 
só por mulheres - The Tune, da Coreia do Sul - e um 
grupo malaio liderado por uma mulher: The Veno-
pian Solitude.
  As músicas da Europa e dos EUA programadas 
têm em comum a abertura a outras culturas.
  De França, chegam grupos com ligações à música 
das três margens do Mediterrâneo - Fanfaraï Big 
Band, Revolutionary Birds e Al-Qasar. No caso 
do trio Sax Machine, França recebe influências na 
música negra americana.
  A Londres multicultural traz também uma dele-
gação de peso: Kokoroko, grupo formado por 
músicos com raízes africanas; Nubya Garcia, saxo-
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fonista de origens caribenhas; e JP Bimeni, 
músico do Burundi refugiado no Reino Unido.
  As duas bandas alemãs programadas são outro 
exemplo de uma Europa acolhedora. LaBrass-
Banda junta a música festiva da Baviera a ritmos 
de todo o mundo. No caso de Shantel & Bucovina 
Club Orkestar, são as músicas dos Balcãs e do 

Mediterrâneo, entre outras, que inspiram a dança.
  De Nova Iorque, a metrópole cosmopolita por 
excelência, vêm ao festival duas orquestras com 
matriz no afrobeat - Antibalas e Underground 
System - e uma terceira, Red Baraat, em que o 
bhangra indiano é o ingrediente principal.
  O lado mais multicultural da capital portuguesa 

também estará presente, através de três exem-
plos do novo "som de Lisboa", que recupera a liga-
ção africana: Dino D'Santiago, Branko e Batida 
apresenta: IKOQWE.
  Rincon Sapiência, revelação da música urbana, e 
duas cantautoras, Luedji Luna e Flavia Coelho, tra-
zem música do Brasil ao FMM Sines. Ainda da Amé-
rica do Sul, recebemos um grupo ponta-de-lança 
da nueva cumbia colombiana, Frente Cumbiero.
  Além dos já citados, vêm ao FMM mais três 
nomes de África, dois deles promovendo regres-
sos às origens: ao som clássico de Lomé, no caso 
de Vaudou Game; e ao highlife do Gana, no caso 
do grupo Santrofi. Para o nigeriano Keziah Jones, 
África é indissociável da grande música afro-
americana, dos blues ao funk.
  Entre a Europa, a Ásia e África, o Levante tem, 
além do sírio Omar Souleyman, mais três repre-
sentantes no alinhamento do FMM 2019: um liba-
nês - a banda de blues-rock The Wanton Bishops - 
e dois palestinos, Le Trio Joubran e Zenobia.
  Da Índia, o festival recebe música ainda próxima 
do folclore, com o trio The Barmer Boys, do Rajas-
tão, e uma artista, Susheela Raman, para quem as 
raízes no sul do país são apenas uma das matérias-
primas de muitas viagens e experimentações.
  A música folk, sempre presente no alinhamento 
do festival, tem em 2019 uma grande força ibérica, 
com as bandas portuguesas Ronda da Madruga-
da, Gaiteiros de Lisboa e Tranglomango e os gale-
gos Davide Salvado e Banda das Crechas. No 
caso do agrupamento SANS, a folk serve para 
ligar a Europa de ponta a ponta, com músicos do 
Reino Unido, Finlândia e Arménia.
  O jazz faz parte da formação musical de muitos 
artistas já referidos, mas, na componente vocal, 
tem na belga Melanie de Biasio a grande figura 
desta edição do FMM.
  Também da Bélgica, embora com raízes portu-
guesas e cabo-verdianas, estreia-se em Sines a 
revelação Blu Samu, artista entre a soul, o jazz, o 
funk e o rap.
  A juntar ao novo som afro de Lisboa e à folk, o 
retrato da diversidade da música feita em Portugal 
completa-se com a experiência de música e dança 
Ethno Portugal, o grupo de pop-rock alentejano 
Virgem Suta e o projeto Montanhas Azuis.
  Para aos adeptos da música trance, estará em 
Sines um dos grupos que cultiva a sua vertente 
mais orgânica: La P'tite Fumée, de França.
  Além dos concertos, a 21.ª edição do FMM Sines  
irá oferecer um programa de iniciativas paralelas, 
com exposições, ateliês e espetáculos para crian-
ças, oficinas de música, visitas guiadas, feira do 
livro e do disco, conversas com músicos e escrito-
res, ciclo de cinema e sessões de contos.
  As entradas para os espetáculos estão à venda, 
sendo necessários bilhetes para os concertos 
noturnos no Castelo (este ano com início mais 
cedo, logo a partir das 21h00) e no auditório do Cen-
tro de Artes de Sines. Os concertos em Porto Covo, 
no palco da Avenida Vasco da Gama e no Largo 
Poeta Bocage são todos de entrada livre. São tam-
bém de entrada livre os espetáculos das 18h00 no 
Castelo.
  Até 21 de julho, os bilhetes podem ser comprados 
no Centro de Artes de Sines. A 22 de julho, abrem 
as bilheteiras nos antigos correios.

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

18 julho (Quinta)
21h00: SONA JOBARTEH (Gâmbia / Reino Unido)
22h15: RONDA DA MADRUGADA (Açores - Portugal)
23h30: JP BIMENI & THE BLACK BELTS (Burundi / RU)
00h45: BARMER BOYS (Rajastão - Índia)
 
19 de julho (Sexta)
21h00: REVOLUTIONARY BIRDS (Tun. / FR / Líbano)
22h15: THE TUNE (Coreia do Sul)
23h30: KEZIAH JONES (Nigéria)
00h45: LUEDJI LUNA (Brasil)

20 de julho (Sábado) 
21h00: GAITEIROS DE LISBOA (Portugal)
22h15: DOBET GNAHORÉ (Costa do Marfim)
23h30: THE WANTON BISHOPS (Líbano)
00h45: VAUDOU GAME (Togo / França)
 

:: Cidade de Sines

21 de julho (Domingo)
22h00: TRANGLOMANGO (Portugal) @ Largo Poeta Bocage
23h15: RED BARAAT (EUA) @ Largo Poeta Bocage

22 de julho (Segunda)
19h00: DAVIDE SALVADO (Galiza - Espanha) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * SANS (Reino Unido / Finlândia / Arménia) @ Centro de Artes  – Auditório
23h00: * TÉTÉ & SARA ALHINHO (Cabo Verde) @ Centro de Artes – Auditório 
00h30: FLAVIA COELHO (Brasil) @ Largo Poeta Bocage

23 de julho (Terça)
19h00: SAX MACHINE (França / EUA) @ Largo Poeta Bocage
22h00: * MONTANHAS AZUIS (Portugal) @ Centro de Artes – Auditório
23h00: * BLU SAMU (Bélgica / Portugal) @ Centro de Artes  – Auditório 
00h30: THE VENOPIAN SOLITUDE (Malásia) @ Largo Poeta Bocage

24 de julho (Quarta)
18h00: ETHNO PORTUGAL (Mundo) @ Castelo
21h00: ** MELANIE DE BIASIO (Bélgica) @ Castelo
22h15: ** NUBYA GARCIA (Reino Unido) @ Castelo
23h30: ** DINO D’SANTIAGO (Portugal) @ Castelo
00h45: ** LABRASSBANDA (Baviera - Alemanha) @ Castelo
02h30: AL-QASAR (Arg. / Mar. / Fr.) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
03h45: SANTROFI (Gana) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama

25 de julho (Quinta)
18h00: BANDA DAS CRECHAS (Galiza – Espanha) @ Castelo
21h00: ** LE TRIO JOUBRAN (Palestina) @ Castelo
22h15: ** GIPSY KINGS BY DIEGO BALIARDO (França) @ Castelo
23h30: ** BRANKO (Portugal) @ Castelo
00h45: ** KOKOROKO (Reino Unido) @ Castelo
02h30: FANFARAÏ BIG BAND (Fr. / Arg.) @ Palco Galp - Av. V. Gama
03h45: FRENTE CUMBIERO (Colômbia) @ Palco Galp - Av. V. Gama

26 de julho (Sexta)
18h00: LUCIBELA (Cabo Verde) @ Castelo
21h00: ** SUSHEELA RAMAN (Reino Unido / Índia) @ Castelo
22h15: ** CHICO CÉSAR (Brasil) @ Castelo
23h30: ** ANTIBALAS (EUA) @ Castelo
00h45: ** OMAR SOULEYMAN (Síria) @ Castelo
02h30: RINCON SAPIÊNCIA (Brasil) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
03h45: SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR (Ale.) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
 
27 de julho (Sábado)
18h00: VIRGEM SUTA (Portugal) @ Castelo
21h00: ** LADYSMITH BLACK MAMBAZO (África do Sul) @ Castelo
22h15: ** BATIDA APRESENTA: IKOQWE (Portugal / Angola) @ Castelo
23h30: ** UNDERGROUND SYSTEM (EUA) @ Castelo
00h45: ** INNER CIRCLE (Jamaica) @ Castelo
02h30: ANTÓNIO MARCOS (Moçambique) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
03h45: LA P’TITE FUMÉE (França) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama
05h00: ZENOBIA (Palestina) @ Palco Galp - Av. Vasco da Gama

Nota: Os concertos assinalados com asteriscos necessitam de aquisição de bilhete.

PROGRAMA DE CONCERTOS

Dobet Gnahoré, da Costa do Marfim, atua em Porto Covo

THOMAS SKIFFINGTON

Keziah Jones

Melanie de Biasio

FRANK LORIOU

LAURA-MARIA CIEPLIK
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Época balnear

Começou o verão e as praias 
de Sines estão entre as melhores

A época balnear começou a 15 de junho e Sines 
pode gabar-se de se apresentar nos meses de calor 
com uma linha de costa com praias de qualidade 
reconhecida.
   O galardão europeu de qualidade balnear, Ban-
deira Azul, foi este ano atribuído a cinco praias do 
concelho: Vasco da Gama, S. Torpes, Vieirinha, 
Grande de Porto Covo e Ilha do Pessegueiro. A Ban-
deira Azul foi também atribuída ao porto de 
recreio de Sines, na categoria de marinas. A atribu-
ição da Bandeira Azul traduz o respeito por crité-
rios como qualidade da água, informação e educa-
ção ambiental, gestão ambiental e equipamentos 
e segurança. O cumprimento dos critérios é verifi-
cado por júris nacionais e internacionais.
  Ainda mais exigente que a Bandeira Azul no que 
diz respeito à qualidade das águas, o galardão 
"Praia de Ouro", uma iniciativa da associação ambi-
entalista Quercus, foi este ano atribuído às praias 
Grande de Porto Covo, Ilha do Pessegueiro, Mor-
gavel, S. Torpes, Vasco da Gama e Vieirinha. Aqui 
importa sobretudo a consistência da qualidade da 
água ao longo dos anos (no caso, entre 2014 a 
2018).

> Praias limpas e vigiadas

Em 2019, a Câmara Municipal de Sines contratou 
com a Resgate - Associação de Nadadores-
Salvadores do Litoral Alentejano a vigilância das 
praias do concelho não concessionadas e classifi-
cadas 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 
para esta época balnear é de 40 694 euros. A vigi-
lância da Praia Vasco da Gama é da responsabili-
dade da Administração dos Portos de Sines e do 
Algarve e a vigilância das praias de S. Torpes, Vieiri-
nha e Grande de Porto Covo é da responsabilidade 
dos respetivos concessionários.

Portugal de Lés-a-Lés

Mais de 2000 mototuristas em Sines
A 21.ª edição do Portugal de Lés-a-Lés trouxe ao 
Castelo, no dia 12 de junho, 2115 motociclistas, 
200 deles estrangeiros.  
   A passagem da caravana mototurística por Sines 
esteve integrada na 3.ª etapa da iniciativa, com iní-
cio em Arruda dos Vinhos e terminando em Lagos. 
A Câmara Municipal de Sines deu o apoio necessá-
rio desde a chegada até à partida das últimas 
motos. 
  Após saírem da cidade, os mototuristas prosse-
guiram pelo concelho de Sines, passando por São 
Torpes, Porto Covo e praia da Ilha do Pessegueiro.
  Segundo a vereadora da Câmara Municipal de 
Sines com o pelouro do Turismo, Filipa Faria, esta 
passagem do Portugal de Lés-a-Lés por Sines foi 
bastante vantajosa para o concelho, dando a pos-
sibilidade de promover o seu potencial turístico.

DESTAQUES DE VERÃO
Muito para fazer em Sines em julho e agosto

6 DE JULHO A 27 DE OUTUBRO

CONTRA A ABSTRAÇÃO | OBRAS DA COLEÇÃO DA CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS
Centro de Artes de Sines - Centro de Exposições | Segunda a sexta, 14h00-20h00; sábados, domingos e 
feriados, 14h30-20h00 | Entrada livre

Com curadoria de Sandra Vieira Jürgens, a exposição estrutura-se em torno de um dos principais 
conceitos do discurso comum da História da Arte: o abstrato. 

12 DE JULHO A 4 DE AGOSTO

TASQUINHAS SINES 2019
Av. Vasco da Gama | 12h00-02h00

As Tasquinhas Sines, realizadas num recinto junto ao mar, combinam uma componente gastronómica e 
um programa de animação diário. Nesta edição, estarão presentes 17 expositores. O programa musical 
é um dos mais fortes de sempre, com concertos, entre outros, de Diamantina, Ruben Baião, Lucky 
Duckies, Praso, Irmãos Verdades e Carlão. Saber mais: http://tasquinhas.sines.pt

12, 13 E 14 DE JULHO

FEIRA DO MAR - 4.ª EDIÇÃO
Av. Vasco da Gama

Evento estratégico para a dinamização da economia do mar, a Feira do Mar conta com um programa 
rico em atividades, concertos, animação e informação sobre a importância do investimento marítimo e 
a preservação do meio marinho em Portugal. Saber mais: www.feiradomar.org

13 DE JULHO

XX FESTIVAL DO ALENTEJO | FESTIVAL DE DANÇA DE SALÃO 
INTERNACIONAL
Pavilhão Multiusos de Sines | Início às 13h00

O maior festival de danças de salão e latino-americanas do Alentejo, e um dos maiores de Portugal, 
regressa a Sines, pela mão da Associação Recreativa de Dança Sineense. 

10 DE AGOSTO

A GRANDE FLORESTA | TEATRO DO MAR
Porto Covo (local a definir) | 21h30 | Entrada livre

Na grande floresta, os pássaros vivem de forma despreocupada e negligente, desperdiçando tudo o que 
os alimenta, sem pensar nas consequências, apesar dos constantes avisos da cinzenta fénix. 

15 DE AGOSTO

FÁBIA REBORDÃO
Castelo | 22h00 | Entrada livre

É uma das vozes de referência do fado novo. Em 2012 foi distinguida com o prémio Revelação Amália 
Rodrigues e o jornal Expresso considerou-a uma das 50 personalidades revelação do ano.

16 DE AGOSTO

D.A.M.A.
Castelo | 22h00 | Entrada livre

A popularidade dos D.A.M.A. é confirmada pelo grande número de fãs, bem como pela quantidade de 
espetáculos realizados - mais de 500 concertos em quatro anos - e pelo número de discos vendidos. 

23 DE AGOSTO

INSOMNIO | TEATRO DO MAR
Castelo | 22h00 | Entrada livre

Em InSomnio, através de uma linguagem poética e sensitiva, debruçamo-nos sobre o sono e o sonho, 
ancorando-nos, entre outros, em estudos da neurociência e da filosofia. 

:: Saiba mais sobre estas e outras iniciativas de verão em  e na agenda municipal.www.sines.pt

  A limpeza das praias da freguesia de Sines é 
garantida pela Câmara Municipal de Sines através 
de um contrato com uma empresa privada no valor 
de 51 660 euros (para 2019 e 2020). As praias de 
Porto Covo são limpas pela junta de freguesia 
local, com fundos transferidos pelo município no 
âmbito da delegação de competências.
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Época balnear
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com uma linha de costa com praias de qualidade 
reconhecida.
   O galardão europeu de qualidade balnear, Ban-
deira Azul, foi este ano atribuído a cinco praias do 
concelho: Vasco da Gama, S. Torpes, Vieirinha, 
Grande de Porto Covo e Ilha do Pessegueiro. A Ban-
deira Azul foi também atribuída ao porto de 
recreio de Sines, na categoria de marinas. A atribu-
ição da Bandeira Azul traduz o respeito por crité-
rios como qualidade da água, informação e educa-
ção ambiental, gestão ambiental e equipamentos 
e segurança. O cumprimento dos critérios é verifi-
cado por júris nacionais e internacionais.
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entalista Quercus, foi este ano atribuído às praias 
Grande de Porto Covo, Ilha do Pessegueiro, Mor-
gavel, S. Torpes, Vasco da Gama e Vieirinha. Aqui 
importa sobretudo a consistência da qualidade da 
água ao longo dos anos (no caso, entre 2014 a 
2018).
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A Assembleia Municipal de Sines aprovou, no dia 
23 de abril, a Prestação de Contas e o Relatório de 
Gestão de 2018, com os votos a favor do PS e os 
votos contra da CDU e do Movimento SIM.
  O relatório evidencia uma redução da despesa cor-
rente em 11%, bem como um aumento do saldo 
corrente face ao ano anterior. As despesas de capi-
tal, que correspondem a despesas em investimen-
to, também cresceram em 2018. O resultado 
líquido do exercício foi de 3,2 milhões de euros.
  O endividamento de curto prazo registou uma 
diminuição de 13%, ainda que se tenha registado 
um aumento da dívida de médio e longo prazo em 
cerca de 40%, devido à acomodação das decisões 
judiciais que obrigam a Câmara Municipal a reco-
nhecer dívidas às Águas de Santo André, que vêm 
desde 2002.
  «Num ciclo em que se esperaria um alívio dos 
encargos com o serviço da dívida, por força da con-
clusão, no 1.º semestre de 2019, do pagamento do 
empréstimo contratado ao abrigo do PREDE - Pro-
grama de Regularização Extraordinária de Dívidas 
do Estado (o qual representa cerca de 900 mil 
euros anuais), teremos que assumir mais este com-
promisso de regularizar uma dívida cuja decisão 
política de não pagar resultou de decisões de ante-
riores executivos. Este facto, depois das decisões 
transitadas em julgado que obrigam a autarquia a 
pagar os valores em dívida, poderão onerar o Muni-
cípio de Sines em cerca de 300 mil euros anuais nos 
próximos quinze anos», esclarece o Relatório, refe-
rindo-se ao aumento do endividamento, em con-
traciclo com a consolidação financeira que se veio 
a verificar nos últimos 5 anos.
  O Relatório remete para um conjunto de concreti-

zações iniciadas ao longo do ano, com destaque 
para as empreitadas aprovadas no âmbito da con-
tratualização de financiamento comunitário. Por 
outro lado, refere-se o reforço da atividade em 
áreas como a cultura, a educação e o desporto.
  Sem prejuízo de o relatório assinalar que 2018 foi 
um ano particularmente complexo e que apresen-
tou diversos desafios à atividade municipal, cor-
respondendo inclusivamente à tomada de deci-
sões acerca da assunção de novas competências, 
sublinha-se «a importante realização alcançada 
no ano de 2018»: a assinatura de contratos de tra-
balho em funções públicas por tempo indetermi-
nado por um grupo de 55 trabalhadores que 
desenvolvia tarefas para a Câmara Municipal de 
Sines.
  «Esta possibilidade, aberta no contexto do 
PREVPAP – Programa Extraordinário de Regulari-
zação de Vínculos Precários na Administração 
Pública, veio contribuir para a estabilidade profis-
sional de mais de meia centena de trabalhadores, 
mas também para a estabilização do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal de Sines».
  Em jeito de balanço, o documento refere ainda 
que de 2018 se deixa em «aberto um conjunto de 
oportunidades para a consolidação das políticas 
públicas de natureza municipal, nas mais diversas 
áreas. É de sublinhar que, se até aqui a Câmara 
Municipal necessitou de se focar muito no planea-
mento e no desenvolvimento de instrumentos de 
gestão estratégica, a partir dos compromissos de 
2018 será possível, nos anos seguintes, um 
impulso ainda maior na concretização das ações e 
na produção dos resultados propostos para o qua-
driénio».

Declarações da oposição

A CDU votou contra a Prestação de Contas, assi-
nalando na sua declaração de voto «que há uma 
tentativa de redução da dívida, mas em contra-
ponto o prazo médio de pagamentos continua a 
aumentar, aproximando-se novamente do valor 
de 2013, que por si só deixa dúvidas relativamente 
à capacidade de gestão e preocupação deste exe-
cutivo para com os fornecedores». A CDU questi-
ona ainda «o nível de execução» das obras objeto 
de financiamento comunitário e critica «o nível de 
cuidado (ou não) dos espaços verdes, do lixo que se 
encontra na cidade e nos seus limites».
 A declaração de voto do Movimento SIM refere a 
sua discordância em relação à explicação do 
acordo de pagamentos com as Águas de Santo 
André, assinalando que «cerca de metade da 
dívida foi contraída pelo atual executivo». 
Segundo aquela força política, «em qualquer 
momento» se poderia ter alterado «a decisão polí-
tica de não pagar». Refere ainda que «se o execu-
tivo do PS segue uma decisão política de anterio-
res executivos, é porque concorda com essa políti-
ca, e deverá considerá-la como se fosse sua».

Documentos integrais

www.sines.pt
Área Município > Gestão

Gestão municipal

Mais investimento e menos despesa 
corrente nas contas de 2018

Serviços públicos

Tribunal de Sines voltou 
a ter juízo do trabalho

O Tribunal de Sines voltou a ter em funcionamento 
um juízo de competência especializada em assun-
tos de trabalho, integrado na Comarca de Setúbal. 
Encontra-se em funcionamento no edifício do Tri-
bunal de Sines, na Alameda da Paz, juntamente 
com o Juízo de Proximidade.
 A localização em Sines do Tribunal do Trabalho e 
do Juízo de Proximidade vem na sequência de um 
compromisso assumido pelo governo no âmbito 
da reforma judiciária, contribuindo para a univer-

salidade do acesso de todos à justiça.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines des-
taca a relevância da abertura do tribunal do traba-
lho em Sines:
  "A abertura em Sines do tribunal do trabalho cor-
responde ao reconhecimento, por parte do gover-
no, de que esta área da justiça tem especial rele-
vância neste concelho, onde a elevada procura de 
recursos humanos torna mais exigente a resposta 
que o Estado deve prover em matéria de salva-

guarda dos direitos e contencioso laboral", diz 
Nuno Mascarenhas.
  "Congratulamo-nos com a concretização desta 
decisão e estamos certos que quer o governo quer 
a Comarca de Setúbal tudo farão para que, subse-
quentemente, a resposta judiciária em Sines seja 
valorizada."

Ordem dos Economistas

Sines é o 5.º município 
mais sustentável

O município de Sines ficou classificado em 5.º 
lugar no Rating Municipal Português, uma inicia-
tiva da Ordem dos Economistas que avalia a sus-
tentabilidade dos 308 municípios portugueses. 
Dos 58 municípios do Alentejo, Sines foi o único 
que surgiu no top 10 dos mais sustentáveis. Sines 
figurou ainda no 1.º lugar entre os municípios de 
pequena dimensão, ou seja, de entre os municí-
pios com menos de 20 mil habitantes. 
  No contexto dos 308 municípios portugueses, ape-
nas foram considerados mais sustentáveis que 
Sines os municípios de Lisboa (1.º lugar), Porto 
(2.º), Oeiras (3.º) e Bragança (4.º).

  O "rating", apresentado no dia 7 de maio, na Fun-
dação Calouste Gulbenkian, integrou quatro 
dimensões de análise: a governação municipal, o 
serviço aos cidadãos, o desenvolvimento econó-
mico e social e a sustentabilidade financeira. 
  Cada uma das dimensões compreende um con-
junto de indicadores, num total global de 25, entre 
os quais se destacam o envolvimento dos cida-
dãos, a transparência da governação, a prestação 
de um conjunto de serviços públicos essenciais 
como o fornecimento de água, recolha de resíduos 
ou os transportes, indicadores de natureza econó-
mica e social, desde o crescimento populacional 

ao poder de compra por habitante, bem como a efi-
cácia financeira, o endividamento e os ativos do 
município.
  Em 2016, Sines ocupava a 9.ª posição, subindo 
assim quatro posições na tabela dos 30 municípios 
mais sustentáveis do país. 

Centro Intermunicipal

Consumidores mais apoiados
A sede da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral, em Grândola, recebeu a 15 de 
maio a cerimónia de assinatura do protocolo rela-
tivo ao CIAC - Centro Intermunicipal de Apoio ao 
Consumidor.
  Assinaram o protocolo os presidentes dos municí-
pios do Alentejo Litoral, a diretora-geral do Consu-
midor, Ana Catarina Fonseca, três membros da 
CIMAL e o secretário de Estado da Defesa do Con-
sumidor, João Torres.
  O protocolo assinado tem como principal ban-

deira a promoção da defesa dos direitos do consu-
midor, através da organização de ações de sensibi-
lização e informação sobre a temática do consu-
mo, prestação de informação ao consumidor 
sobre os seus direitos e modos de exercício e apoio 
na resolução dos conflitos de consumo que ocor-
ram na área dos municípios associados da CIMAL 
ou em que seja parte um seu residente, designada-
mente através do envio do mesmo para a entidade 
de resolução de litígios competente.

Descentralização

Município rejeita competências
A Assembleia Municipal de Sines aprovou, a 28 de junho, a não aceitação da 
transferência de duas novas competências da administração central para a 
autarquia.
  A primeira das competências em causa é a transferência para os órgãos muni-
cipais de competências no domínio do transporte turístico de passageiros e 
do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis 
interiores. O município considera "extemporâneo" o exercício destas compe-
tências em 2019, uma vez que a questão dos transportes tem vindo a ser 
acompanhada no contexto da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alen-
tejo Litoral, onde é "justamente neste momento que se desenvolvem rele-
vantes passos no processo".
  O segundo quadro de competências que o município rejeitou assumir em 
2019 aplica-se às áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvi-
mento turístico e económico não afetas à atividade portuária. Quanto a estas 
competências, o motivo da rejeição é a necessidade de uma "avaliação mais 
informada" do que virão a implicar na gestão e do ponto de vista institucional.
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A CDU votou contra a Prestação de Contas, assi-
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de 2013, que por si só deixa dúvidas relativamente 
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Mais investimento e menos despesa 
corrente nas contas de 2018

Serviços públicos

Tribunal de Sines voltou 
a ter juízo do trabalho

O Tribunal de Sines voltou a ter em funcionamento 
um juízo de competência especializada em assun-
tos de trabalho, integrado na Comarca de Setúbal. 
Encontra-se em funcionamento no edifício do Tri-
bunal de Sines, na Alameda da Paz, juntamente 
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salidade do acesso de todos à justiça.
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vância neste concelho, onde a elevada procura de 
recursos humanos torna mais exigente a resposta 
que o Estado deve prover em matéria de salva-

guarda dos direitos e contencioso laboral", diz 
Nuno Mascarenhas.
  "Congratulamo-nos com a concretização desta 
decisão e estamos certos que quer o governo quer 
a Comarca de Setúbal tudo farão para que, subse-
quentemente, a resposta judiciária em Sines seja 
valorizada."

Ordem dos Economistas

Sines é o 5.º município 
mais sustentável

O município de Sines ficou classificado em 5.º 
lugar no Rating Municipal Português, uma inicia-
tiva da Ordem dos Economistas que avalia a sus-
tentabilidade dos 308 municípios portugueses. 
Dos 58 municípios do Alentejo, Sines foi o único 
que surgiu no top 10 dos mais sustentáveis. Sines 
figurou ainda no 1.º lugar entre os municípios de 
pequena dimensão, ou seja, de entre os municí-
pios com menos de 20 mil habitantes. 
  No contexto dos 308 municípios portugueses, ape-
nas foram considerados mais sustentáveis que 
Sines os municípios de Lisboa (1.º lugar), Porto 
(2.º), Oeiras (3.º) e Bragança (4.º).

  O "rating", apresentado no dia 7 de maio, na Fun-
dação Calouste Gulbenkian, integrou quatro 
dimensões de análise: a governação municipal, o 
serviço aos cidadãos, o desenvolvimento econó-
mico e social e a sustentabilidade financeira. 
  Cada uma das dimensões compreende um con-
junto de indicadores, num total global de 25, entre 
os quais se destacam o envolvimento dos cida-
dãos, a transparência da governação, a prestação 
de um conjunto de serviços públicos essenciais 
como o fornecimento de água, recolha de resíduos 
ou os transportes, indicadores de natureza econó-
mica e social, desde o crescimento populacional 

ao poder de compra por habitante, bem como a efi-
cácia financeira, o endividamento e os ativos do 
município.
  Em 2016, Sines ocupava a 9.ª posição, subindo 
assim quatro posições na tabela dos 30 municípios 
mais sustentáveis do país. 

Centro Intermunicipal

Consumidores mais apoiados
A sede da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral, em Grândola, recebeu a 15 de 
maio a cerimónia de assinatura do protocolo rela-
tivo ao CIAC - Centro Intermunicipal de Apoio ao 
Consumidor.
  Assinaram o protocolo os presidentes dos municí-
pios do Alentejo Litoral, a diretora-geral do Consu-
midor, Ana Catarina Fonseca, três membros da 
CIMAL e o secretário de Estado da Defesa do Con-
sumidor, João Torres.
  O protocolo assinado tem como principal ban-

deira a promoção da defesa dos direitos do consu-
midor, através da organização de ações de sensibi-
lização e informação sobre a temática do consu-
mo, prestação de informação ao consumidor 
sobre os seus direitos e modos de exercício e apoio 
na resolução dos conflitos de consumo que ocor-
ram na área dos municípios associados da CIMAL 
ou em que seja parte um seu residente, designada-
mente através do envio do mesmo para a entidade 
de resolução de litígios competente.

Descentralização

Município rejeita competências
A Assembleia Municipal de Sines aprovou, a 28 de junho, a não aceitação da 
transferência de duas novas competências da administração central para a 
autarquia.
  A primeira das competências em causa é a transferência para os órgãos muni-
cipais de competências no domínio do transporte turístico de passageiros e 
do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis 
interiores. O município considera "extemporâneo" o exercício destas compe-
tências em 2019, uma vez que a questão dos transportes tem vindo a ser 
acompanhada no contexto da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alen-
tejo Litoral, onde é "justamente neste momento que se desenvolvem rele-
vantes passos no processo".
  O segundo quadro de competências que o município rejeitou assumir em 
2019 aplica-se às áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvi-
mento turístico e económico não afetas à atividade portuária. Quanto a estas 
competências, o motivo da rejeição é a necessidade de uma "avaliação mais 
informada" do que virão a implicar na gestão e do ponto de vista institucional.
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e Porto Covo
OBRAS EM CURSO

ESTACIONAMENTO 
JUNTO À FRIPEX

A empreitada para construção de um estaciona-
mento de apoio ao Mercado Municipal e Centro 
Histórico, contíguo ao viaduto da descida da Ribei-
ra, está a decorrer. A intervenção visa a requalifica-
ção daquele espaço público, procurando reduzir 
obstáculos arquitetónicos e harmonizar a circula-
ção automóvel e a pedonal. Estão a ser criadas 
áreas formalizadas de estacionamento, de modo a 
reduzir a incidência de estacionamento abusivo, 
um dos principais problemas de mobilidade 
daquele espaço, mas também um forte constran-
gimento à utilização do mesmo em segurança.
  A operação está integrada no PEDU - Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento Urbano de Sines e é 
um investimento com um custo total de 389 253,09 
€. O investimento elegível é de 387 723,09 €, cofi-
nanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União 
Europeia, no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz 
numa contribuição comunitária de 329 564,63 €.

REABILITAÇÃO DO 
BAIRRO 1.º DE MAIO 
- 2.ª FASE

A Câmara Municipal de Sines está a reabilitar o 
espaço público do Bairro 1.º de Maio. A interven-
ção em curso incide na parte central do espaço 
público do bairro. O objetivo da Câmara é tornar a 
circulação mais segura para todas as pessoas e a 
permanência no bairro mais agradável. Os fluxos 
automóveis serão redefinidos e serão reordena-
dos os lugares de estacionamento. Serão melhora-
dos os espaços verdes, a iluminação pública, o 
mobiliário urbano e as zonas de estadia.
  A operação "Reabilitação do Espaço Público do 
Bairro 1.º de Maio (2.ª fase)" é um investimento 
com um custo total de 977 583,76 €. O investi-
mento elegível é de 492 961 €, cofinanciado à taxa 
de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no 
âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / 
Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição 
comunitária de 419 016,85 €.

URBANIZAÇÃO DE LOTE 
220 - PORTO COVO

A Câmara Municipal de Sines está a executar a 
empreitada de urbanização do lote 220 do lotea-
mento Art.º 47.º, em Porto Covo. O objetivo da 
obra é a criação de infraestruturas para 19 lotes des-

tinados à implantação de moradias em condições 
favoráveis à fixação de população no concelho. A 
venda dos lotes far-se-á de acordo com um regula-
mento cujos critérios serão oportunamente divul-
gados. As obras em curso incluem a criação de uma 
faixa de rodagem, zonas de estacionamento auto-
móvel, zonas de passeios, espaços verdes e infra-
estruturas subterrâneas. A empreitada representa 
um investimento de 233 439 euros.

CHARNEQUINHA 
- PORTO COVO

A autarquia está a executar as redes de esgotos plu-
viais e domésticos da zona da Charnequinha. Está 
também a ser construído um pavimento em duas 
ruas, para acesso aos lotes existentes. Trata-se de 
um investimento de 107 214 euros.

Portugal 2020

Candidaturas aprovadas trazem boas 
novas para as praias e para Porto Covo

> CENTRO DE DIA DE PORTO COVO

A aprovação da candidatura do município de Sines para a construção 
do Centro de Dia de Porto Covo vai permitir a substituição das instala-
ções provisórias em que aquele equipamento funciona há vários anos. 
O concurso para a contratação da empreitada deverá ser lançado 
muito em breve.
  A operação é um investimento com um custo total de 830 262 €. O 
investimento elegível é de 413 803,68 €, cofinanciado à taxa de 85% 
por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operaci-
onal Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição 
comunitária de 351 733,13 €.

> CANTO MOSQUEIRO 
(COSTA DO NORTE)

A operação “Qualificação e valorização do Canto Mosqueiro e suporte 
à visitação na Costa do Norte”, outra candidatura do município de 
Sines aprovada, visa a criação de melhores acessos àquela zona costei-
ra, o aumento da segurança para os visitantes e o ordenamento do 
estacionamento, instalando para o efeito um conjunto de passadiços 
pedonais e miradouros na Costa do Norte. O projeto encontra-se em  
finalização e a obra deverá ser concursada ainda este ano.
  A operação é um investimento com um custo total de 569 406,37 €. O 
investimento elegível é de 568 205,89 €, cofinanciado à taxa de 85% 
por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operaci-
onal Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição 
comunitária de 482 975,01 €.

> PRAIA DA ILHA DO PESSEGUEIRO 
+ PRAIA DOS BUIZINHOS

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Alentejo 
aprovou também duas candidaturas "Polis" com incidência em praias 
da freguesia de Porto Covo: Ilha do Pessegueiro e Buizinhos.
  A primeira operação, designada "Valorização e qualificação da Praia 
da Ilha do Pessegueiro", vai consistir, em primeiro lugar, na reordena-
ção e qualificação do estacionamento, garantindo um enquadra-
mento favorável ao forte. Será também construído um miradouro, de 
forma a promover a visitação, e um novo restaurante, que irá substituir 
o atual, numa melhor localização.
  A intervenção na Praia da Ilha será cofinanciada pelo programa Alen-
tejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / União Europeia. O 
investimento elegível é de 447 075,5 €, cofinanciado a 85%.
  A segunda operação, "Valorização e criação de infraestruturas de visi-
tação na praia dos Buizinhos em Porto Covo", vem responder ao facto 
de a praia ser muito utilizada, mas carecer de condições de segurança 
e infraestruturas de visitação. Com efeito, vai ser regulada a circulação 
de visitantes, com a beneficiação de um percurso pedonal de 310m 
entre a praia e a aldeia de Porto Covo, e será criada uma plataforma 
para estadia e miradouro.
  A intervenção na Praia dos Buizinhos será cofinanciada pelo pro-
grama Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / União Euro-
peia, sendo o investimento elegível de 102 721 €, cofinanciado a 85%.
  O beneficiário de ambas as operações é a Polis Litoral Sudoeste Alen-
tejano, SA, mas a Câmara Municipal de Sines irá comparticipar a com-
ponente nacional das candidaturas.

ASPETO FUTURO DO CENTRO DE DIA DE PORTO COVO
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> Chegou a fatura digital. E aderir dá descontos

Modernização administrativa

As faturas da água, esgotos e resíduos emitidas pela Câmara Municipal de Sines 
podem agora ser obtidas digitalmente, através de envio para o e-mail do consu-
midor. A adesão ao novo sistema concede, ainda, um desconto de 10% na com-
ponente fixa da fatura da água, esgotos e resíduos durante um ano. Para além de 
ser mais prática para o consumidor, a fatura digital é ambiental e economica-
mente mais sustentável.  

Como aderir

A adesão pode ser solicitada presencialmente no Balcão Único (Paços do Conce-
lho) ou através de mensagem de correio eletrónico para o endereço 
aguas@mun-sines.pt, contendo a seguinte informação:

s Código de consumidor;
s NIF do titular do contrato;
s Endereço de e-mail para envio da fatura digital.

> Centro de Recolha Oficial adjudicado

Animais

A Câmara Municipal de Sines adjudicou a construção do Centro de Recolha Oficial 
de Animais (CRO), que se localizará na zona norte da cidade.
  Pretende-se com a construção do edifício alojar condignamente os cães e gatos 
errantes e prestar um serviço médico e de higienização aos animais.
  O edifício será construído em duas fases. Na 1.ª fase será construído o módulo 
para cães e, na 2.ª fase, o alojamento de gatos e o restante corpo destinado aos 
serviços.
  A construção do CRO representa um investimento de 197 266 euros.

> Conhecer e valorizar a vida que há na costa

Ambiente

No âmbito da candidatura à Bandeira Azul da Euro-
pa, a Câmara de Sines organiza nos meses de verão 
um programa de educação ambiental.
  Sob o mote "Do rio ao mar sem lixo", o programa 
para 2019 contém atividades nas praias, realizadas 
em colaboração com o CCVL - Centro de Ciência 
Viva do Lousal. Estão marcadas para 9 de julho 
(Praia da Ilha do Pessegueiro), 11 de julho (Praia 
Grande do Porto Covo), 16 de julho (Praia da Vieiri-
nha) e 18 de julho (Praia de São Torpes). 
  O programa contribui também para conhecer a 
riqueza da costa num contexto mais alargado. A 5 
de junho, realizou-se uma visita à Lagoa da San-
cha, guiada pela investigadora Maria Alexandra 

Abreu Lima, tendo como principal objetivo o 
conhecimento das camarinhas. A iniciativa teve 20 
participantes e contou com a parceria do ICNF, do 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Vete-
rinária e do Centro de Ciências do Mar e do Ambi-
ente da Universidade Nova de Lisboa.
  A 27 de junho, realizou-se uma ação sobre segu-
rança e o bom ambiente junto ao mar.
  Em julho, além das atividades nas praias, é apre-
sentada uma exposição na cafetaria do Castelo e 
decorre nos espaços seniores uma atividade para 
promover a "desplastificação" da nossa vida diária.
  Nos dias 14 e 15 de setembro, serão limpas e moni-
torizadas praias do concelho.

10%
OBTENHA DESCONTO DE

NA COMPONENTE FIXA 
DA FATURA DE ÁGUA, 
ESGOTOS E RESÍDUOS 
DURANTE 1 ANO

ADIRA À
FATURA 
DA ÁGUA 
DIGITAL

EDITAL N.º 18/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 07 de março de 
2019, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovado o anteprojeto para a Qualificação e Valori-
zação do Canto Mosqueiro e suporte à Visitação na 
Costa do Norte;
- Aprovada a transmissão do direito de superfície do 
lote 6 da ZIL II, em Sines;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Federação Portuguesa 
com vista à realização da Final 4 da Taça de Portugal 
Seniores Masculinos de Voleibol;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e a Contra 
Regra, Teatro do Mar, cujo objetivo é apoiar financeira-
mente a concretização das atividades conforme consta 
do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019, 
dessa associação. É formalizada a atribuição de um 
apoio financeiro no valor de 50.000,00 €.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-01

EDITAL N.º 19/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária pública de 21 de 
março de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado pedido de adiantamento ao protocolo de 
colaboração de 2019, no valor de 5.000,00 €, requerido 
pelo Vasco da Gama Atlético Clube;
- Aprovado pedido de adiantamento ao protocolo de 
colaboração de 2019, no valor de 6.000,00 €, requerido 
pela Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 
Cacém;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2019, requerido pela Associação Caboverdi-
ana de Sines e Santiago do Cacém;
- Aprovadas as normas de participação na Feira da Pri-
mavera 2019.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-01

EDITAL N.º 22/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 04 de abril de 
2019, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovados os documentos de prestação de contas 
2018;
- Aprovada alteração ao valor da quota a transferir para 
a Associação para a Formação Tecnológica no Litoral 
Alentejano – ETLA;
- Aprovadas as Normas de participação “Tasquinhas 
2019”;
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro no valor de 
2.000,00 € à Associação Muay Thai e Kickboxing do 
Alentejo para a realização da Gala de kickboxing;
- Aprovada a proposta de acordo de colaboração entre 
o Município de Sines e a Associação Rota Vicentina, 
com o objetivo de apoiar financeiramente o projeto 
ROTA VICENTINA, a sua manutenção, gestão e coor-
denação de forma a consolidar o projeto como instru-

mento de sustentabilidade social, ambiental, econó-
mico e cultural para o território, particularmente no 
que ao Concelho de Sines diz respeito.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-09

EDITAL N.º 29/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 12 de 
abril de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovados os valores propostos para o cálculo da Taxa 
de Urbanização para 2019;
- Aprovada proposta de alteração à proposta de altera-
ção à Operação de Loteamento da ZIL II, em Sines;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
requerido pel’A GRALHA – Associação para o Desen-
volvimento de Porto Covo;
- Aprovada proposta do Programa Passeio da Prima-
vera Idade + 2019.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-22

EDITAL N.º 30/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do Artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária pública de 22 de 
abril de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para a realização de eventos para o ano 2019, requerido 
pela Junta de Freguesia de Porto Covo;
- Aprovado projeto de execução de Requalificação da 
Escola Básica n.º 1, em Sines;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Requalificação da Escola n.º 2, em 
Sines;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para o 
concurso público para aquisição de equipamento novo 
ou reparação de equipamento eletromecânico dos sis-
temas de abastecimento de água e saneamento;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Execução do Centro de Recolha de Ani-
mais;
- Aprovada a atribuição do lote 1153 da ZIL II, em Sines, 
à empresa Decifrapalpite Ferragens e Ferramentas, 
Lda.;
- Aprovada emissão de parecer favorável condicio-
nando no âmbito da consulta pública ao RECAPE do 
projeto de Expansão do Terminal XXI – 4.ª fase.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-30

EDITAL N.º 33/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 02 de maio de 
2019, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Requalificação do Mercado Municipal;
- Aprovada a proposta de redução de horário de funcio-
namento do estabelecimento “Petiscos dos Reis”, sito 
na Rua Cândido dos Reis n.º 39, em Sines;
- Aprovadas as normas de participação “Mercadinho – 
Dia Mundial da Criança 2019”;

- Aprovadas as normas de participação do projeto 
“Mãos de Obra”;
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 3.000,00 € ao Futebol Clube Alvaladense para orga-
nização da 21.ª Edição do Raid BTT Alvalade/Porto 
Covo.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-05-04

EDITAL N.º 53/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária pública de 17 de 
maio de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de adjudicação e minuta de con-
trato para a Empreitada de Execução do Centro de 
Recolha Oficial de Animais;
- Aprovada a transmissão das benfeitorias sob o lote 
1135 da ZIL II, em Sines;
- Aprovados os critérios de atribuição dos apoios sociais 
escolares para o ano letivo 2019-2020;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a Fede-
ração Portuguesa de Andebol e a Câmara Municipal de 
Sines, com vista à realização em Sines da Taça de Portu-
gal de Andebol;
- Aprovada minuta de edital referente à atribuição de 
espaços de exclusividade de bares de apoio ao Festival 
Músicas do Mundo 2019;
- Aprovada a proposta de normas de participação para 
o Mercado de Artesanato do Festival Músicas do 
Mundo 2019;
- Aprovada minuta de edital referente aos recintos 
improvisados para o Festival Músicas do Mundo 2019;
- Aprovada minuta de edital referente à hasta pública 
do Mercado de Street Food para o Festival Músicas do 
Mundo 2019;
- Aprovada a proposta e escolha e início do procedi-
mento da empreitada de Reparação de Betuminosos 
na ZIL II, em Sines;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para colocação de pendões requerido pela Junta de Fre-
guesia do Carvalhal;
- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas 
referentes à realização de baile, requerido pela Associ-
ação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-05-24

EDITAL N.º 62/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 24 de 
maio de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada lista de erros e omissões da Empreitada de 
Reabilitação da Escola Básica n.º 2, em Sines;
- Aprovada minuta de edital para realização de hasta 
pública para alienação de 3 lotes de terreno do Lotea-
mento Municipal a Norte da R52, em Sines;
- Aprovada proposta de alteração ao Loteamento Muni-
cipal da ZIL II – Expansão Nascente, em Sines;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e Pedra Angular 
Assoc. Amigos do Património da Diocese de Beja;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines a 4 Patas Asso-
ciação, no âmbito da Campanha CED.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-05-29
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> Chegou a fatura digital. E aderir dá descontos

Modernização administrativa

As faturas da água, esgotos e resíduos emitidas pela Câmara Municipal de Sines 
podem agora ser obtidas digitalmente, através de envio para o e-mail do consu-
midor. A adesão ao novo sistema concede, ainda, um desconto de 10% na com-
ponente fixa da fatura da água, esgotos e resíduos durante um ano. Para além de 
ser mais prática para o consumidor, a fatura digital é ambiental e economica-
mente mais sustentável.  

Como aderir

A adesão pode ser solicitada presencialmente no Balcão Único (Paços do Conce-
lho) ou através de mensagem de correio eletrónico para o endereço 
aguas@mun-sines.pt, contendo a seguinte informação:

s Código de consumidor;
s NIF do titular do contrato;
s Endereço de e-mail para envio da fatura digital.

> Centro de Recolha Oficial adjudicado

Animais

A Câmara Municipal de Sines adjudicou a construção do Centro de Recolha Oficial 
de Animais (CRO), que se localizará na zona norte da cidade.
  Pretende-se com a construção do edifício alojar condignamente os cães e gatos 
errantes e prestar um serviço médico e de higienização aos animais.
  O edifício será construído em duas fases. Na 1.ª fase será construído o módulo 
para cães e, na 2.ª fase, o alojamento de gatos e o restante corpo destinado aos 
serviços.
  A construção do CRO representa um investimento de 197 266 euros.

> Conhecer e valorizar a vida que há na costa

Ambiente

No âmbito da candidatura à Bandeira Azul da Euro-
pa, a Câmara de Sines organiza nos meses de verão 
um programa de educação ambiental.
  Sob o mote "Do rio ao mar sem lixo", o programa 
para 2019 contém atividades nas praias, realizadas 
em colaboração com o CCVL - Centro de Ciência 
Viva do Lousal. Estão marcadas para 9 de julho 
(Praia da Ilha do Pessegueiro), 11 de julho (Praia 
Grande do Porto Covo), 16 de julho (Praia da Vieiri-
nha) e 18 de julho (Praia de São Torpes). 
  O programa contribui também para conhecer a 
riqueza da costa num contexto mais alargado. A 5 
de junho, realizou-se uma visita à Lagoa da San-
cha, guiada pela investigadora Maria Alexandra 

Abreu Lima, tendo como principal objetivo o 
conhecimento das camarinhas. A iniciativa teve 20 
participantes e contou com a parceria do ICNF, do 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Vete-
rinária e do Centro de Ciências do Mar e do Ambi-
ente da Universidade Nova de Lisboa.
  A 27 de junho, realizou-se uma ação sobre segu-
rança e o bom ambiente junto ao mar.
  Em julho, além das atividades nas praias, é apre-
sentada uma exposição na cafetaria do Castelo e 
decorre nos espaços seniores uma atividade para 
promover a "desplastificação" da nossa vida diária.
  Nos dias 14 e 15 de setembro, serão limpas e moni-
torizadas praias do concelho.

10%
OBTENHA DESCONTO DE

NA COMPONENTE FIXA 
DA FATURA DE ÁGUA, 
ESGOTOS E RESÍDUOS 
DURANTE 1 ANO

ADIRA À
FATURA 
DA ÁGUA 
DIGITAL

EDITAL N.º 18/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 07 de março de 
2019, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovado o anteprojeto para a Qualificação e Valori-
zação do Canto Mosqueiro e suporte à Visitação na 
Costa do Norte;
- Aprovada a transmissão do direito de superfície do 
lote 6 da ZIL II, em Sines;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Federação Portuguesa 
com vista à realização da Final 4 da Taça de Portugal 
Seniores Masculinos de Voleibol;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e a Contra 
Regra, Teatro do Mar, cujo objetivo é apoiar financeira-
mente a concretização das atividades conforme consta 
do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019, 
dessa associação. É formalizada a atribuição de um 
apoio financeiro no valor de 50.000,00 €.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-01

EDITAL N.º 19/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária pública de 21 de 
março de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado pedido de adiantamento ao protocolo de 
colaboração de 2019, no valor de 5.000,00 €, requerido 
pelo Vasco da Gama Atlético Clube;
- Aprovado pedido de adiantamento ao protocolo de 
colaboração de 2019, no valor de 6.000,00 €, requerido 
pela Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 
Cacém;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2019, requerido pela Associação Caboverdi-
ana de Sines e Santiago do Cacém;
- Aprovadas as normas de participação na Feira da Pri-
mavera 2019.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-01

EDITAL N.º 22/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 04 de abril de 
2019, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa:

- Aprovados os documentos de prestação de contas 
2018;
- Aprovada alteração ao valor da quota a transferir para 
a Associação para a Formação Tecnológica no Litoral 
Alentejano – ETLA;
- Aprovadas as Normas de participação “Tasquinhas 
2019”;
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro no valor de 
2.000,00 € à Associação Muay Thai e Kickboxing do 
Alentejo para a realização da Gala de kickboxing;
- Aprovada a proposta de acordo de colaboração entre 
o Município de Sines e a Associação Rota Vicentina, 
com o objetivo de apoiar financeiramente o projeto 
ROTA VICENTINA, a sua manutenção, gestão e coor-
denação de forma a consolidar o projeto como instru-

mento de sustentabilidade social, ambiental, econó-
mico e cultural para o território, particularmente no 
que ao Concelho de Sines diz respeito.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-09

EDITAL N.º 29/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 12 de 
abril de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovados os valores propostos para o cálculo da Taxa 
de Urbanização para 2019;
- Aprovada proposta de alteração à proposta de altera-
ção à Operação de Loteamento da ZIL II, em Sines;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
requerido pel’A GRALHA – Associação para o Desen-
volvimento de Porto Covo;
- Aprovada proposta do Programa Passeio da Prima-
vera Idade + 2019.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-22

EDITAL N.º 30/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do Artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária pública de 22 de 
abril de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para a realização de eventos para o ano 2019, requerido 
pela Junta de Freguesia de Porto Covo;
- Aprovado projeto de execução de Requalificação da 
Escola Básica n.º 1, em Sines;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Requalificação da Escola n.º 2, em 
Sines;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para o 
concurso público para aquisição de equipamento novo 
ou reparação de equipamento eletromecânico dos sis-
temas de abastecimento de água e saneamento;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Execução do Centro de Recolha de Ani-
mais;
- Aprovada a atribuição do lote 1153 da ZIL II, em Sines, 
à empresa Decifrapalpite Ferragens e Ferramentas, 
Lda.;
- Aprovada emissão de parecer favorável condicio-
nando no âmbito da consulta pública ao RECAPE do 
projeto de Expansão do Terminal XXI – 4.ª fase.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-04-30

EDITAL N.º 33/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 02 de maio de 
2019, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Requalificação do Mercado Municipal;
- Aprovada a proposta de redução de horário de funcio-
namento do estabelecimento “Petiscos dos Reis”, sito 
na Rua Cândido dos Reis n.º 39, em Sines;
- Aprovadas as normas de participação “Mercadinho – 
Dia Mundial da Criança 2019”;

- Aprovadas as normas de participação do projeto 
“Mãos de Obra”;
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 3.000,00 € ao Futebol Clube Alvaladense para orga-
nização da 21.ª Edição do Raid BTT Alvalade/Porto 
Covo.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-05-04

EDITAL N.º 53/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária pública de 17 de 
maio de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de adjudicação e minuta de con-
trato para a Empreitada de Execução do Centro de 
Recolha Oficial de Animais;
- Aprovada a transmissão das benfeitorias sob o lote 
1135 da ZIL II, em Sines;
- Aprovados os critérios de atribuição dos apoios sociais 
escolares para o ano letivo 2019-2020;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a Fede-
ração Portuguesa de Andebol e a Câmara Municipal de 
Sines, com vista à realização em Sines da Taça de Portu-
gal de Andebol;
- Aprovada minuta de edital referente à atribuição de 
espaços de exclusividade de bares de apoio ao Festival 
Músicas do Mundo 2019;
- Aprovada a proposta de normas de participação para 
o Mercado de Artesanato do Festival Músicas do 
Mundo 2019;
- Aprovada minuta de edital referente aos recintos 
improvisados para o Festival Músicas do Mundo 2019;
- Aprovada minuta de edital referente à hasta pública 
do Mercado de Street Food para o Festival Músicas do 
Mundo 2019;
- Aprovada a proposta e escolha e início do procedi-
mento da empreitada de Reparação de Betuminosos 
na ZIL II, em Sines;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para colocação de pendões requerido pela Junta de Fre-
guesia do Carvalhal;
- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas 
referentes à realização de baile, requerido pela Associ-
ação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-05-24

EDITAL N.º 62/2019

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 24 de 
maio de 2019, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada lista de erros e omissões da Empreitada de 
Reabilitação da Escola Básica n.º 2, em Sines;
- Aprovada minuta de edital para realização de hasta 
pública para alienação de 3 lotes de terreno do Lotea-
mento Municipal a Norte da R52, em Sines;
- Aprovada proposta de alteração ao Loteamento Muni-
cipal da ZIL II – Expansão Nascente, em Sines;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e Pedra Angular 
Assoc. Amigos do Património da Diocese de Beja;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines a 4 Patas Asso-
ciação, no âmbito da Campanha CED.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-05-29
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Educação

Alunos do 1.º ciclo com 
alimentação reforçada

No âmbito de dois programas diferentes, resul-
tado de candidaturas da Câmara Municipal de 
Sines aprovadas, a alimentação dos alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico do concelho de Sines tem 
agora mais fruta e lanches para crianças com 
carência económica.

REGIME DE FRUTA ESCOLAR (IFAP)

O Instituto do Financiamento de Agricultura e Pes-
cas (IFAP) aprovou a candidatura do município de 
Sines ao Programa Regime de Fruta Escolar. O pro-
grama visa a promoção de estilos de vida saudá-
veis através da inclusão da fruta na dieta alimentar 
dos alunos. No âmbito do programa, começaram a 
ser distribuídos gratuitamente fruta e produtos 
hortícolas às crianças que frequentam o 1.º ciclo 
nos estabelecimentos de ensino público, sendo 
também realizadas medidas de acompanhamento 
de caráter pedagógico, com o objetivo de estimu-
lar o consumo de fruta por parte das crianças.

ALIMENTAR + 
(APRENDER FORA DE PORTAS)

Ao mesmo tempo, teve início a ação Alimentar +, 
parte integrante da candidatura Aprender Fora de 
Portas – Planos e Projetos Inovadores de Combate 

(In)Forma

Ganhar ferramentas para entrar mais 
preparados no mundo do trabalho

Sines recebeu, nos dias 14, 15 e 16 de maio, a terceira edição da 
(In)Forma, mostra dedicada à educação, formação e emprego, organi-
zada pela Câmara Municipal de Sines e pelo Sines Tecnopolo.
  O objetivo desta iniciativa foi dar a conhecer ofertas formativas e  
desenvolver ferramentas para abordar, com mais preparação, o mer-
cado laboral.
  A (In)Forma foi composta por quatro componentes: área expositiva, 
apresentações, demonstrações práticas e workshops.
  A iniciativa teve início no dia 14 de maio, com a Feira de Acesso ao 
Ensino Superior, pelo projeto Inspiring Future, realizada nas instalações 
da Escola Secundária Poeta Al Berto.
  Nos dias 15 e 16 de maio, as atividades estiveram centradas na Acade-
mia das Energias, na ZIL 2 de Sines.
  Entre 13 e 17 de maio, as escolas acolheram workshops para todas as tur-
mas do 9.º ao 12.º ano, orientados pelo projeto Inspiring Future.
  A (In)Forma 2019 esteve enquadrada na operação Aprender Fora de Por-
tas / Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar, 
um investimento de 554 633,04 € comparticipado em 85% pelo Fundo 
Social Europeu, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Por-
tugal 2020. A comparticipação da União Europeia é de 471 463,58 € e a 
comparticipação pública nacional, assegurada pelo município de Sines, 
totaliza 83 199,46 €.

Desenvolvimento económico

Município presente em ações de 
promoção internacional da região

> MISSÃO ALENTEJO GLOBAL 
INVEST (CALIFÓRNIA)

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, integrou a 
missão alentejana que, em maio, visitou a Califórnia, EUA, no âmbito do pro-
jeto Alentejo Global Invest. A iniciativa foi organizada pela ADRAL - Agência 
de Desenvolvimento Regional do Alentejo e esteve focada na promoção das 
potencialidades do Alentejo nas áreas dos portos e da logística, incidindo 
também nas energias e no setor agroalimentar, entre outros. 
  Do ponto de vista portuário, o ponto alto foi a visita ao porto de San Diego, 
no dia 8 de maio. Além do presidente da Câmara, esteve presente na missão 
o presidente da Assembleia Municipal, José Luiz Batalha. 
  O projeto Alentejo Global Invest e os principais parceiros regionais visam o 
aumento do investimento externo no Alentejo, assente nos seus setores-
chave e também nas suas infraestruturas.

> SALÃO IMOBILIÁRIO E DO TURISMO 
PORTUGUÊS (PARIS)

Entre 16 e 18 de maio, os presidentes dos municípios do Alentejo Litoral que 
compõem a CIMAL –  Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, des-
locaram-se a Paris, onde visitaram a 8.ª edição do Salão Imobiliário e do 
Turismo Português, um evento de grande visibilidade e relevância na área, 
que contou com mais de 17000 visitantes motivados pela recolha de infor-
mações para viajar, residir e investir. 
  Durante a viagem, foi assinado um protocolo entre a CIMAL e a CCIFP – 
Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. O protocolo assinado 
visa o aumento do investimento externo na região do Alentejo Litoral de 
forma integrada.

Responsabilidade social

Repsol apoia coletividades de Sines
A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 22 coletividades 
do concelho assinaram, no dia 8 de abril, nos Paços do Concelho, pro-
tocolos de colaboração relativos a 2019. O montante dos apoios atri-
buídos pela empresa em 2019 é de 60 mil euros e tem como objetivo 
apoiar as coletividades e instituições que desenvolvem atividades 
no desporto, cultura e solidariedade social.
  A distribuição dos apoios atribuídos foi a seguinte: 4 Patas / Animais 
de Sines (1000 €); Academia de Ginástica de Sines (2000 €); Andebol 
Clube de Sines (2000 €); Arte Velha - Associação de Artesãos (1000 €); 
A Gralha - Porto Covo (3000 €); Associação Caboverdiana de Sines e 
Santiago do Cacém (4000 €); Associação Bombeiros Voluntários de 
Sines (9000 €); Associação Pro Artes de Sines (8000 €); Associação 
Prosas - Projeto Sénior (1000 €); Associação Recreativa de Dança 
Siniense (2000 €); Centro Cultural Emmerico Nunes (1000 €); Cercisi-
ago (2000 €); Clube de Natação do Litoral Alentejano (2000 €); Con-
tra Regra / Teatro do Mar (5000 €); Ginásio Clube de Sines (2000 €); 
Hóquei Clube Vasco da Gama (2000 €); Independentes Futsal Associ-
ação (2000 €); Santa Casa da Misericórdia de Sines (3000 €); Sines 
Surf Clube (1000 €); Skalabá Tuka (500 €); SMURSS (1500 €); e Vasco 
da Gama Atlético Clube (5000 €).

ao Insucesso Escolar. Esta ação consiste na distri-
buição de lanche gratuito às crianças do 1.º ciclo 
que sejam já abrangidas por medidas de apoio no 
âmbito da ação social escolar. O lanche é disponi-
bilizado no período da manhã. Ao leite já distribu-
ído e à fruta acresce uma sandes com conduto ou 
uma alternativa para alunos com intolerâncias ali-
mentares. Após este período de arranque, o pro-
jeto terá continuidade no próximo ano letivo.
  A operação "Aprender Fora de Portas" tem como 
objetivo a melhoria do sucesso educativo e a redu-
ção do abandono escolar no concelho de Sines. É 
um investimento de 554 633,04 € comparticipado 
em 85% pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do 
programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 
2020. A comparticipação da União Europeia é de 
471 463,58 € e a comparticipação pública nacional, 
assegurada pelo município de Sines, totaliza         
83 199,46 €.
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No dia 5 de junho, comemorou-se o Dia do Agru-
pamento de Escolas de Sines, uma iniciativa que 
envolveu toda a comunidade educativa, num total 
de 1450 pessoas.
  Alunos, professores e assistentes operacionais e 
técnicos tiveram a oportunidade de conviver no 
mesmo espaço durante toda a manhã, partilhando 
experiências e participando em atividades ligadas 
às mais variadas áreas disciplinares, como exposi-
ções, jogos tradicionais, torneios de xadrez,      
coreografias de dança, torneio de voleibol, entre 
outras.

  As atividades foram desenvolvidas por professo-
res, pessoal não docente, associações de pais, alu-
nos e outras entidades. 
  O Dia do Agrupamento teve a colaboração da 
Câmara Municipal de Sines no transporte de alu-
nos, em toda a logística e no fornecimento de 
material necessário.
  A iniciativa contou com a presença do vice-
presidente Fernando Ramos, que participou na 
entrega de prémios do 1.º Torneio de Futsal e, jun-
tamente com o SinesTecnopolo (entidade parceira 
da Escola Azul), assistiu ao hastear da Bandeira 
Nacional e da Bandeira Azul.
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> 1450 pessoas comemoraram o Dia do Agrupamento

As Férias Ativas da Páscoa 2019, realizadas de 8 a 
12 de abril, tiveram a participação de 169 crianças 
entre os 6 e os 14 anos e sete jovens voluntários, 
que apoiaram no acompanhamento dos partici-
pantes. 
  O programa foi composto por atividades diversas 
de carácter lúdico, concebidas de forma a promo-
ver o desenvolvimento integral dos participantes 
nas suas variadas dimensões: cognitivo, afetivo, 
motor e sociocultural.

  As Férias Ativas da Páscoa 2019 foram uma inicia-
tiva integrada na operação Aprender Fora de Por-
tas, um investimento global de 554 633,04 € com-
participado em 85% pelo Fundo Social Europeu, no 
âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / 
Portugal 2020. A comparticipação da União Euro-
peia é de 471 463,58 € e a comparticipação pública 
nacional, assegurada pelo município de Sines, tota-
liza 83 199,46 €.

> 169 crianças passaram férias da Páscoa ativas

A turma 4.º C da Escola Básica n.º 2 de Sines        
(Quinta dos Passarinhos) participou, entre 20 e 24 
de maio, no projeto Residência Artística (R-A), 
dinamizado no auditório da Escola Vasco da Gama 
pelo professor Manuel Rocha, diretor da Comissão 
Instaladora do Conservatório de Música de Loulé.
  Esta iniciativa deu às crianças a possibilidade de 
desenvolverem a temática da primavera através 
da música, da poesia e do desenho. 

  O projeto Residência Artística (R-A) tem como 
principal objetivo despertar o interesse pelo 
desenvolvimento das artes em contexto escolar. 
Está integrado no Programa de Educação Estética 
e Artística, iniciativa da Direção-Geral da Educa-
ção, em articulação interministerial com o Minis-
tério da Cultura, contando com a colaboração 
ativa da Câmara Municipal de Sines.

> Alunos viveram experiência de residência artística

NA ESCOLA (E NAS FÉRIAS....)

O projeto Energy4life mereceu o 1.º lugar do Con-
curso de ideias "Ciência e tecnologia ao serviço do 
ambiente", dirigido aos alunos do ensino secundá-
rio. No dia 5 de junho, o projeto foi apresentado ao 
júri, que o elegeu vencedor por unanimidade.
  Desenvolvido por alunos da ETLA - Escola Tecno-
lógica do Litoral Alentejano, o projeto consiste na 
construção de um posto de produção de energia 
alternativa, solar e motriz, integrada num espaço 
de convívio multifuncional que alia o exercício 

físico ao convívio salutar, a instalar, inicialmente, 
em espaços escolares exteriores. 
  Pela originalidade e inovação, também merece-
ram destaque os projetos Presstrash (2.º lugar) e 
Step-on-it (3.º lugar), igualmente desenvolvidos 
por alunos da ETLA. 
  O concurso foi organizado pela Câmara Municipal 
de Sines, com o patrocínio da aicep Global Parques 
e os apoios da Universidade de Évora e do Mare 
(Centro de Ciências do Mar e do Ambiente).

> Jovens da ETLA ganharam concurso de ideias ambientais

Educação

Festas de final do ano letivo 
sob o signo da inovação

As atividades de final do ano letivo 2018/2019 em 
Sines ficaram marcadas pela inovação nos seus 
modelos de realização.
  No dia 1 de junho, a Câmara Municipal de Sines 
organizou uma festa diferente para assinalar o Dia 
Internacional da Criança. Desta vez, além das cri-
anças, também os pais foram convidados. O local 
também foi novo, a Alameda da Paz. O programa 
incluiu a estreia local da nova criação do Teatro do 
Mar, "A Grande Floresta", e um concerto pelo 
grupo Gato Pintor. Ao longo do dia, o jardim da Ala-
meda da Paz foi animado com um mercado de arte-
sanato, insufláveis, jogos tradicionais, atividades 

de expressão plástica, dança, circuito gímnico e 
pinturas faciais.
  A aposta em inovar estendeu-se ao espetáculo 
final do pré-escolar e 1.º ciclo, que decorreu entre 
12 e 14 de junho, com a participação das Escolas 
Básicas n.º 1, 2, 3 e de Porto Covo. O cenário sur-
preendeu: uma tenda de circo montada junto à Pis-
cina Municipal Carlos Manafaia. O circo foi o tema 
dos espetáculos, com o nome “Circo da Lua”, uma 
história escrita pelo ator, encenador e professor 
André Gago. Na preparação para os espetáculos, 
foram trabalhadas as mais variadas áreas dentro 
das Atividades de Enriquecimento Curricular, 

como o desporto, as línguas estrangeiras (neste 
caso o inglês), a música e as artes circenses.
  As duas outras atividades de encerramento do 
ano letivo no pré-escolar e 1.º ciclo estiveram mais 
próximas dos modelos dos anos anteriores, mas 
não foram menos animadas. As Primeiras Camba-
lhotas, realizadas no Pavilhão Multiusos, a 18 de 
junho, permitiram às crianças divertir-se e mostrar 
as competências adquiridas no Programa de 
Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar. A 21 de 
junho, na Piscina, foi a vez dos alunos do bloco de 
natação do mesmo programa entrarem em ação 
nas Brincadeiras Aquáticas.

Espetáculo final do 1.º ciclo e pré-escolar

Dia da Criança Primeiras Cambalhotas
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Dia da Criança Primeiras Cambalhotas
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TAÇA DA EUROPA DE TRIATLO

Sines recebeu, a 11 de maio, a Taça da Europa de Tri-
atlo e o Campeonato do Mediterrâneo. Participa-
ram nesta competição 90 atletas de 15 países. Os 
vencedores absolutos foram Emmie Charayon 
(França), na prova feminina, e Erwin Vander-
plancke (Bélgica), na masculina.
  Na apreciação ao evento realizado em Sines, 
Vasco Rodrigues, da Federação de Triatlo de Por-
tugal, destacou a sua importância no «reforço de 
Sines como um destino turístico, desportivo e orga-
nizativo de referência», além de permitir aos atle-
tas «competirem num percurso emblemático da 
modalidade».
  José Arsénio, vereador da Câmara Municipal de 
Sines, referiu que este é um destino «que a grande 
maioria das pessoas aprecia, com boa praia, paisa-
gens e uma excelente gastronomia local, além de 
reunir ótimas condições para a prática de triatlo».
   Além da prova internacional, realizou-se tam-
bém em Sines o Campeonato Nacional Jovem de 
Triatlo – Aquatlo, com 373 inscritos.
  A Câmara Municipal de Sines apoiou a Federação 
de Triatlo de Portugal na organização da prova.

FINAL FOUR DA TAÇA DE
PORTUGAL DE ANDEBOL

O FC Porto conquistou a 2 de junho, no Pavilhão 
Multiusos de Sines, a Taça de Portugal Masculina 
de Andebol relativa à temporada 2018/2019. 
Numa final emocionante, a equipa portista bateu a 
equipa da  Águas Santas por 31-30.
  A final da Taça de Portugal disputou-se em 
modelo de "final 4", tendo ficado pelo caminho, 
nas meias-finais realizadas a 1 de junho, as equipas 
do Póvoa AC e do Madeira SAD.
  A competição foi organizada pela Federação Por-
tuguesa de Andebol, com o apoio da Câmara de 
Sines e da Associação de Andebol de Setúbal.

BTT ALVALADE - PORTO COVO

No terreno desde 1998, o Raid BTT Alvalade - 
Porto Covo é uma prova clássica do BTT portu-
guês. A sua 21.ª edição teve lugar a 19 de maio e 
contou com 3000 participantes, confirmando em 
números o estatuto de uma das maiores provas do 
género que têm lugar em Portugal e uma das que 
mais retorno trazem para as comunidades locais. 
  De caráter não competitivo, o raid dá aos partici-
pantes a oportunidade de percorrer trilhos, cami-
nhos rurais e estradas que se estendem pelos con-
celhos de Santiago do Cacém e Sines, com exten-
sões de 70 ou 120km. É organizado pela secção de 
BTT do FC Alvaladense e tem o apoio da Câmara 
Municipal de Sines.

Desporto

Eventos divulgam modalidades, dão 
projeção e criam riqueza em Sines

Programa Animação Idade+

A vida não para aos 60

> Passeio da Primavera 
levou 752 seniores a Aveiro

A Câmara Municipal de Sines organizou a 2, 5, 16 e 20 de junho mais uma edição 
do Passeio da Primavera, para a população sénior do concelho. Participaram 
752 pessoas.
  Este ano, o passeio levou os seniores sinienses ao distrito de Aveiro, o destino 
mais a norte desde que a Câmara Municipal de Sines iniciou este programa.
  Em Aveiro, os participantes visitaram a cidade, passearam nos barcos dos moli-
ceiros e aprenderam a fazer ovos moles. Em Ílhavo, conheceram o Museu Marí-
timo, testemunho da ligação desta comunidade ao mar e à Ria de Aveiro. No 
regresso, visitaram a praia histórica da Figueira da Foz.
  O Passeio da Primavera, integrado no Programa de Animação Idade+, é uma 
oportunidade para o enriquecimento cultural e o convívio da população sénior 
do concelho de Sines.

> Uma década de Espaço Sénior do Bairro Marítimo

O espaço sénior mais recente da cidade, 
localizado no Bairro Marítimo, comemorou 10 
anos de existência com uma festa no dia 25 de 
maio. Os frequentadores do espaço conviveram, 
partiram o bolo de aniversário e dançaram ao 
som do vocalista / acordeonista Eliseu Brás. Os 
espaços seniores municipais são espaços de 
convívio criados com o objetivo de combater a 
solidão da população mais velha do concelho. 
Funcionam como ponto de encontro e acolhem, 
regularmente, atividades criativas e de 
sensibilização para problemas de especial relevo 
para esta faixa etária.

FTP / CLARISSE HENRIQUES

DR
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GINÁSTICA
A Academia de Ginástica de Sines voltou a fazer jus ao esta-
tuto de clube de referência da ginástica de trampolins em Por-
tugal.
  No Campeonato Nacional de Trampolim Individual e Sincro-
nizado, que teve lugar a 11 e 12 de maio no Centro de Alto Ren-
dimento de Anadia, a atleta Leonor Grulha sagrou-se cam-
peã nacional de iniciados femininos em trampolim indivi-
dual. A equipa formada por Ana Silva, Daiane Oliveira e Ana 
Banha também conquistou o ouro, desta vez em juniores 
femininas por equipas.
  Nos dias 8 e 9 de junho, a Academia participou nas Super 
Finais de Trampolins, em Guimarães, onde arrecadou um 
título nacional, com a ginasta júnior Ana Silva. Na mesma 
competição, Leonardo Dias e Rúben Tavares sagraram-se 
vice-campeões nacionais individuais. No trampolim sincro-
nizado, destacaram-se dois pares: Rúben Tavares com Gon-
çalo Martins e Daiane Oliveira com Ana Banha, que conquis-
taram o 2.º lugar nacional.
  Os infantis e benjamins da Academia de Ginástica de Sines 
também se destacaram no campeonato nacional dos seus 
escalões, realizado a 1 de junho, em Salvaterra de Magos. Em 
infantis, a Academia conquistou vários lugares no pódio, 
incluindo os primeiros lugares individuais de Martim Lopes e 
Íris Gonçalves e a vitória coletiva da equipa de infantis femini-
nas. No escalão de benjamins, o clube de Sines venceu o tro-
féu nacional Vidal Gym nas idades 5/6 anos e 7/8 anos.

VOLEIBOL
As atletas Mafalda Martins e Daniela Ramos, do Ginásio 
Clube de Sines, sagraram-se campeãs nacionais no escalão 
13-15 anos, nos campeonatos de voleibol ao ar livre que 
decorreram em Castelo de Vide, nos dias 1 e 2 de junho. Outra 
dupla do clube siniense, formada por Evelyn Paixão e Caro-
lina Rolim, conquistou o 3.º lugar no escalão 19-23 anos. 
Numa competição em que participaram cerca de 600 atletas, 
o Ginásio Clube de Sines fez-se representar por 24 atletas (12 
duplas).

NATAÇÃO
Nicoleta Lascu sagrou-se campeã em três distâncias no Cam-
peonato Nacional de Natação do Desporto Escolar, que 
decorreu em Campo Maior, de 31 de maio a 2 de junho.
  O núcleo de desporto escolar do Agrupamento de Escolas de 
Sines fez-se representar por dois alunos da Escola Secundá-
ria Poeta Al Berto: Nicoleta Lascu (1.º lugar em 50m, 100m e 
200m costas) e Samuel Mariano (9.º lugar nos 200m costas, 
8.º lugar nos 200m livres e 7.º lugar nos 200m estilos).
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Tal como acontece, sem interrupção, desde 2014, o auditório do 
Centro de Artes de Sines recebeu em junho um ciclo de espetáculos 
de teatro. Este ano, estiveram presentes companhias de Portugal e 
da República Checa.   
  O primeiro espetáculo, realizado a 31 de maio, foi trazido pela com-
panhia EsTe - Estação Teatral e deu a oportunidade de observar (a 
partir do romance “Chiquinho”, de Baltasar Lopes da Silva) todo um 
país, Cabo Verde, no início do século XX. 
  A 8 de junho, a Companhia Certa apresentou um espetáculo com 
texto de Cláudio Gotbeter sobre o modo como se compagina o enve-
lhecimento e um mundo em constante mudança.
  A 14 de junho, o grupo checo Lenka Vagnerová & Company convi-
dou o público a acompanhá-lo num exercício mental em que nascía-
mos já com toda a sabedoria de milénios inscrita dentro de nós.
  Finalmente, a 29 de junho, a companhia Gato SA pôs em cena "Hot 
tea", espetáculo baseado em textos de Harold Pinter, prémio Nobel 
da Literatura 2005, considerado um dos mais importantes renova-
dores do teatro moderno. 
  O programa de teatro em junho foi organizado pela Câmara Muni-
cipal de Sines, com a parceria da AJAGATO.

Festival Batuta

Calendário cultural de Sines ganha 
festival de música clássica

De 23 a 25 de maio, em vários espaços da cidade, 
realizou-se a primeira edição do Batuta | Festival 
Sines Clássico, dedicado à música clássica. Com 
esta iniciativa, a Câmara Municipal de Sines pre-
tende enriquecer a oferta de cultura em Sines com 
um evento num género de música que estava até 
agora sub-representado no seu calendário anual.
  A primeira edição do festival repartiu-se entre o 

auditório do Centro de Artes de Sines, a Capela da 
Misericórdia, o Largo Poeta Bocage e o Jardim das 
Descobertas, proporcionando diferentes ambien-
tes e registos de acordo com os espaços onde cada 
concerto teve lugar.
  A lista de participantes incluiu os pianistas Antó-
nio Rosado e Armado Mota, os Percussionistas de 
Lisboa, o Quinteto de Metais do Seixal, o duo 

Eudoro Grade (guitarra) e Vasco Ramalho (marim-
ba) e a orquestra Algarve Camerata.
  Os músicos com ligações a Sines estiveram pre-
sentes através de um concerto conjunto com ins-
trumentistas da banda filarmónica da SMURSS e 
da Escola das Artes do Alentejo Litoral, mas tam-
bém de João Rocha, maestro da Algarve Camera-
ta, e de Hugo Carabineiro, pianista.

Teatro em Junho

Chega junho e com ele vem o teatro

Atletas de Sines

Temos novos campeões nacionais 
em ginástica, voleibol e natação

O desporto feminino em grande

Concerto pela Algarve Camerata no auditório do Centro de Artes A filarmónica da SMURSS e a EAAL encontraram-se no Jardim das Descobertas

Espetáculo da Lenka Vagnerová & Company (República Checa)
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bém de João Rocha, maestro da Algarve Camera-
ta, e de Hugo Carabineiro, pianista.

Teatro em Junho

Chega junho e com ele vem o teatro

Atletas de Sines

Temos novos campeões nacionais 
em ginástica, voleibol e natação

O desporto feminino em grande

Concerto pela Algarve Camerata no auditório do Centro de Artes A filarmónica da SMURSS e a EAAL encontraram-se no Jardim das Descobertas

Espetáculo da Lenka Vagnerová & Company (República Checa)
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O centro histórico teve mais cor no fim de semana 
de 4 e 5 de maio, com a Feira da Primavera 2019. A 
iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de 
Sines, organizou-se, como sempre, em torno de 
um mercado tradicional, que nesta edição chegou 
aos 80 expositores. 
  A principal inovação no formato do evento foi a 
passagem do palco principal para o interior do Cas-
telo, onde também foram localizados os exposito-
res de comida de rua. Conseguiu-se com esta alte-
ração dar mais conforto ao público dos concertos, 
cujo crescimento já não era possível acomodar no 
recinto do Largo Poeta Bocage. 
  O programa da feira, sempre abrangente, dirigido 
às famílias e a público de todas as idades, incluiu 
dois concertos - por Selma Uamusse e Orquestra 
Vicentina -, um set de DJ (por Carolina Torres) e um 
musical para crianças. A equipa de mediação de lei-
tura do Centro de Artes de Sines contou histórias. 
O Ao Luar Teatro, a companhia Boca de Cão, a com-
panhia XPTO e a Associação de Gigantones com os 
Skalabá Tuka animaram as ruas, decoradas com 
elementos ligados ao imaginário da história de 
Peter Pan.
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Arquivo Aberto

Os sócios da armação

As armações são armadilhas fixas durante os 
meses de maio e setembro em fundos baixos e pró-
ximos da costa. Segundo Francisco Luís Lopes, em 
meados do século XIX existia uma armação, a 
cerca de 120 braças da ribeira a 15 ou 20 de fundura 
(Lopes, 2016:99). Nesse período a companhia de 
pesca tinha dezoito sócios, cada um com uma ação 
de cento e vinte mil reis. Trabalhavam na armação 
sete barcas e vinte e um homens. Mas Alexandre 
Massai, no século XVII, contava duas, uma de 
gente da terra e a outra de homens de Setúbal (Gue-
des, 1989: 33).
A armação era uma das artes de pesca, a par da 
pesca à cana (nas pedras da costa), do chinchorro e 
da pesca à rede ou à vela (Leal, 1990:81). Era lan-
çada através da reunião dos contributos dos vários 
sócios, tal como acontecia em Setúbal (Fonseca, 
2012: 70). A logea da armação, onde os mandado-
res da dita armação recolhiam a fabrica da mesma 
armação era uma casa térrea na Ribeira, aforada 
pela Câmara Municipal aos mandadores (1). 
  Mas nem sempre os sócios se entendiam, talvez 
por o investimento inicial ser avultado. Em novem-
bro de 1718, sete armadores confirmaram perante 
o juiz de fora que lhe não convinha armar a dita 
armação nem della querião coiza alguma (2). A 
Câmara exortou outros interessados a apresentar 
uma proposta no prazo de quinze dias, o que não 
aconteceu (3). No ano seguinte, no entanto, seis 
armadores comprometeram-se a armar o apare-
lho, com barcas bateis fateixas cordas caldeira (4), 
sob pena de pagarem 15000 reis cada um. Entre os 
armadores estava uma mulher, Maria Varela, 
representada por Manuel da Fonseca.
  O problema não estava, no entanto, resolvido. 
Desta feita, em 1722 (5), colocava-se em Sines o 
mesmo problema com a utilização do chinchorro. 
Em janeiro uma assembleia alargada reuniu-se 
para pedir o lançamento da armação em detri-
mento do chinchorro. Todos os quarenta e oito par-
ticipantes votaram favoravelmente.  O argumento 
era económico: a armação era mais rentável do 
que o chinchorro, e permitia exportar mais peixe e 
receber mais mantimentos:
  (…) e que não avendo armassão ficava esta villa 
munto atenuada por não vir os mantimentos por cer 
terra de carreto e que elle por parte do povo requeria 
ouveçe armassão e não pudesse o chincrorro chin-
chorear diante da armassão na forma que se ouçer-
vou sempre (…).
  Os votantes eram não só armadores mas também 
outros interessados no negócio da pesca e da 
venda do peixe. Entre os quarenta e oito votantes 
encontramos militares, homens da governança, 
um sapateiro, um cirurgião do partido, militares e 
irmãos da Misericórdia.
  Não raras vezes era necessário recorrer a emprés-
timos para a fábrica da armação. Em 1753 o man-
dador Marcos Dias Rojão Borralho foi encarregado 
por outros interessados no lançamento da arma-
ção em 1754 e a buscar financiamento para a sua 
fábrica: a vottos e rogos dos mais sócios companhei-
ros e mais interessados na dita armação moradores 
também nesta mesma villa, e que como tal lhe he 

necessário buscar dinheiro para comprar fabrica 
para se poder armar a dita armação (6).
  O capital, 350 000 reis, foi emprestado pelo padre 
António da Fonseca Jorge, notário do Santo Ofício 
e morador em Sines. A dívida foi saldada em 9 de 
Abril de 1756. Foram testemunhas do ato o padre 
Alexandre Mimoso (7) e o mercador Manuel Rodri-
gues da Costa.
  A armação era então um dos negócios mais 
importantes da terra, a par do vinho. Não surpre-
ende que o padre Alexandre Mimoso em 1758, iden-
tifique que são as vinhas e o mar os dois nervos que 
mais fortemente concorrem para a subsistência 
deste povo (Falcão,1987: 30).

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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Feira da Primavera

Mercado, animação 
e magia de Peter Pan

Comemorações 

25 de Abril 
fez 45 anos
Sines comemorou o 45.º aniversário da Revolução 
dos Cravos com um programa de atividades cultu-
rais, desportivas e protocolares que se desenrolou 
entre 20 e 29 de abril.
   O destaque das comemorações, no dia 24 de 
abril, foi o concerto do artista Miguel Araújo (na 
foto), que, devido ao mau tempo, foi transferido 
do Castelo para o Pavilhão Multiusos.
   O programa de atividades protocolares aconte-
ceu no dia 25 de Abril, com hastear da bandeira e 
sessão solene da Assembleia Municipal, no edifício 
dos Paços do Concelho.
  O movimento associativo do concelho esteve 
representado com atividades desenvolvidas pela 
associação Skalabá Tuka, Arte Velha, Grupo Des-
portivo da Baixa de São Pedro, Clube de Natação 
do Litoral Alentejano, Academia de Ginástica de 
Sines, Associação de Moradores do Salão Comuni-
tário da Sonega, Escola das Artes do Alentejo Lito-
ral, Associação Recreativa de Dança Sineense, 
Clube Náutico de Sines e Vespa Clube do Alentejo 
Litoral. 

Companha de armação na praia Vasco da Gama, 1940. Arquivo Municipal de Sines, Coleção Fotográfica, unidade de instalação 
n.º 24, documento 5. Descrição em < http://45.33.69.154/index.php/armacao-2 >.
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O centro histórico teve mais cor no fim de semana 
de 4 e 5 de maio, com a Feira da Primavera 2019. A 
iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de 
Sines, organizou-se, como sempre, em torno de 
um mercado tradicional, que nesta edição chegou 
aos 80 expositores. 
  A principal inovação no formato do evento foi a 
passagem do palco principal para o interior do Cas-
telo, onde também foram localizados os exposito-
res de comida de rua. Conseguiu-se com esta alte-
ração dar mais conforto ao público dos concertos, 
cujo crescimento já não era possível acomodar no 
recinto do Largo Poeta Bocage. 
  O programa da feira, sempre abrangente, dirigido 
às famílias e a público de todas as idades, incluiu 
dois concertos - por Selma Uamusse e Orquestra 
Vicentina -, um set de DJ (por Carolina Torres) e um 
musical para crianças. A equipa de mediação de lei-
tura do Centro de Artes de Sines contou histórias. 
O Ao Luar Teatro, a companhia Boca de Cão, a com-
panhia XPTO e a Associação de Gigantones com os 
Skalabá Tuka animaram as ruas, decoradas com 
elementos ligados ao imaginário da história de 
Peter Pan.
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Os sócios da armação

As armações são armadilhas fixas durante os 
meses de maio e setembro em fundos baixos e pró-
ximos da costa. Segundo Francisco Luís Lopes, em 
meados do século XIX existia uma armação, a 
cerca de 120 braças da ribeira a 15 ou 20 de fundura 
(Lopes, 2016:99). Nesse período a companhia de 
pesca tinha dezoito sócios, cada um com uma ação 
de cento e vinte mil reis. Trabalhavam na armação 
sete barcas e vinte e um homens. Mas Alexandre 
Massai, no século XVII, contava duas, uma de 
gente da terra e a outra de homens de Setúbal (Gue-
des, 1989: 33).
A armação era uma das artes de pesca, a par da 
pesca à cana (nas pedras da costa), do chinchorro e 
da pesca à rede ou à vela (Leal, 1990:81). Era lan-
çada através da reunião dos contributos dos vários 
sócios, tal como acontecia em Setúbal (Fonseca, 
2012: 70). A logea da armação, onde os mandado-
res da dita armação recolhiam a fabrica da mesma 
armação era uma casa térrea na Ribeira, aforada 
pela Câmara Municipal aos mandadores (1). 
  Mas nem sempre os sócios se entendiam, talvez 
por o investimento inicial ser avultado. Em novem-
bro de 1718, sete armadores confirmaram perante 
o juiz de fora que lhe não convinha armar a dita 
armação nem della querião coiza alguma (2). A 
Câmara exortou outros interessados a apresentar 
uma proposta no prazo de quinze dias, o que não 
aconteceu (3). No ano seguinte, no entanto, seis 
armadores comprometeram-se a armar o apare-
lho, com barcas bateis fateixas cordas caldeira (4), 
sob pena de pagarem 15000 reis cada um. Entre os 
armadores estava uma mulher, Maria Varela, 
representada por Manuel da Fonseca.
  O problema não estava, no entanto, resolvido. 
Desta feita, em 1722 (5), colocava-se em Sines o 
mesmo problema com a utilização do chinchorro. 
Em janeiro uma assembleia alargada reuniu-se 
para pedir o lançamento da armação em detri-
mento do chinchorro. Todos os quarenta e oito par-
ticipantes votaram favoravelmente.  O argumento 
era económico: a armação era mais rentável do 
que o chinchorro, e permitia exportar mais peixe e 
receber mais mantimentos:
  (…) e que não avendo armassão ficava esta villa 
munto atenuada por não vir os mantimentos por cer 
terra de carreto e que elle por parte do povo requeria 
ouveçe armassão e não pudesse o chincrorro chin-
chorear diante da armassão na forma que se ouçer-
vou sempre (…).
  Os votantes eram não só armadores mas também 
outros interessados no negócio da pesca e da 
venda do peixe. Entre os quarenta e oito votantes 
encontramos militares, homens da governança, 
um sapateiro, um cirurgião do partido, militares e 
irmãos da Misericórdia.
  Não raras vezes era necessário recorrer a emprés-
timos para a fábrica da armação. Em 1753 o man-
dador Marcos Dias Rojão Borralho foi encarregado 
por outros interessados no lançamento da arma-
ção em 1754 e a buscar financiamento para a sua 
fábrica: a vottos e rogos dos mais sócios companhei-
ros e mais interessados na dita armação moradores 
também nesta mesma villa, e que como tal lhe he 

necessário buscar dinheiro para comprar fabrica 
para se poder armar a dita armação (6).
  O capital, 350 000 reis, foi emprestado pelo padre 
António da Fonseca Jorge, notário do Santo Ofício 
e morador em Sines. A dívida foi saldada em 9 de 
Abril de 1756. Foram testemunhas do ato o padre 
Alexandre Mimoso (7) e o mercador Manuel Rodri-
gues da Costa.
  A armação era então um dos negócios mais 
importantes da terra, a par do vinho. Não surpre-
ende que o padre Alexandre Mimoso em 1758, iden-
tifique que são as vinhas e o mar os dois nervos que 
mais fortemente concorrem para a subsistência 
deste povo (Falcão,1987: 30).
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Feira da Primavera

Mercado, animação 
e magia de Peter Pan

Comemorações 

25 de Abril 
fez 45 anos
Sines comemorou o 45.º aniversário da Revolução 
dos Cravos com um programa de atividades cultu-
rais, desportivas e protocolares que se desenrolou 
entre 20 e 29 de abril.
   O destaque das comemorações, no dia 24 de 
abril, foi o concerto do artista Miguel Araújo (na 
foto), que, devido ao mau tempo, foi transferido 
do Castelo para o Pavilhão Multiusos.
   O programa de atividades protocolares aconte-
ceu no dia 25 de Abril, com hastear da bandeira e 
sessão solene da Assembleia Municipal, no edifício 
dos Paços do Concelho.
  O movimento associativo do concelho esteve 
representado com atividades desenvolvidas pela 
associação Skalabá Tuka, Arte Velha, Grupo Des-
portivo da Baixa de São Pedro, Clube de Natação 
do Litoral Alentejano, Academia de Ginástica de 
Sines, Associação de Moradores do Salão Comuni-
tário da Sonega, Escola das Artes do Alentejo Lito-
ral, Associação Recreativa de Dança Sineense, 
Clube Náutico de Sines e Vespa Clube do Alentejo 
Litoral. 

Companha de armação na praia Vasco da Gama, 1940. Arquivo Municipal de Sines, Coleção Fotográfica, unidade de instalação 
n.º 24, documento 5. Descrição em < http://45.33.69.154/index.php/armacao-2 >.



24 // SINES MUNICIPAL . 22 . JULHO 2019

Camilo Abdula, atleta siniense de surf adaptado, 
com 39 anos, é um exemplo de sucesso e supera-
ção. Foi este ano vice-campeão de surf adaptado, 
mas por detrás desta conquista há uma história, 
muito trabalho e horas de dedicação.
  Camilo já nasceu com a deficiência física que tem 
no membro superior esquerdo e, por esse motivo, 
afirma que a sua experiência com essa limitação 
nunca passou de um mero hábito e de um modo de 
vida que nunca o impediu de fazer aquilo que dese-
java, tanto em aspetos pessoais, como profissio-
nais e desportivos. 
  Desde os seus tempos de escola, o atleta nunca 
teve dificuldades nem se privou de fazer amizades, 
nunca se tendo sentido, de forma alguma, discri-
minado por parte de crianças da mesma ou outras 
idades. 
  Apesar de, no início, ter sido difícil para a família 
de Camilo este ter nascido com uma deficiência, 
hoje em dia, é como se a mesma não existisse. O 
atleta afirma ser totalmente autónomo e nunca ter 
sido tratado de forma diferente, sendo que, em 
casa, sempre se sentiu uma pessoa normal e sem 
limitações.
  Relativamente ao seu percurso profissional, para 
além do surf, Camilo Abdula é técnico aduaneiro, 
emprego ao qual também se adaptou perfeita-
mente. O atleta concilia o emprego com o surf, 
dando igual importância aos dois.
  Desde muito cedo que Camilo é um aspirante a 
desporto, e a natação e o bodyboard sempre esti-
veram presentes na sua vida. Porém, foi aos 18 
anos de idade que começou a ganhar interesse 
pelo surf, pois para além da sua família e amigos já 
praticarem, este sentiu que não iria conseguir evo-
luir tanto quanto desejava no bodyboard. Foi a par-
tir daí que a sua aventura enquanto surfista come-
çou. No início, sentia dificuldades em algumas 
manobras e na remada, mas com muito treino con-
seguiu superá-las perfeitamente. 
  Camilo Abdula começou por praticar este des-
porto por lazer e diversão, sendo que, apenas mais 
recentemente, pratica surf de competição. 
  Atualmente, e porque a competição assim o exi-
ge, o atleta treina todos os dias – no inverno, conci-
lia ginásio e natação; no verão, surfa sempre que o 
mar o permite, caso contrário, regressa ao ginásio 
e à natação, para manter resistência.
  O surf adaptado, desporto praticado pelo atleta, 
tal como o nome indica, tem a facilidade de se 
adaptar às limitações de cada praticante com defi-
ciência, e é nisso que difere do surf “normal”. Este 
está dividido por 7 classes, sendo que a AS1 é 
aquela onde Camilo Abdula está inserido. A AS1 é 
composta por pessoas amputadas num membro 
superior ou inferior, que são capazes de praticar 
surf sozinhos e de pé, sem necessitar de qualquer 
tipo de ajuda por parte de um treinador.

Perfil

CAMILO ABDULA
Surfista sem limites

> A aventura da competição

 A participação do atleta siniense em competições 
de surf adaptado surgiu a partir do seu contacto 
com provas de surf nacionais, através do curso de 
“juiz de surf” que concluiu. 
  Não foi na sua tentativa de participar no 1.º Cam-
peonato de Surf Adaptado que Camilo Abdula 
entrou no mundo da competição, uma vez que, na 
altura, a Federação e Associação de Surf Adaptado 
não tinham atletas nem estavam preparados para 
participar. 
  A aventura começou em 2018, quando Abdula foi 
procurado pela federação para demonstrar como 
praticava surf. Após o balanço positivo por parte 
da federação relativamente à sua prestação no 
mar, Camilo Abdula foi convocado para o 1.º 
Encontro Internacional de Surf Adaptado, em 
Viana do Castelo, onde venceu na sua classe (AS1).
  Segundo o atleta, no início do seu percurso no 
surf, aos 18 anos, a competição não era para ele 
relevante, no entanto, esta passou a ganhar uma 
maior importância. Apesar da sua limitação, treina 
e dedica-se todos os dias tal como qualquer outro 
atleta, e treina, afirma, para competir, com o prin-
cipal objetivo de ganhar.

  As suas duas únicas experiências - até agora -, no 
mundo da competição aconteceram nos EUA 
(Mundial) e em Viana do Castelo (Europeu). 
  No mundial, na Califórnia, Camilo afirma ter tido 
uma experiência incrível e muito positiva, não só a 
nível do surf, mas principalmente a nível de rela-
cionamento com outros atletas com deficiência.   
Nunca tinha tido um contacto tão grande com pes-
soas que, tal como ele, vivem com limitações, e a 
entreajuda entre todos foi notória. 
  Quanto à prova em si, dado que foi a sua primeira, 
o atleta não esconde que os nervos não o ajuda-
ram. Entre 30 atletas, Camilo Abdula ficou em 13.º 
lugar. 
  Em Viana do Castelo, Camilo foi com uma menta-
lidade mais competitiva e chegou à final. A prova 
foi muito renhida com outro atleta espanhol, e foi 
por pouco que o atleta siniense não venceu.
  Quanto ao futuro, Camilo Abdula irá participar 
num campeonato em Espanha, por sua conta. 
  Camilo pretende continuar a trabalhar para evo-
luir e amadurecer, participando no máximo de pro-
vas, de modo a conseguir atingir o seu principal 
objetivo - conseguir uma melhor classificação no 
próximo Campeonato do Mundo.


