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Contactos

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

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

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

Horários dos Serviços

Paços do Concelho
Atendimento | 9h00-17h00
Tesouraria | 9h00-15h30
Intervenção Social (Habitação) | 9h00-15h30 
(pagamentos na Divisão de Desenvolvimento Social)

Edifício da DOMSU - ZIL 2
Água e Saneamento | 9h00-15h30 * 
Fiscalização | 9h00-15h30 *
Manutenção, Conservação e Reabilitação | 9h00-15h30 *

Edifício Técnico - S. Marcos
Divisão de Ordenamento Territorial (serviço 
administrativo) | 9h00-15h30 *

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-12h00 / 13h00-15h30 *

* Para tratar de assuntos que não incluam pagamentos, 
o atendimento prolonga-se até às 17h00.

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-se 
na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 14h00, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo pública a 
segunda reunião mensal. As próximas reuniões públicas 
ordinárias têm lugar nos dias 20 de abril, 18 de maio e 15 
de junho.

> 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, a partir das 16h00

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

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

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 15h00-16h00

Marisa Santos (SIM), vereadora
1.ª segunda-feira do mês, 15h00-17h00

Cristina Santa Bárbara (SIM), vereadora
3.ª segunda-feira do mês, 15h00-17h00

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

> Marcações:  O Gabinete de Apoio à Presidência e 
Vereação (gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 
630 608) recebe as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente, das vereadoras do SIM e 
do vereador da CDU. As marcações para a vereadora 
Filipa Faria são feitas no edifício técnico (tel. 269 860 
001). As marcações para o vereador José Manuel Arsénio 
são feitas no edifício da DOMSU (tel. 269 630 230).

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 - Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral 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 60o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 14h00-17h00

Informações úteis

02 // SINES MUNICIPAL . 13 . MARÇO 2017

SINES MUNICIPAL

Redação e Administração: Câmara Municipal de Sines - Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines - Tel. 269 630 665 - 
Fax 269 633 022 - Email: ci@mun-sines.pt - Site: www.sines.pt | Periodicidade: Trimestral | Ano: IV | N.º: 13 | Edição: 
Março 2017 | Propriedade: Câmara Municipal de Sines | Diretor: Nuno Mascarenhas | Impressão: Sogapal - Comércio e 
Indústria de Artes Gráficas, SA | Depósito Legal: n.º 372137/14 | Tiragem: 8000 exemplares | Distribuição: Gratuita

SINES MUNICIPAL . 13 . MARÇO 2017 \\ 03

Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
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Sines tem sido nas últimas décadas objeto de 
diversas publicações que procuram contar a sua 
história. Apesar de só em 1362 ter sido elevado a 
concelho, este já tinha um passado de séculos, 
com vestígios de povoamentos desde a pré-
história. 
  Após demasiado tempo na periferia da história 
nacional, era importante criar uma obra com a 
renovada história do concelho de Sines, com infor-
mação inédita, onde praticamente todos os perío-
dos estivessem representados. Uma obra que con-
tasse, não só, o papel regional relevante que Sines 
teve no passado, como também a relação com o 
Alentejo, com Setúbal, Lisboa e até com as rotas 
atlânticas, desde o período romano, passando 
pelos contactos com África, Ásia e América.
  No próximo mês de junho será apresentada essa 
obra. Uma obra que procura reescrever a história 
de Sines e permitir que o leitor comum tenha a pos-
sibilidade de, num único documento, ter o per-
curso de Sines ao longo dos vários séculos. Uma 
obra importante que nos permitirá conhecer 
melhor o nosso passado, porque o futuro só se pro-
jeta se conhecermos bem esse passado.

Num curto espaço de tempo, 
o passado, o presente e o futuro 

de Sines
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Sines vai receber no final de abril alguns dos maio-
res veleiros do mundo. Embora com experiência 
acumulada na organização de grandes eventos, 
sobretudo culturais e desportivos, um evento 
desta natureza nunca antes foi realizado no nosso 
concelho. Estão previstos para estes quatro dias 
muitos milhares de visitantes, que procurarão não 
apenas visitar os veleiros, como também conhecer 
as nossas praias e a beleza das nossas paisagens, o 
nosso património cultural e histórico e, natural-
mente, a nossa gastronomia.
  No início de 2014, a Câmara Municipal de Sines, a 
Administração do Porto de Sines e a APORVELA – 
Associação Portuguesa de Treino de Vela celebra-
ram um protocolo que teve por base a realização 
deste evento em Sines. Disputado por várias gran-
des cidades nacionais e já realizado em cidades 
como Lisboa, Porto ou Aveiro, a atribuição deste 
evento a Sines foi desde logo uma vitória, não ape-
nas para o concelho, mas sobretudo para a região 
do Alentejo, o que levou em 2016 a que a Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo se jun-
tasse a esta parceria. Em conjunto, todas estas enti-
dades têm vindo a preparar as melhores condições 
para que este evento seja um sucesso.
  O Sines Tall Ships Festival é parte de um dos maio-

res eventos náuticos internacionais, comemora-
tivo dos 150 anos da Confederação do Canadá, que 
trará a Sines os mais belos grandes veleiros do mun-
do. À presença dos veleiros estará associado um 
festival com visitas às embarcações, concertos, 
entre muitas outras iniciativas, em recintos de 
entrada livre. 
  A Avenida Vasco da Gama contará igualmente 
com um evento paralelo, com um grande espaço 
onde estarão representados cerca de 20 municí-
pios do Alentejo e do Ribatejo, com zonas de 
“street food” e artesanato. Mas porque queremos 
também que o centro da cidade tenha uma oferta 
diversificada, o Castelo terá animação todas as noi-
tes e contamos com o comércio, em geral, e a res-
tauração e hotelaria, em particular, para que a cida-
de, toda ela, esteja de braços abertos para receber 
quem nos visita nesta ocasião.
  Apesar de constrangimentos naturais que even-
tos desta dimensão sempre provocam, para mini-
mizar esses problemas serão colocados à disposi-
ção transportes públicos que farão o percurso da 
cidade para a zona portuária e vice-versa. Serão 
também criados espaços destinados a estaciona-
mento na parte alta da cidade e junto ao porto.
  Este vai ser mais um grande “empreendimento” 
em que todos nos devemos envolver, certos de que 
estamos a dinamizar a economia local e regional e 
a ajudar a projetar Sines ainda mais como um muni-
cípio que, sendo pequeno em território e popula-
ção, é uma das “capitais” marítimas de Portugal.

F�����
M����������� ��������������

No próximo mês de maio será inaugurado, no edi-
fício dos Paços do Concelho, o Balcão Único do 
munícipe. Com esta obra procuramos, por um 
lado, criar melhores condições de trabalho para 
aqueles que estão no atendimento direto ao 
público e, por outro, melhorar as condições de 
atendimento aos munícipes e empresas, reunindo 
num único espaço de atendimento praticamente 
todo o atendimento administrativo da autarquia.
  Este é mais um compromisso que assumimos e 
que vamos concretizar, sempre com um objetivo: 
fazer de Sines um município melhor para viver. 

Praia Vasco da Gama em meados do séc. XX - Postal pintado à mão
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Sines Tall Ships Festival 2017

Os veleiros estão a chegar e 
trazem histórias para contar

Falta pouco tempo para que, no horizonte da 
cidade de Sines, já se possam vislumbrar as velas 
de alguns dos mais belos veleiros do mundo, parti-
cipantes no Sines Tall Ships Festival. Durante qua-
tro dias, de 28 de abril a 1 de maio, a terra de Vasco 
da Gama será a capital marítima de Portugal e o 
palco da celebração de uma das mais épicas aven-
turas humanas: as navegações transoceânicas.

ONDE FICARÃO 
OS VELEIROS

 Os veleiros ficarão abertos ao público em três ter-
minais do Porto de Sines: porto de recreio, Clube 
Náutico e terminal multipurpose (também conhe-
cido como "terminal do carvão"). 

O QUE FAZER NO RECINTO

As visitas aos veleiros são o prato forte do festival, 
mas junto aos terminais, em terra, será criado um 
recinto («Baía dos Piratas») e um palco (Palco dos 
Oceanos), com concertos, atividades para crian-
ças, "street food" e comida típica alentejana. No 
Castelo, será criado um palco para concertos. O 
programa de animação será contínuo e diversifi-
cado e, tal como os visitas, de entrada gratuita.
  O festival será também uma oportunidade para 
conhecer de perto a oferta turística das regiões 
Alentejo e Ribatejo, representadas num stand pro-
mocional com diferentes municípios, que ficará ins-
lado junto ao Pontal.

   O Sines Tall Ships Festival é uma etapa da RDV 
2017 Tall Ships Regatta, que tem início em Green-
wich, no Reino Unido, e vai passar por sete desti-
nos: Sines (Portugal), Las Palmas (Espanha), Ber-
mudas, Boston (EUA), Quebec (Canadá), Halifax 
(Canadá) e Le Havre (França). A regata está inte-
grada nas comemorações dos 150 anos da Confe-
deração do Canadá e percorrerá 7000 milhas náuti-
cas. Trará a Sines mais de 20 grandes veleiros, 1000 
tripulantes e milhares de visitantes.
  Entre os veleiros que vão atracar nos terminais do 
porto de Sines, o público poderá visitar cinco íco-
nes da marinha portuguesa: Caravela Vera Cruz, 
Sagres, Santa Maria Manuela, Zarco e Polar. Na 
lista de veleiros inscritos constam também os 
imponentes Amerigo Vespucci (Itália), Christian 
Radich (Noruega) e Nadezhda (Rússia).
   A APORVELA – Associação Portuguesa de Treino 
de Vela e a Sail Training International são as entida-
des responsáveis pela organização técnica da rega-
ta. O Sines Tall Ships Festival é uma organização 
conjunta da Turismo do Alentejo, Câmara Munici-
pal de Sines e APS, com a parceria da APORVELA.
  O evento é cofinanciado pela União Europeia atra-
vés do FEDER e enquadrado no programa opera-
cional ALENTEJO 2020, no montante de investi-
mento de 502 945,49 euros e montante de apoio 
de 390 788,65 euros. O evento insere-se no projeto 
Alentejo Eventos XX - Promoção e Marketing, que 
visa afirmar a região Alentejo como destino turís-
tico diferenciado e inovador, através da promoção 
integrada e articulada de um calendário de even-
tos culturais com potencial de atração regional, 
nacional e internacional de visitantes.

Que veleiros visitar?
Há mais de 20 à sua escolha. 

Estes são seis por onde pode começar.

Amerigo Vespucci (Itália)

O orgulho da marinha italiana e um símbolo da 
história da navegação transalpina. Construído em 
1930, é considerado uma das mais belas 
embarcações do mundo. 

Christian Radich (Noruega)

Um belo navio de casco branco com 73m de 
comprimento e 27 velas ao vento. Funciona como 
navio-escola e vai passar por Sines num ano 
especial: em 2017, comemora 80 anos de vida.

Sagres (Portugal)

Construído na Alemanha, foi capturado na II 
Guerra Mundial e depois cedido ao Brasil. Em 
1962, foi comprado pela Marinha e tornou-se o 
embaixador de Portugal nos Sete Mares.

Nadezhda (Rússia)

Navio de treino russo, com casa em São 
Petersburgo. Com 109m, será um dos maiores 
veleiros a atracar em Sines. É um veleiro jovem 
(foi construído em 1987), mas muito sedutor.

Jolie Brise (Reino Unido)

Não é o maior, mas é um dos mais carismáticos 
veleiros que o público vai poder visitar em Sines, 
com as suas velas vermelhas inconfundíveis. 
Venceu as Tall Ships Races em 2015 e 2016.

Wylde Swan (Holanda)

Construído em 1920, foi usado no Atlântico Norte 
para a pesca do arenque, um dos peixes 
preferidos dos holandeses. Hoje é uma das mais 
espetaculares escunas europeias.

Música no Tall Ships
Do fado de Raquel Tavares 

à dança com DJ Kamala 

O Sines Tall Ships Festival irá incluir vários 
momentos de música no palco junto aos 
veleiros e no palco do Castelo. Um dos 
destaques será o concerto de Raquel Tavares, 
dia 28 de abril, no Castelo. Raquel é uma das 
mais importantes vozes do fado e uma das 
cantoras portuguesas mais poderosas ao 
vivo. No palco dos Oceanos, um dos 
momentos a gerar mais expectativas é a 
atuação do DJ Kamala, um dos melhores DJs 
portugueses, na noite de domingo. Ainda no 
domingo, há Expensive Soul no Castelo.

www.SinesTallShipsFest.com

SEXTA | 28 ABR
Evento aberto
14h00-01h00

Palco dos Oceanos

Cerimónia de abertura
17h00

Concertos & DJs: Filipe Gonçalves / DJ Nokin
20h00-01h00

Palco do Castelo

Concerto: Raquel Tavares 
22h00

DJ Set: Bailarico Sofisticado
00h00

SÁBADO | 29 ABR
Evento aberto
10h00-01h00

Parada dos tripulantes
17h00 (cidade)

Entrega de prémios 
18h00 (Castelo)

Palco dos Oceanos

Concertos & DJs: Rocky Marsiano & Meu 
Kamba Sound / DJ André Henriques 

20h00-01h00

DOMINGO | 30 ABR
Evento aberto
10h00-01h00

Baía dos Piratas 
& Palco dos Oceanos

Celebração de missa
12h30

Concertos & DJs: DJ Kamala
20h00-01h00

Fogo de artifício
24h00

Palco do Castelo

Concerto: Expensive Soul
00h30

SEGUNDA | 1 MAI

Evento aberto
10h00-16h00

Desfile náutico
16h00

Programa sujeito a alterações. 
Ver programa definitivo no guia oficial e no site do evento

www.SinesTallShipsFest.com

A L G U N S   D E S T A Q U E S
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Sines Tall Ships Festival 2017

Os veleiros estão a chegar e 
trazem histórias para contar

Falta pouco tempo para que, no horizonte da 
cidade de Sines, já se possam vislumbrar as velas 
de alguns dos mais belos veleiros do mundo, parti-
cipantes no Sines Tall Ships Festival. Durante qua-
tro dias, de 28 de abril a 1 de maio, a terra de Vasco 
da Gama será a capital marítima de Portugal e o 
palco da celebração de uma das mais épicas aven-
turas humanas: as navegações transoceânicas.

ONDE FICARÃO 
OS VELEIROS

 Os veleiros ficarão abertos ao público em três ter-
minais do Porto de Sines: porto de recreio, Clube 
Náutico e terminal multipurpose (também conhe-
cido como "terminal do carvão"). 

O QUE FAZER NO RECINTO

As visitas aos veleiros são o prato forte do festival, 
mas junto aos terminais, em terra, será criado um 
recinto («Baía dos Piratas») e um palco (Palco dos 
Oceanos), com concertos, atividades para crian-
ças, "street food" e comida típica alentejana. No 
Castelo, será criado um palco para concertos. O 
programa de animação será contínuo e diversifi-
cado e, tal como os visitas, de entrada gratuita.
  O festival será também uma oportunidade para 
conhecer de perto a oferta turística das regiões 
Alentejo e Ribatejo, representadas num stand pro-
mocional com diferentes municípios, que ficará ins-
lado junto ao Pontal.

   O Sines Tall Ships Festival é uma etapa da RDV 
2017 Tall Ships Regatta, que tem início em Green-
wich, no Reino Unido, e vai passar por sete desti-
nos: Sines (Portugal), Las Palmas (Espanha), Ber-
mudas, Boston (EUA), Quebec (Canadá), Halifax 
(Canadá) e Le Havre (França). A regata está inte-
grada nas comemorações dos 150 anos da Confe-
deração do Canadá e percorrerá 7000 milhas náuti-
cas. Trará a Sines mais de 20 grandes veleiros, 1000 
tripulantes e milhares de visitantes.
  Entre os veleiros que vão atracar nos terminais do 
porto de Sines, o público poderá visitar cinco íco-
nes da marinha portuguesa: Caravela Vera Cruz, 
Sagres, Santa Maria Manuela, Zarco e Polar. Na 
lista de veleiros inscritos constam também os 
imponentes Amerigo Vespucci (Itália), Christian 
Radich (Noruega) e Nadezhda (Rússia).
   A APORVELA – Associação Portuguesa de Treino 
de Vela e a Sail Training International são as entida-
des responsáveis pela organização técnica da rega-
ta. O Sines Tall Ships Festival é uma organização 
conjunta da Turismo do Alentejo, Câmara Munici-
pal de Sines e APS, com a parceria da APORVELA.
  O evento é cofinanciado pela União Europeia atra-
vés do FEDER e enquadrado no programa opera-
cional ALENTEJO 2020, no montante de investi-
mento de 502 945,49 euros e montante de apoio 
de 390 788,65 euros. O evento insere-se no projeto 
Alentejo Eventos XX - Promoção e Marketing, que 
visa afirmar a região Alentejo como destino turís-
tico diferenciado e inovador, através da promoção 
integrada e articulada de um calendário de even-
tos culturais com potencial de atração regional, 
nacional e internacional de visitantes.

Que veleiros visitar?
Há mais de 20 à sua escolha. 

Estes são seis por onde pode começar.

Amerigo Vespucci (Itália)

O orgulho da marinha italiana e um símbolo da 
história da navegação transalpina. Construído em 
1930, é considerado uma das mais belas 
embarcações do mundo. 

Christian Radich (Noruega)

Um belo navio de casco branco com 73m de 
comprimento e 27 velas ao vento. Funciona como 
navio-escola e vai passar por Sines num ano 
especial: em 2017, comemora 80 anos de vida.

Sagres (Portugal)

Construído na Alemanha, foi capturado na II 
Guerra Mundial e depois cedido ao Brasil. Em 
1962, foi comprado pela Marinha e tornou-se o 
embaixador de Portugal nos Sete Mares.

Nadezhda (Rússia)

Navio de treino russo, com casa em São 
Petersburgo. Com 109m, será um dos maiores 
veleiros a atracar em Sines. É um veleiro jovem 
(foi construído em 1987), mas muito sedutor.

Jolie Brise (Reino Unido)

Não é o maior, mas é um dos mais carismáticos 
veleiros que o público vai poder visitar em Sines, 
com as suas velas vermelhas inconfundíveis. 
Venceu as Tall Ships Races em 2015 e 2016.

Wylde Swan (Holanda)

Construído em 1920, foi usado no Atlântico Norte 
para a pesca do arenque, um dos peixes 
preferidos dos holandeses. Hoje é uma das mais 
espetaculares escunas europeias.

Música no Tall Ships
Do fado de Raquel Tavares 

à dança com DJ Kamala 

O Sines Tall Ships Festival irá incluir vários 
momentos de música no palco junto aos 
veleiros e no palco do Castelo. Um dos 
destaques será o concerto de Raquel Tavares, 
dia 28 de abril, no Castelo. Raquel é uma das 
mais importantes vozes do fado e uma das 
cantoras portuguesas mais poderosas ao 
vivo. No palco dos Oceanos, um dos 
momentos a gerar mais expectativas é a 
atuação do DJ Kamala, um dos melhores DJs 
portugueses, na noite de domingo. Ainda no 
domingo, há Expensive Soul no Castelo.

www.SinesTallShipsFest.com

SEXTA | 28 ABR
Evento aberto
14h00-01h00

Palco dos Oceanos

Cerimónia de abertura
17h00

Concertos & DJs: Filipe Gonçalves / DJ Nokin
20h00-01h00

Palco do Castelo

Concerto: Raquel Tavares 
22h00

DJ Set: Bailarico Sofisticado
00h00

SÁBADO | 29 ABR
Evento aberto
10h00-01h00

Parada dos tripulantes
17h00 (cidade)

Entrega de prémios 
18h00 (Castelo)

Palco dos Oceanos

Concertos & DJs: Rocky Marsiano & Meu 
Kamba Sound / DJ André Henriques 

20h00-01h00

DOMINGO | 30 ABR
Evento aberto
10h00-01h00

Baía dos Piratas 
& Palco dos Oceanos

Celebração de missa
12h30

Concertos & DJs: DJ Kamala
20h00-01h00

Fogo de artifício
24h00

Palco do Castelo

Concerto: Expensive Soul
00h30

SEGUNDA | 1 MAI

Evento aberto
10h00-16h00

Desfile náutico
16h00

Programa sujeito a alterações. 
Ver programa definitivo no guia oficial e no site do evento

www.SinesTallShipsFest.com

A L G U N S   D E S T A Q U E S



Serviços públicos

Tribunal de Sines reabriu com apoio 
da autarquia e poderá reforçar valências
Depois de ter sido encerrado em 2014, pelo ante-
rior governo, o Tribunal de Sines voltou a funcionar 
no início de 2017. A Câmara Municipal de Sines cola-
bora com a reabertura do tribunal através da 
cedência de uma trabalhadora do seu mapa de pes-
soal, que em conjunto com o oficial de justiça  
apoia o atendimento ao público e o funciona-
mento do juízo.
  A reabertura do tribunal fez-se com um novo tipo 
de valência: o juízo de proximidade. Os juízos de 
proximidade prestam informações sobre proces-
sos, recebem documentos, operacionalizam dili-
gências de audição e asseguram a realização de 
algumas audiências de julgamento para crimes 
menos graves.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, defende que Sines volte a ter tam-
bém um juízo dedicado especificamente ao traba-
lho, como teve nos primeiros anos de funciona-

mento.
  "O juízo de proximidade foi o primeiro passo, mas 
o nosso objetivo é ter mais valências, segura-
mente o trabalho. O governo, tal como cumpriu a 
promessa de reabrir o tribunal em Sines, certa-
mente que fará todos os esforços para que isso 
seja uma realidade no futuro", disse Nuno Masca-
renhas.
  Na visita que fez ao tribunal no dia 14 de fevereiro, 
a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena 
Mesquita Ribeiro, manifestou abertura do 
governo para responder a esta reivindicação.
  "O maior nível de litigiosidade neste concelho 
situa-se ao nível laboral. Tem todo o sentido que a 
experiência que já tinha sido iniciada pelo ministro 
Alberto Costa, que criou aqui um juízo misto labo-
ral e de família, seja repensada. Vamos repensar a 
possibilidade de vir a instalar aqui no futuro um 
juízo do trabalho", disse Helena Mesquita Ribeiro.

Ambiente

Município unido contra prospeção 
de hidrocarbonetos na Bacia do Alentejo

A Câmara Municipal de Sines, no dia 21 de março, e 
a Assembleia Municipal de Sines, no dia 22 de mar-
ço, aprovaram por unanimidade posições contra a 
prospeção e exploração de hidrocarbonetos na 
Bacia do Alentejo.
  Na posição aprovada, a Câmara Municipal de 
Sines refere que, "embora consciente de que as 
necessidades do país ainda dependem em dema-
sia dos combustíveis fósseis, não pode ignorar os 
riscos associados a esta atividade".
  Para o órgão executivo do município, "se é ver-
dade que o concelho de Sines é predominante-
mente industrial, tendo um papel fundamental no 
desenvolvimento económico da região e do país, 
não menos verdade é que existe um conjunto de 
outras atividades fundamentais para a região, 
como sejam a pesca e o turismo".
  A Câmara considera também "que o concelho de 
Sines tem pago um preço demasiado elevado em 

termos ambientais e cuja resolução deverá ser 
assumida, no curto prazo, pelas entidades compe-
tentes".
  Face a tudo isto, a Câmara Municipal de Sines con-
sidera que "o processo de prospeção e exploração 
deverá ser suspenso, uma vez que não estão 
garantidas as condições para a salvaguarda dos 
valores ambientais, sociais e económicos com 
implicação na criação de riqueza e emprego para a 
região".
  Na moção que aprovou, a Assembleia Municipal 
salienta que "não foi realizado qualquer estudo de 
Avaliação de Impacto Ambiental, tornando-se 
assim impossível prever o impacto que esta ativi-
dade terá a nível ambiental, económico e de segu-
rança e saúde pública".
  Classificando a exploração petrolífera como "algo 
que cada vez mais pertence ao passado", a Assem-
bleia alerta para os riscos da prospeção no territó-

Os novos regulamentos dos serviços de abasteci-
mento de água, saneamento de águas residuais e 
resíduos urbanos e higiene pública, que entraram 
em vigor no primeiro trimestre de 2017, têm tarifá-
rios especiais para famílias com mais de quatro ele-
mentos e para famílias com carência económica. 
Para beneficiar destes tarifários, é necessário soli-
citá-lo aos serviços municipais.

Solicitar tarifário familiar
O tarifário familiar consiste no alargamento dos 
escalões de consumo por cada membro do agre-
gado familiar que ultrapasse os quatro elementos.
  Os interessados em integrar este tarifário devem 
apresentar certidão de residência e agregado fami-
liar, emitida pela sua junta de freguesia, ou o car-
tão do cidadão de todos os residentes com o 
código de morada.
  O objetivo deste tarifário é evitar que as famílias 
maiores sejam prejudicadas, uma vez que, por 
terem mais pessoas em casa, o seu consumo 
atinge necessariamente escalões mais elevados.

Solicitar tarifário social
Considera-se situação de carência económica o 
benefício de, pelo menos, uma das seguintes pres-
tações sociais: Complemento Solidário para Ido-
sos, Rendimento Social de Inserção, Subsídio 
Social de Desemprego, 1.º Escalão do Abono de 
Família ou Pensão Social de Invalidez. Os utilizado-

Serviços urbanos

Famílias numerosas e famílias com 
carência têm desconto na fatura da água

res que comprovem estar numa destas situações 
ficam isentos das tarifas de disponibilidade.
  Os utilizadores não domésticos também podem 
beneficiar da aplicação do tarifário social se apre-
sentarem os seus estatutos e o comprovativo de 
situação de declarada utilidade pública.

Outras diferenças na faturação
Além de introduzir estes benefícios, passou a ser 
aplicada a faturação ao dia, que é mais justa, pois 
evita alterações de escalão das tarifas quando o 
período de faturação é superior a 30 dias.
  A faturação por estimativa é agora feita em fun-
ção do consumo médio apurado entre as duas últi-
mas leituras reais efetuadas pela Câmara.
  A leitura do contador pode ser comunicada pelo 
email leituras@mun-sines.pt ou tel. 260 630 230.
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Visita da secretária de Estado Helena Mesquita Ribeiro

> Problemas na fatura 
de fevereiro retificados

A CMS retificou os tarifários de fornecimento de 
água, saneamento e resíduos urbanos. A decisão 
seguiu-se à deteção de alguns problemas na fatura 
de fevereiro (emitida em março), nomeadamente 
a utilização de critérios nas projeções económico-
financeiras de sustentabilidade dos serviços que 
penalizavam os consumidores.
  A aplicação dos tarifários retificados será retroa-
tiva à fatura de fevereiro.
  Se já pagou a fatura de fevereiro, os acertos a que 
tem direito serão refletidos na fatura seguinte.
  Se ainda não pagou a fatura de fevereiro, pode 
fazê-lo até ao final de abril, sem penalização.

rio do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina e para a possibilidade de agrava-
mento dos riscos de ocorrências sísmicas com a 
realização do furo.
  A moção da Assembleia recorda também que o 
Plano Diretor Municipal de Sines impõe a "minimi-
zação dos problemas de natureza ambiental 
devido à natureza das indústrias instaladas e cap-
tação de novos investimentos em unidades indus-
triais limpas".
  Como corolário da moção, a Assembleia rejeita a 
realização da prospeção e exploração de hidrocar-
bonetos na Bacia do Alentejo, "tendo em conta 
que não estão asseguradas as condições essen-
ciais para que este processo possa ser considerado 
pelos eleitos desta assembleia como benéfico ou 
seguro para o território e para a população de 
Sines".

> AdSA investe na ETAR da Ribeira dos Moinhos

O executivo municipal visitou a ETAR da Ribeira 
dos Moinhos, no dia 24 de janeiro, para conhecer 
no local os investimentos que a empresa Águas 
de Santo André (AdSA) tem vindo a realizar para 
melhorar o desempenho ambiental e a eficiência 
da unidade.
  Iniciado em 2014, este plano de investimentos 
procura dar resposta à degradação da estação, 
depois de 40 anos de atividade.
  Para a melhoria do desempenho ambiental da 
unidade, nomeadamente na emissão de maus 
cheiros, os investimentos mais importantes já 
concluídos foram a remodelação da Caixa de 
Reunião da Barbuda e a desodorização da 
desidratação de lamas da ETAR.
  Outra obra concluída, fundamental para garantir 
a qualidade ambiental da estação, foi a reparação 
do emissário submarino que transporta os 
efluentes tratados da ETAR para o mar, a uma 
profundidade de 40 metros.

ANTES

DEPOIS

CAIXA DE REUNIÃO 
DA BARBUDA



Serviços públicos

Tribunal de Sines reabriu com apoio 
da autarquia e poderá reforçar valências
Depois de ter sido encerrado em 2014, pelo ante-
rior governo, o Tribunal de Sines voltou a funcionar 
no início de 2017. A Câmara Municipal de Sines cola-
bora com a reabertura do tribunal através da 
cedência de uma trabalhadora do seu mapa de pes-
soal, que em conjunto com o oficial de justiça  
apoia o atendimento ao público e o funciona-
mento do juízo.
  A reabertura do tribunal fez-se com um novo tipo 
de valência: o juízo de proximidade. Os juízos de 
proximidade prestam informações sobre proces-
sos, recebem documentos, operacionalizam dili-
gências de audição e asseguram a realização de 
algumas audiências de julgamento para crimes 
menos graves.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, defende que Sines volte a ter tam-
bém um juízo dedicado especificamente ao traba-
lho, como teve nos primeiros anos de funciona-

mento.
  "O juízo de proximidade foi o primeiro passo, mas 
o nosso objetivo é ter mais valências, segura-
mente o trabalho. O governo, tal como cumpriu a 
promessa de reabrir o tribunal em Sines, certa-
mente que fará todos os esforços para que isso 
seja uma realidade no futuro", disse Nuno Masca-
renhas.
  Na visita que fez ao tribunal no dia 14 de fevereiro, 
a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena 
Mesquita Ribeiro, manifestou abertura do 
governo para responder a esta reivindicação.
  "O maior nível de litigiosidade neste concelho 
situa-se ao nível laboral. Tem todo o sentido que a 
experiência que já tinha sido iniciada pelo ministro 
Alberto Costa, que criou aqui um juízo misto labo-
ral e de família, seja repensada. Vamos repensar a 
possibilidade de vir a instalar aqui no futuro um 
juízo do trabalho", disse Helena Mesquita Ribeiro.

Ambiente

Município unido contra prospeção 
de hidrocarbonetos na Bacia do Alentejo

A Câmara Municipal de Sines, no dia 21 de março, e 
a Assembleia Municipal de Sines, no dia 22 de mar-
ço, aprovaram por unanimidade posições contra a 
prospeção e exploração de hidrocarbonetos na 
Bacia do Alentejo.
  Na posição aprovada, a Câmara Municipal de 
Sines refere que, "embora consciente de que as 
necessidades do país ainda dependem em dema-
sia dos combustíveis fósseis, não pode ignorar os 
riscos associados a esta atividade".
  Para o órgão executivo do município, "se é ver-
dade que o concelho de Sines é predominante-
mente industrial, tendo um papel fundamental no 
desenvolvimento económico da região e do país, 
não menos verdade é que existe um conjunto de 
outras atividades fundamentais para a região, 
como sejam a pesca e o turismo".
  A Câmara considera também "que o concelho de 
Sines tem pago um preço demasiado elevado em 

termos ambientais e cuja resolução deverá ser 
assumida, no curto prazo, pelas entidades compe-
tentes".
  Face a tudo isto, a Câmara Municipal de Sines con-
sidera que "o processo de prospeção e exploração 
deverá ser suspenso, uma vez que não estão 
garantidas as condições para a salvaguarda dos 
valores ambientais, sociais e económicos com 
implicação na criação de riqueza e emprego para a 
região".
  Na moção que aprovou, a Assembleia Municipal 
salienta que "não foi realizado qualquer estudo de 
Avaliação de Impacto Ambiental, tornando-se 
assim impossível prever o impacto que esta ativi-
dade terá a nível ambiental, económico e de segu-
rança e saúde pública".
  Classificando a exploração petrolífera como "algo 
que cada vez mais pertence ao passado", a Assem-
bleia alerta para os riscos da prospeção no territó-

Os novos regulamentos dos serviços de abasteci-
mento de água, saneamento de águas residuais e 
resíduos urbanos e higiene pública, que entraram 
em vigor no primeiro trimestre de 2017, têm tarifá-
rios especiais para famílias com mais de quatro ele-
mentos e para famílias com carência económica. 
Para beneficiar destes tarifários, é necessário soli-
citá-lo aos serviços municipais.

Solicitar tarifário familiar
O tarifário familiar consiste no alargamento dos 
escalões de consumo por cada membro do agre-
gado familiar que ultrapasse os quatro elementos.
  Os interessados em integrar este tarifário devem 
apresentar certidão de residência e agregado fami-
liar, emitida pela sua junta de freguesia, ou o car-
tão do cidadão de todos os residentes com o 
código de morada.
  O objetivo deste tarifário é evitar que as famílias 
maiores sejam prejudicadas, uma vez que, por 
terem mais pessoas em casa, o seu consumo 
atinge necessariamente escalões mais elevados.

Solicitar tarifário social
Considera-se situação de carência económica o 
benefício de, pelo menos, uma das seguintes pres-
tações sociais: Complemento Solidário para Ido-
sos, Rendimento Social de Inserção, Subsídio 
Social de Desemprego, 1.º Escalão do Abono de 
Família ou Pensão Social de Invalidez. Os utilizado-

Serviços urbanos

Famílias numerosas e famílias com 
carência têm desconto na fatura da água

res que comprovem estar numa destas situações 
ficam isentos das tarifas de disponibilidade.
  Os utilizadores não domésticos também podem 
beneficiar da aplicação do tarifário social se apre-
sentarem os seus estatutos e o comprovativo de 
situação de declarada utilidade pública.
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cheiros, os investimentos mais importantes já 
concluídos foram a remodelação da Caixa de 
Reunião da Barbuda e a desodorização da 
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Os trabalhos da 1.ª fase da reabilitação do espaço 
público do Bairro 1.º de Maio, no espaço urbano 
junto ao restaurante Cozinheiro, continuam a 
decorrer. A empreitada contempla a reabilitação 
do parque de recreio existente, com vista à criação 
de um parque infantil e de uma zona para eventos 
e estadia. Mobiliário urbano de qualidade, pavi-
mentos semipermeáveis e mais vegetação com 
valor ornamental são outros itens do projeto.
  Trata-se de um investimento integrado no PEDU 
- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
de Sines, cofinanciado em 85% pelo Programa 
Operacional Alentejo 2020, no âmbito do pro-
grama Portugal 2020, com fundos FEDER / União 
Europeia. O total de investimento aprovado foi de 
158 439 €, com uma despesa elegível de 157 039 €. 
A comparticipação FEDER é 133 483,15 € e a com-
participação do município é de 23 555,85 €, acres-
cida de 1400 € para despesas não elegíveis.

A obra que vai criar novos canais pedonais e uma 
ciclovia na Rua e Estrada da Floresta, aprovada no 
PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano de Sines, está a decorrer no terreno. A ope-
ração está dividida em três fases: a primeira está 
em fase de obra, a segunda tem fundos europeus 
garantidos e a terceira vai ser candidatada.

> 1.ª fase: Passeios junto à Escola Vasco 
da Gama e nova rotunda

A empreitada já em curso engloba a via contígua 
ao recreio da Escola EB 2,3 Vasco da Gama, desde 
o entroncamento da Estrada da Floresta com a 
Rua da Reforma Agrária ao cruzamento da Estrada 
da Floresta com a Estrada da Costa do Norte.  
  Nesta intervenção estão a ser executados os 
arranjos exteriores da zona pedonal (passeios e 
ciclovia), assim como uma rotunda no entronca-
mento da Estrada da Floresta com a Rua da 
Reforma Agrária.
  O investimento é cofinanciado em 85% pelo 
Programa Operacional Alentejo 2020, no âmbito 
do programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O total de investimento aprovado 
é de 159 475 €, com uma despesa elegível de 157 
675 €. A comparticipação FEDER é 134 023,75 € e a 
comparticipação do município é de 23 651,25 €, 
acrescida de 1800 € para despesas não elegíveis.

> 2.ª fase: Passeios e continuação da 
ciclovia até à ZIL 1

Entretanto, foi garantido financiamento FEDER 
para continuar até à ZIL 1 a intervenção já iniciada 
junto à Escola EB 2,3 Vasco da Gama. Esta segunda 
fase visa essencialmente reforçar as condições de 
segurança da circulação a pé e de bicicleta naquela 
zona, fomentando hábitos saudáveis e reduzindo 
as emissões de gases com efeito de estufa.
  O investimento é cofinanciado em 85% pelo 
Programa Operacional Alentejo 2020, no âmbito 
do programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O total de investimento é de 382 
449,99 €, com uma despesa elegível de 266 192,55 
€ e comparticipação FEDER de 226 263,66 €.

> 3.ª fase: Ligação à Costa do Norte e 
zona comercial

Para concluir este projeto, a Câmara Municipal de 
Sines irá submeter uma candidatura para o cofi-
nanciamento com fundos europeus da ligação da 
ciclovia e dos canais pedonais à via panorâmica da 
Costa do Norte, zona comercial e entrada da      
cidade.

e Porto Covo

OBRAS EM CURSO

OBRAS EM CURSO

Reabilitação do espaço público 
do Bairro 1.º de Maio - 1.ª fase

Uma nova praça está a nascer no centro do Bairro 1.º de Maio.

Ciclovia e canais pedonais da Rua 
e Estrada da Floresta - 1.ª fase

Uma obra para ser mais fácil e seguro andar a pé e de bicicleta 
na zona norte da cidade.

Como será a 2.ª fase 
da requalificação do bairro?

Para tornar mais rápidos os procedimentos associados à 
realização das obras, a Câmara Municipal de Sines optou por 
dividir a intervenção no Bairro 1.º de Maio em duas fases. A 
primeira está a decorrer no terreno. O projeto da segunda 
fase está a ser executado.

Tendo em conta a importância que esta intervenção terá na 
melhoria da qualidade de vida urbana no bairro, os 
moradores e comerciantes poderão emitir a sua opinião 
sobre a solução de reabilitação proposta.

Será distribuída no bairro uma informação com a imagem do 
projeto e os dados necessários para que todos possam dar o 
seu contributo.
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A Câmara Municipal de Sines está a reformular o 
rés-do-chão do edifício dos Paços do Concelho 
com o objetivo de instalar o Balcão Único e 
melhorar o atendimento aos munícipes. Na obra 
em curso, um investimento de 68 312 euros, foi 
alterada a distribuição dos espaços de trabalho e 
atendimento e foram criadas novas casas de 
banho. Será instalado um elevador e construídas 
rampas para que os Paços do Concelho se tornem 
um edifício acessível.
  O Balcão Único terá uma expressão física nos 
Paços do Concelho, mas também no serviço de 
Atendimento de Porto Covo, que funciona junto 
aos serviços da junta de freguesia. Nestes dois 
locais, os munícipes poderão realizar todo o tipo 
de interações com a autarquia, atendidos por uma 
equipa de trabalhadores que recebeu formação 
específica para estas funções.
  A autarquia pretende com este projeto melhorar 
o serviço prestado aos cidadãos e tornar a 
organização mais ágil e eficiente, otimizando 
processos e racionalizando recursos.

A Câmara Municipal de Sines está a requalificar os espaços exteriores de algumas zonas da Rua da Vidigueira, Quinta do Meio e Courela da Cruz. A empreitada, adju-
dicada por 154 mil euros, divide-se em cinco zonas de intervenção e incide maioritariamente na pavimentação de áreas atualmente sem qualquer pavimento. No 
limite sul da Rua da Vidigueira será criado um estacionamento. Consoante as necessidades de cada zona de intervenção, a autarquia está a aplicar mobiliário urba-
no, plantar árvores, a criar sistemas de rega e a renovar as redes de abastecimento de água, drenagem pluvial, telecomunicações e iluminação pública. 

OBRAS EM CURSO

Arranjos exteriores na Rua da Vidigueira, 
Quinta do Meio e Courela da Cruz

Pavimentos e infraestruturas na zona nascente da cidade.

Obra de reabilitação 
nos espaços de atendimento

Obras no edifício da Câmara para instalar o Balcão Único 
e melhorar o atendimento ao público.

OBRAS EM CURSO

Arranjo da orla costeira 
Praia Grande de Porto Covo

Melhores condições para peões e ciclistas e melhor 
estacionamento. Acessos à praia mais seguros.

As obras de requalificação do estacionamento, 
acesso e miradouro da Praia Grande de Porto Covo 
estão a decorrer a bom ritmo. A empreitada, que a 
Câmara Municipal quer ter pronta no arranque da 
época balnear, consiste na pavimentação do par-
que de estacionamento, na criação de passeios e 
na instalação de pérgulas, com uma vista privilegi-
ada para o mar. Inclui também um passadiço que 
dirige os peões para a escada de acesso à praia, 
cujas condições de segurança serão melhoradas.
  O investimento é cofinanciado em 85% pelo Pro-
grama Operacional Alentejo 2020, no âmbito do 
programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O montante total de investimento 
candidatado foi de 348 492,33 €, com uma despesa 
elegível de 347 092,33 €. A comparticipação 
FEDER é de 295 028,48 euros e a comparticipação 
do município é de 52 063,85 € acrescida de 1400 € 
para despesas não elegíveis.

OBRAS CONCLUÍDAS

Reparação de parques infantis do concelho
Cinco parques infantis, em Sines e Porto Covo, foram renovados.

A 1.ª fase da reparação dos parques infantis do concelho está concluída. Já estão renovados os parques infantis da Baixa de S. Pedro, Percebeiras, Alameda da 
Paz, Quinta dos Passarinhos / Courela da Cruz e Jardim Público de Porto Covo. Seguem-se o Parque Infantil de Sines, junto à antiga ludoteca, e o parque 
infantil do Largo Júdice Fialho. Colocação de painéis informativos, tratamento de madeiras, substituição de mobiliário urbano e montagem de pavimentos de 
segurança são algumas operações realizadas. O investimento total envolvido, da responsabilidade da Câmara Municipal de Sines, é de cerca de 60 mil euros.

QUINTA DOS PASSARINHOS / C. CRUZ BAIXA DE S. PEDRO PERCEBEIRAS

ALAMEDA DA PAZ JARDIM PÚBLICO DE PORTO COVO
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A secretária de Estado do Ordenamento do Terri-
tório e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, 
inaugurou no dia 27 de março as obras de requalifi-
cação da arriba norte do portinho de Porto Covo, 
uma intervenção realizada no âmbito do pro-
grama Pólis Litoral Sudoeste. Com a conclusão 
desta obra, é agora mais segura a circulação de 
população e visitantes na crista da arriba e entre a 
arriba e o portinho.
  A intervenção incluiu a estabilização e consolida-
ção da arriba - com melhoria das condições de dre-
nagem -, a construção de um passeio em calçada 

na crista da falésia e a colocação de uma nova esca-
daria de acesso ao portinho.
  A obra foi possível graças à prorrogação do pro-
grama Pólis até 2017 e, salientou a secretária de 
Estado, foi "a primeira a ser concluída" com fundos 
do programa POSEUR / Portugal 2020.
  Embora ainda não seja conhecido o modelo de 
gestão que continuará o trabalho de adaptação do 
litoral às ameaças das alterações climáticas, Célia 
Ramos garantiu que "será inspirado nas socieda-
des Pólis", em articulação com os municípios.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 

Mascarenhas, congratulou-se com a realização 
desta obra na arriba do portinho, em especial, pela 
proximidade à aldeia de Porto Covo, para cuja 
requalificação também contribuiu.
  O autarca alertou para a necessidade de prosse-
guir a requalificação do litoral do concelho de 
Sines. A reabilitação do portinho de Porto Covo em 
si, que ainda tem marcas do temporal de 2014, e o 
parque de estacionamento da praia do Ilha do Pes-
segueiro são intervenções que Nuno Mascarenhas 
espera que possam ser executadas numa nova fase 
do programa Pólis.

OBRAS CONCLUÍDAS

Requalificação da arriba 
do portinho de Porto Covo
A circulação na arriba é agora mais segura 
para utilizadores do portinho e visitantes.

OBRAS A INICIAR

A Câmara Municipal de Sines adjudicou uma empreitada para resolver problemas existentes nos 
pavimentos e rede de esgotos do Bairro do Farol e da ZIL 1. O principal objetivo é acabar com as 
deficiências de drenagem quando chove com intensidade, especialmente na zona mais baixa do Bairro 
do Farol. Para tal, será substituída parte do coletor e construídos novos sumidouros, com maior 
capacidade. Em paralelo, no Bairro do Farol e ZIL 1, serão pavimentadas as áreas atualmente sem 
pavimento e será aplicada uma camada de desgaste no pavimento que já está asfaltado. Nas zonas 
pedonais será aplicado pavê. Esta pavimentação das áreas sem asfalto também irá melhorar a 
drenagem das águas da chuva, uma vez que os sumidouros deixam de recolher areia. No Bairro do 
Farol, além das intervenções nos pavimentos e rede de esgotos, será enterrada a rede de 
telecomunicações e a parte da rede elétrica que ainda se encontra aérea. Serão criadas zonas verdes na 
área de intervenção. A empreitada é um investimento de 328 482,59 euros.

> Nova rotunda vai 
facilitar saída de 
Sines pela Av. Gen. 
Humberto Delgado

O entroncamento entre a Av. General Humberto 
Delgado e a Av. D. Pedro I vai ser transformado 
numa rotunda. O principal objetivo é que os 
automobilistas que saem de Sines pela Av. 
General Humberto Delgado deixem de ter de 
circular a rotunda ao fundo da Av. D. Pedro I, 
junto ao cemitério. A intervenção irá também 
contemplar passeios generosos e uma ciclovia 
que futuramente fará a ligação à ciclovia da área 
comercial / Estrada da Floresta. O concurso da 
empreitada está praticamente concluído e a 
autarquia tem expectativa de iniciar as obras 
durante o mês de maio.

> Passeios junto à 
escola secundária e 
escola básica n.º 3 
vão ser arranjados

A Câmara Municipal de Sines adjudicou uma 
empreitada para arranjar a via pública junto à 
Escola Secundária Poeta Al Berto e à Escola 
Básica n.º 3 de Sines. A intervenção abrange a 
área entre a rotunda e a entrada da escola 
secundária, bem como toda a Rua Raul Solnado 
contígua às duas escolas. A componente principal 
dos arranjos incide nos pavimentos de circulação 
pedonal, mas também inclui mobiliário urbano. É 
um investimento de 57 156 euros.

> Rua D da ZIL 2 
vai ser requalificada

A Câmara Municipal de Sines vai requalificar a 
parte da Rua D da ZIL 2 situada entre a Rua 1 e a 
Rua 3, uma das zonas de maior circulação da 
zona industrial. O objetivo principal da obra é 
melhorar as condições de circulação dos peões e 
facilitar o estacionamento automóvel. A 
empreitada, que a autarquia adjudicou 
recentemente, vai reabilitar os passeios e zonas 
verdes da área de intervenção, além de criar duas 
bolsas de estacionamento, muito importantes 
numa área de intensa atividade económica. A 
intervenção vai também permitir que todas as 
infraestruturas de telecomunicações passem a 
ser subterrâneas, possibilitando a retirada dos 
cabos aéreos existentes. A obra representa um 
investimento de 246 281 euros.

> Pavimentos e esgotos do Bairro 
do Farol e ZIL 1 vão ser reabilitados

INAUGURAÇÃO DA OBRA NOVO PASSEIO / MIRADOURO

ARRIBA ESTABILIZADA NOVA ESCADA DE ACESSO AO PORTINHO
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A secretária de Estado do Ordenamento do Terri-
tório e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, 
inaugurou no dia 27 de março as obras de requalifi-
cação da arriba norte do portinho de Porto Covo, 
uma intervenção realizada no âmbito do pro-
grama Pólis Litoral Sudoeste. Com a conclusão 
desta obra, é agora mais segura a circulação de 
população e visitantes na crista da arriba e entre a 
arriba e o portinho.
  A intervenção incluiu a estabilização e consolida-
ção da arriba - com melhoria das condições de dre-
nagem -, a construção de um passeio em calçada 

na crista da falésia e a colocação de uma nova esca-
daria de acesso ao portinho.
  A obra foi possível graças à prorrogação do pro-
grama Pólis até 2017 e, salientou a secretária de 
Estado, foi "a primeira a ser concluída" com fundos 
do programa POSEUR / Portugal 2020.
  Embora ainda não seja conhecido o modelo de 
gestão que continuará o trabalho de adaptação do 
litoral às ameaças das alterações climáticas, Célia 
Ramos garantiu que "será inspirado nas socieda-
des Pólis", em articulação com os municípios.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 

Mascarenhas, congratulou-se com a realização 
desta obra na arriba do portinho, em especial, pela 
proximidade à aldeia de Porto Covo, para cuja 
requalificação também contribuiu.
  O autarca alertou para a necessidade de prosse-
guir a requalificação do litoral do concelho de 
Sines. A reabilitação do portinho de Porto Covo em 
si, que ainda tem marcas do temporal de 2014, e o 
parque de estacionamento da praia do Ilha do Pes-
segueiro são intervenções que Nuno Mascarenhas 
espera que possam ser executadas numa nova fase 
do programa Pólis.

OBRAS CONCLUÍDAS

Requalificação da arriba 
do portinho de Porto Covo
A circulação na arriba é agora mais segura 
para utilizadores do portinho e visitantes.

OBRAS A INICIAR
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capacidade. Em paralelo, no Bairro do Farol e ZIL 1, serão pavimentadas as áreas atualmente sem 
pavimento e será aplicada uma camada de desgaste no pavimento que já está asfaltado. Nas zonas 
pedonais será aplicado pavê. Esta pavimentação das áreas sem asfalto também irá melhorar a 
drenagem das águas da chuva, uma vez que os sumidouros deixam de recolher areia. No Bairro do 
Farol, além das intervenções nos pavimentos e rede de esgotos, será enterrada a rede de 
telecomunicações e a parte da rede elétrica que ainda se encontra aérea. Serão criadas zonas verdes na 
área de intervenção. A empreitada é um investimento de 328 482,59 euros.
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A Câmara Municipal de Sines adjudicou uma 
empreitada para arranjar a via pública junto à 
Escola Secundária Poeta Al Berto e à Escola 
Básica n.º 3 de Sines. A intervenção abrange a 
área entre a rotunda e a entrada da escola 
secundária, bem como toda a Rua Raul Solnado 
contígua às duas escolas. A componente principal 
dos arranjos incide nos pavimentos de circulação 
pedonal, mas também inclui mobiliário urbano. É 
um investimento de 57 156 euros.

> Rua D da ZIL 2 
vai ser requalificada

A Câmara Municipal de Sines vai requalificar a 
parte da Rua D da ZIL 2 situada entre a Rua 1 e a 
Rua 3, uma das zonas de maior circulação da 
zona industrial. O objetivo principal da obra é 
melhorar as condições de circulação dos peões e 
facilitar o estacionamento automóvel. A 
empreitada, que a autarquia adjudicou 
recentemente, vai reabilitar os passeios e zonas 
verdes da área de intervenção, além de criar duas 
bolsas de estacionamento, muito importantes 
numa área de intensa atividade económica. A 
intervenção vai também permitir que todas as 
infraestruturas de telecomunicações passem a 
ser subterrâneas, possibilitando a retirada dos 
cabos aéreos existentes. A obra representa um 
investimento de 246 281 euros.

> Pavimentos e esgotos do Bairro 
do Farol e ZIL 1 vão ser reabilitados
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I N F O R M A Ç Ã O   O F I C I A L
EDITAL N.º 08/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara ordinária de 05 de janeiro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a aquisição de exemplares do livro “Poemas 
I”, do autor siniense João Maria do Ó Pacheco;
- Aprovada proposta de deliberação de atribuição de 
um apoio financeiro no valor de 45.000,00 € à Siga a 
Festa - Associação de Carnaval.

Sines, 08 de fevereiro de 2017
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 09/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 12 de 
janeiro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de deliberação e respetivas 
minutas de protocolos referentes ao apoio financeiro a 
atribuir à Associação Pro Artes de Sines e à Contra 
Regra – Teatro do Mar, no ano 2017, no valor de 
95.000,00 € e 50.000,00 €, respetivamente;
- Aprovado o início do procedimento para alteração ao 
Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo.

Sines, 13 de fevereiro de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 14/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 19 de janeiro de 
2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Reabilitação do Bairro do Farol e ZIL 1, 
em Sines;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 

Empreitada de execução de “Ciclovia e canais pedonais 
da Rua da Floresta, em Sines – Fase 2; 
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2017, requerido pela Junta de Freguesia de 
Sines.

Sines, 13 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 15/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 26 de 
janeiro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o aditamento ao protocolo CMS / APS / 
Turismo do Alentejo, referente à realização do evento 
Tall Ships.

Sines, 13 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 16/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara ordinária de 02 de fevereiro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a proposta dos tarifários dos serviços de 
abastecimento de água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Sines, 13 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 23/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 16 de fevereiro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a proposta de deliberação referente a 

preços dos bilhetes para o FMM Sines 2017.

Sines, 31 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 24/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 10 de 
março de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de edital para Hasta Pública do 
lote 1 do Loteamento Municipal do Bairro Soeiro 
Pereira Gomes I, em Sines;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2017 requerido pela Associação Caboverdi-
ana de Sines e Santiago do Cacém;
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro para a 
divulgação do Festival Terras sem Sombra em Sevilha.

Sines, 31 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 25/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 16 de março de 
2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a proposta de atribuição de bolsas de 
estudo ao Ensino Superior 2016/2017;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
referentes à colocação de publicidade requerida pelo 
CENFIM – Núcleo de Sines;
- Aprovada a proposta de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Arrendamento;
- Aprovada a proposta de atribuição de lote de terreno 
na ZIL II, lote 94 T1;
- Aprovada a minuta de protocolo do Projeto Verão Arte 
Contemporânea em Sines CMS/CAS com o Centro 
Cultural Emmerico Nunes;
- Aprovada a proposta de Loteamento Municipal da ZIL 
III, em Sines.

Sines, 31 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
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A DECO - Delegação Regional de Évora, no âmbito 
do protocolo vigente com a Câmara Municipal de 
Sines (CMS), registou em 2016 um aumento de 
33% de pedidos de intervenção relativamente a 
2015.
  O gabinete de apoio ao consumidor no município 
de Sines recebe na tarde da terceira terça-feira de 
cada mês uma jurista da DECO Évora, que em ins-
talações da autarquia atende os munícipes do con-
celho, prestando informação e apoio na resolução 
de conflitos de consumo e em situações de sobre-
endividamento das famílias. Este atendimento é 
gratuito.
  Em resultado do protocolo com o município, a 
DECO verificou em 2016 um aumento do número 
de reclamações apresentadas pelos consumido-

> Parceria DECO / CMS na defesa dos consumidores 
com mais pedidos de intervenção em 2016

res, tendo sido registados 103 pedidos de interven-
ção, número muito superior ao de 2015, em que se 
registaram 69 pedidos.
  As situações de sobre-endividamento das famí-
lias (39%), o setor da energia e água (17%) e o setor 
das comunicações eletrónicas (11%) lideraram as 
reclamações.
  A DECO e a Câmara têm desenvolvido uma parce-
ria vantajosa para que os consumidores de Sines 
resolvam os seus conflitos de consumo e benefi-
ciem de melhor informação para fazer as escolhas 
de consumo mais acertadas.
  Ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal, 
os munícipes do concelho continuam a poder bene-
ficiar de apoio da DECO, devendo para tal fazer 
marcação para o atendimento mensal, através do 
contacto telefónico 269 630 600.

> Análises revelam boa 
qualidade da água de Sines

Relativamente ao quarto trimestre de 2016, concluiu-
se que, num plano com 15 amostras na torneira do 
consumidor, 100% das 119 análises efetuadas 
apresentaram resultados conformes à legislação em 
vigor. A monitorização dos processos de tratamento e 
da qualidade da água distribuída em Sines em 2016 
foi feita pelo Laboratório de Águas do Litoral 
Alentejano, entidade acreditada pelo Instituto 
Português de Acreditação. Os resultados foram 
reportados à Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR). Caso se verifiquem 
situações de incumprimento, a Câmara Municipal de 
Sines presta ao munícipe todo o acompanhamento e 
esclarecimentos necessários.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES EDITAL n.º 04/2017

> Município pede que 
população ajude a denunciar 
vandalismo de ecopontos

Na sequência de vários episódios de fogo posto 
em ecopontos, a Câmara Municipal de Sines e a 
Ambilital pedem aos munícipes que comuniquem 
às autoridades sempre que detetem alguma 
atividade suspeita junto destes bens públicos. A 
participação poderá ser feita de forma anónima, 
por qualquer pessoa, às forças de segurança 
(GNR – 269 249 260) ou ao Serviço de Proteção 
Civil (pcivil.sines@gmail.com, 919280839).   
Estes atos de vandalismo, que constituem um 
crime, reduzem o número de equipamentos 
disponíveis para utilização da população, 
colocando em causa todo o processo de 
reciclagem de materiais. 

AVISO N.º 02/2017 

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto–Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Sines emitiu, em 03 de 
abril de 2017, o Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 
1/2010, em nome de Barbosa & Silva Construções, 
Limitada, na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de Sines de 26 de janeiro de 2017, através da 
qual foi licenciada a alteração à operação de loteamento 
do prédio denominado “Ratoeira”, na Freguesia de Porto 
Covo e Concelho de Sines, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Sines sob o número 1096/19991125 e 
inscrito na matriz predial sob o artigo 29º Secção EE da 
respectiva freguesia. 
  A alteração à operação de loteamento apresenta as 
seguintes características. 
- Redefinição das áreas privativas comuns ao 
Loteamento (áreas de arruamentos, estacionamento e 
áreas verdes); 
  A área total de arruamentos passa de 2.809,94 m2 para 
2.878,57 m2; 
  A área total de estacionamentos passa de 482,84 m2 para 
504,31 m2;
  A área total de passeios passa de 3.130,30 m2 para 
3.131,63 m2; 

  A área total de zonas verdes passa de 4.385,53 m2 para 
4.124,46 m2.
- Redefinição dos polígonos de implantação dos lotes 2, 
10, 17, 18 e 26 a 37; 
- Eliminação das “Observações” do Quadro do 
Loteamento dos Lotes 26 a 37. 
- Eliminação do uso afeto a “Anexos” e inclusão da sua 
área na “Área de Construção”; 
- Alteração da área de construção em cave do lote 1 de 
100,00 m2 para 260,00 m2;
– Redefinição das áreas dos lotes, que a seguir se 
indicam: 
  Lote 9 – área 524,26 m2; área de implantação – 
238,00m2; área de construção – 332,00 m2;
  Lote 18 – área 626,43 m2; área de implantação – 
215,00m2; área de construção – 332,00 m2;
  Lote 21 – área 314,79 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 22 – área 308,59 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;   
  Lote 23 – área 303,32 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 25 – área 462,75 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;
  Lote 26 – área 646,13 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;  
  Lote 27 – área 443,33 m2; área de implantação – 

159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 28 – área 389,27 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;  
  Lote 29 – área 491,52 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 30 – área 557,64 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 31 – área 475,40 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 32 – área 407,80 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 33 – área 415,09 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;  
  Lote 34 – área 429,68 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 35 – área 467,55 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 36 – área 422,93 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 37 – área 491,04 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 

E para constar se passou o presente aviso a que vai ser dada a 
publicidade prevista na Lei. 

Sines, 03 de abril de 2017.
A Vereadora (No uso de competências delegadas por despacho datado de 
29 de agosto de 2016)
Filipa Faria
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I N F O R M A Ç Ã O   O F I C I A L
EDITAL N.º 08/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara ordinária de 05 de janeiro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a aquisição de exemplares do livro “Poemas 
I”, do autor siniense João Maria do Ó Pacheco;
- Aprovada proposta de deliberação de atribuição de 
um apoio financeiro no valor de 45.000,00 € à Siga a 
Festa - Associação de Carnaval.

Sines, 08 de fevereiro de 2017
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 09/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 12 de 
janeiro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de deliberação e respetivas 
minutas de protocolos referentes ao apoio financeiro a 
atribuir à Associação Pro Artes de Sines e à Contra 
Regra – Teatro do Mar, no ano 2017, no valor de 
95.000,00 € e 50.000,00 €, respetivamente;
- Aprovado o início do procedimento para alteração ao 
Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo.

Sines, 13 de fevereiro de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 14/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 19 de janeiro de 
2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Reabilitação do Bairro do Farol e ZIL 1, 
em Sines;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 

Empreitada de execução de “Ciclovia e canais pedonais 
da Rua da Floresta, em Sines – Fase 2; 
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2017, requerido pela Junta de Freguesia de 
Sines.

Sines, 13 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 15/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 26 de 
janeiro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o aditamento ao protocolo CMS / APS / 
Turismo do Alentejo, referente à realização do evento 
Tall Ships.

Sines, 13 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 16/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara ordinária de 02 de fevereiro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a proposta dos tarifários dos serviços de 
abastecimento de água, saneamento e resíduos 
sólidos.

Sines, 13 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 23/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 16 de fevereiro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a proposta de deliberação referente a 

preços dos bilhetes para o FMM Sines 2017.

Sines, 31 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 24/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 10 de 
março de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de edital para Hasta Pública do 
lote 1 do Loteamento Municipal do Bairro Soeiro 
Pereira Gomes I, em Sines;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2017 requerido pela Associação Caboverdi-
ana de Sines e Santiago do Cacém;
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro para a 
divulgação do Festival Terras sem Sombra em Sevilha.

Sines, 31 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 25/2017

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
56.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Pública de 16 de março de 
2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a proposta de atribuição de bolsas de 
estudo ao Ensino Superior 2016/2017;
- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
referentes à colocação de publicidade requerida pelo 
CENFIM – Núcleo de Sines;
- Aprovada a proposta de Regulamento Municipal de 
Apoio ao Arrendamento;
- Aprovada a proposta de atribuição de lote de terreno 
na ZIL II, lote 94 T1;
- Aprovada a minuta de protocolo do Projeto Verão Arte 
Contemporânea em Sines CMS/CAS com o Centro 
Cultural Emmerico Nunes;
- Aprovada a proposta de Loteamento Municipal da ZIL 
III, em Sines.

Sines, 31 de março de 2017.
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
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A DECO - Delegação Regional de Évora, no âmbito 
do protocolo vigente com a Câmara Municipal de 
Sines (CMS), registou em 2016 um aumento de 
33% de pedidos de intervenção relativamente a 
2015.
  O gabinete de apoio ao consumidor no município 
de Sines recebe na tarde da terceira terça-feira de 
cada mês uma jurista da DECO Évora, que em ins-
talações da autarquia atende os munícipes do con-
celho, prestando informação e apoio na resolução 
de conflitos de consumo e em situações de sobre-
endividamento das famílias. Este atendimento é 
gratuito.
  Em resultado do protocolo com o município, a 
DECO verificou em 2016 um aumento do número 
de reclamações apresentadas pelos consumido-

> Parceria DECO / CMS na defesa dos consumidores 
com mais pedidos de intervenção em 2016

res, tendo sido registados 103 pedidos de interven-
ção, número muito superior ao de 2015, em que se 
registaram 69 pedidos.
  As situações de sobre-endividamento das famí-
lias (39%), o setor da energia e água (17%) e o setor 
das comunicações eletrónicas (11%) lideraram as 
reclamações.
  A DECO e a Câmara têm desenvolvido uma parce-
ria vantajosa para que os consumidores de Sines 
resolvam os seus conflitos de consumo e benefi-
ciem de melhor informação para fazer as escolhas 
de consumo mais acertadas.
  Ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal, 
os munícipes do concelho continuam a poder bene-
ficiar de apoio da DECO, devendo para tal fazer 
marcação para o atendimento mensal, através do 
contacto telefónico 269 630 600.

> Análises revelam boa 
qualidade da água de Sines

Relativamente ao quarto trimestre de 2016, concluiu-
se que, num plano com 15 amostras na torneira do 
consumidor, 100% das 119 análises efetuadas 
apresentaram resultados conformes à legislação em 
vigor. A monitorização dos processos de tratamento e 
da qualidade da água distribuída em Sines em 2016 
foi feita pelo Laboratório de Águas do Litoral 
Alentejano, entidade acreditada pelo Instituto 
Português de Acreditação. Os resultados foram 
reportados à Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR). Caso se verifiquem 
situações de incumprimento, a Câmara Municipal de 
Sines presta ao munícipe todo o acompanhamento e 
esclarecimentos necessários.

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES EDITAL n.º 04/2017

> Município pede que 
população ajude a denunciar 
vandalismo de ecopontos

Na sequência de vários episódios de fogo posto 
em ecopontos, a Câmara Municipal de Sines e a 
Ambilital pedem aos munícipes que comuniquem 
às autoridades sempre que detetem alguma 
atividade suspeita junto destes bens públicos. A 
participação poderá ser feita de forma anónima, 
por qualquer pessoa, às forças de segurança 
(GNR – 269 249 260) ou ao Serviço de Proteção 
Civil (pcivil.sines@gmail.com, 919280839).   
Estes atos de vandalismo, que constituem um 
crime, reduzem o número de equipamentos 
disponíveis para utilização da população, 
colocando em causa todo o processo de 
reciclagem de materiais. 

AVISO N.º 02/2017 

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto–Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Sines emitiu, em 03 de 
abril de 2017, o Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 
1/2010, em nome de Barbosa & Silva Construções, 
Limitada, na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de Sines de 26 de janeiro de 2017, através da 
qual foi licenciada a alteração à operação de loteamento 
do prédio denominado “Ratoeira”, na Freguesia de Porto 
Covo e Concelho de Sines, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Sines sob o número 1096/19991125 e 
inscrito na matriz predial sob o artigo 29º Secção EE da 
respectiva freguesia. 
  A alteração à operação de loteamento apresenta as 
seguintes características. 
- Redefinição das áreas privativas comuns ao 
Loteamento (áreas de arruamentos, estacionamento e 
áreas verdes); 
  A área total de arruamentos passa de 2.809,94 m2 para 
2.878,57 m2; 
  A área total de estacionamentos passa de 482,84 m2 para 
504,31 m2;
  A área total de passeios passa de 3.130,30 m2 para 
3.131,63 m2; 

  A área total de zonas verdes passa de 4.385,53 m2 para 
4.124,46 m2.
- Redefinição dos polígonos de implantação dos lotes 2, 
10, 17, 18 e 26 a 37; 
- Eliminação das “Observações” do Quadro do 
Loteamento dos Lotes 26 a 37. 
- Eliminação do uso afeto a “Anexos” e inclusão da sua 
área na “Área de Construção”; 
- Alteração da área de construção em cave do lote 1 de 
100,00 m2 para 260,00 m2;
– Redefinição das áreas dos lotes, que a seguir se 
indicam: 
  Lote 9 – área 524,26 m2; área de implantação – 
238,00m2; área de construção – 332,00 m2;
  Lote 18 – área 626,43 m2; área de implantação – 
215,00m2; área de construção – 332,00 m2;
  Lote 21 – área 314,79 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 22 – área 308,59 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;   
  Lote 23 – área 303,32 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 25 – área 462,75 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;
  Lote 26 – área 646,13 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;  
  Lote 27 – área 443,33 m2; área de implantação – 

159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 28 – área 389,27 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;  
  Lote 29 – área 491,52 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 30 – área 557,64 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 31 – área 475,40 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 32 – área 407,80 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 33 – área 415,09 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2;  
  Lote 34 – área 429,68 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 35 – área 467,55 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 36 – área 422,93 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 
  Lote 37 – área 491,04 m2; área de implantação – 
159,00m2; área de construção – 260,00 m2; 

E para constar se passou o presente aviso a que vai ser dada a 
publicidade prevista na Lei. 

Sines, 03 de abril de 2017.
A Vereadora (No uso de competências delegadas por despacho datado de 
29 de agosto de 2016)
Filipa Faria
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> Repsol apoia cultura, desporto 
e solidariedade social em Sines
A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 22 coletividades do concelho assinaram, no dia 23 de 
fevereiro, no Castelo de Sines, protocolos de colaboração relativos a 2017. O montante dos apoios 
atribuídos pela empresa em 2017 é de 57 mil euros (mais 16% do que em 2016) e tem como objetivo 
apoiar as coletividades e instituições que atuam no desporto, cultura e solidariedade social.

MONTANTES REPSOL

4 Patas: 500 €

A Gralha - Ass. Desenv. de Porto Covo: 3000 €

Academia de Ginástica de Sines: 2000 €

Andebol Clube de Sines: 2000 €

Arte Velha - Associação de Artesãos de Sines: 500 €

Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 
Cacém: 4000 €

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Sines: 9000 €

Associação Pro Artes de Sines: 5000 €

Associação Prosas: 1000 €

Associação Recreativa de Dança Sineense: 2000 €

Câmara Municipal de Sines: 4500 €

Centro Cultural Emmerico Nunes: 500 €

Cercisiago: 1000 €

Clube de Natação do Litoral Alentejano: 2000 €

Contra Regra - Teatro do Mar: 5000 €

Ginásio Clube de Sines: 1000 €

Hóquei Clube Vasco da Gama: 2000 €

Independentes Futsal Associação: 1500 €

Santa Casa da Misericórdia de Sines: 3000 €

Sines Surf Clube: 1000 €

Skalabá Tuka: 500 €

SMURSS: 1000 €

Vasco da Gama Atlético Clube: 5000 €

Apoios financeiros

Em 2016, município atribuiu 657 mil € para 
apoiar entidades e projetos da sociedade civil

celho, mas também a projetos de várias áreas que 
se consideraram de interesse para o município, 
como por exemplo os dois filmes sobre o poeta Al 
Berto e o Sines Tall Ships Festival.
  O montante atribuído à Resgate teve como obje-
tivo financiar o trabalho de vigilância de praias 
durante a época balnear.
  A informação acima refere-se aos apoios aprova-

dos pelo órgão executivo. Alguns deles aguardam  
liquidação.
  Os montantes destes apoios diretos da autarquia 
foram calculados em articulação com os montan-
tes dos apoios atribuídos pelas empresas Galp 
Energia e Repsol Polímeros.

A Câmara Municipal de Sines aprovou, em várias 
reuniões ao longo de 2016, os montantes dos     
apoios financeiros a atribuir diretamente às asso-
ciações e entidades com atividade relevante para o 
concelho nas áreas da cultura, desporto e solidari-
edade social, entre outras. Os apoios aprovados 
totalizaram 657 064,72 euros.
  Foram aprovados apoios às coletividades do con-
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Comemorações

Convívio e reflexão nas comemorações 
do Dia da Mulher em Sines

Durante o mês de março, Sines comemorou o Dia 
Internacional da Mulher 2017 com o habitual conví-
vio para as mulheres do concelho, uma caminha-
da, evocações das figuras de Maria Lamas e Cláu-
dia de Campos e dois workshops.
  A principal iniciativa, o lanche-convívio do Dia da 
Mulher, juntou 350 mulheres no Salão da Música. 
Na caminhada das comemorações participaram 
120 munícipes de ambos os sexos.
  A exposição "Cláudia de Campos: da literatura à 
intervenção cívica", promovida pela Biblioteca 
Nacional e pela CMS, recordou a vida e obra da 
mais importante escritora siniense. 
  A Biblioteca Municipal evocou a figura de Maria 
Lamas, escritora, jornalista, feminista, intelectual 
e política marcante do século XX português, com 
uma exposição e uma conversa com Regina Mar-
ques, do Secretariado do Movimento Democrá-
tico de Mulheres (MDM).
  A Associação Caboverdiana de Sines e Santiago 
do Cacém, em parceria com a Associação para o 
Planeamento Familiar, realizou uma sessão de 
esclarecimento sobre contraceção feminina.
  A Associação RuadoAcalanto promoveu um work-
shop sobre conciliação da família com todos os 
outros papéis desempenhados pela mulher. 

> GNR dá dicas aos 
seniores para se 
protegerem de burlões

Burlas e violência são um risco para todos, mas 
sobretudo para a população com mais idade. 
Tendo isto presente, o Núcleo de Idosos em 
Segurança da GNR local deslocou-se aos espaços 
seniores do município de Sines durante o mês de 
março para dar alguns conselhos aos utilizadores 
sobre como se protegerem de burlões e de quem, 
em geral, lhes possa querer fazer mal. A Câmara 
Municipal de Sines apoiou a iniciativa, pelo seu 
evidente interesse público. 

> Seniores de Sines 
visitaram Assembleia 
da República

A Câmara Municipal de Sines organizou, nos dias 
2, 9, 16 e 23 de fevereiro, visitas para a população 
sénior do concelho à Assembleia da República, 
no Palácio de S. Bento, em Lisboa. Durante a 
manhã, os 85 participantes na iniciativa 
conheceram os vários espaços da "casa da 
democracia": Refeitório dos Monges, Jardim 
Interior, Claustro, Biblioteca, Sala dos Passos 
Perdidos, Sala de Sessões, Sala do Senado e 
Salão Nobre. À tarde, os participantes assistiram 
a uma reunião plenária da Assembleia da 
República. As visitas foram acompanhadas pela 
deputada de Sines, Sofia Araújo, pertencente ao 
grupo parlamentar do Partido Socialista.

> Alentejanos do interior 
e da costa fizeram 
ginástica juntos em Sines

Chegaram de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, 
Grândola e Santiago do Cacém. Nos dias 28 e 30 
de março e nos dias 4, 5 e 6 de abril, 
acompanhados pelos grupos de Sines do 
programa Desporto é Vida, fizeram aulas de 
ginástica e hidroginástica em conjunto, visitaram 
o Museu de Sines e conviveram em almoços 
oferecidos pela Câmara Municipal de Sines. O 
intercâmbio teve 350 participantes e foi uma 
iniciativa no âmbito dos programas que estes seis 
municípios desenvolvem para combater o 
sedentarismo e o isolamento da população com 
mais idade.

Lanche-convívio do Dia da Mulher

Entidade Valor Entidade Valor

A Gralha - Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo

Arte Velha - Associação de Artesãos

Associação Recreativa de Dança Sineense

Associação Pro Artes - Atividades de Enriquecimento Curricular

PROSAS - Projeto Sénior de Artes e Saberes de Sines

Resgate - Nadadores-salvadores (vigilância de praias)

Siga a Festa - Associação de Carnaval

Turismo do Alentejo / APS / Câmara Municipal de Sines - Tall Ships

21 000,00 €

657 064,72 €

Academia de Música de Lagos (Orquestra de Sopros do Algarve)
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TODOS QUEREM NADAR NA PISCINA 
DE SINES NO INÍCIO DE 2017

A Piscina Municipal Carlos Manafaia está a ser 
muito solicitada para a realização de competições 
de natação de todos os escalões e abrangências 
geográficas. Desde o início do ano já recebeu o 
Open de Inverno de Masters (28 e 29 de janeiro), o 
5.º Torneio Master do Litoral Alentejano (4 de mar-
ço) e o Torneio Zonal de Infantis da Zona Sul (7 a 9 
de abril). No dia 25 de abril, acolhe o 5.º Torneio do 
Litoral Alentejano. Todas estas provas, que no 
total vão superar os 1200 nadadores, significam 
receitas para a economia local e o aumento da 
notoriedade do concelho. A Câmara Municipal de 
Sines é parceira na organização de todas elas.

DINÂMICA DOS CLUBES AJUDA A TRAZER 
ATLETAS DE TODO O PAÍS A SINES

Como organizador ou parceiro da organização, o 
Clube de Natação do Litoral Alentejano foi funda-
mental para realizar estas competições na piscina 
de Sines. Nos últimos meses, outros clubes locais 
têm também ajudado a tornar o nosso concelho 
destino de atletas e clubes de todo o país. Alguns 
exemplos são a Academia de Ginástica de Sines (re-
gional de trampolins, no Pavilhão Multiusos - 300 
participantes), o Hóquei Clube Vasco da Gama (tes-
tes de iniciação em patinagem artística, no Pavi-
lhão dos Desportos - 120), a Grupo Desportivo da 
Baixa de S. Pedro (Maratona Cidade de Sines em 
BTT - 300), o Ginásio Clube de Sines (etapa do Cir-
cuito Regional de Voleibol ao Ar Livre, no Estádio 
Municipal - 120) e o Vasco da Gama Atlético Clube 
(Torneio Cidade de Sines em Futebol, também no 
Estádio Municipal - previsão de 200 participantes).

2250
N.º estimado de atletas em competições desportivas

em Sines no primeiro quadrimestre de 2017
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Quinzena da Juventude

Jovens da Escola Secundária Poeta Al Berto 
ajudaram a reabilitar espaço urbano

A Quinzena da Juventude 2017, que se realizou em 
março e abril, ficou marcada por uma atividade 
que serviu para contrariar preconceitos sobre o 
modo como os jovens olham para a qualidade do 
espaço urbano da sua cidade. Por iniciativa de dois 
jovens da escola, apresentada no Conselho Muni-
cipal de Juventude, um grupo de alunos da Secun-
dária Poeta Al Berto apoiou a Câmara Municipal de 
Sines na reabilitação do acesso pedonal entre a 

rotunda da Rua Maria Lamas e a Quinta dos Passa-
rinhos. 
  A restante programação da Quinzena girou, como 
é habitual, entre a cultura, o desporto e a sensibili-
zação para temas relevantes para os jovens.
  A 24 e 25 de março houve música no Salão dos 
Bombeiros, com os artistas 4Real, GROGNation, 
Mezcla e Marta Ren & The Groovelvets. No Centro 
de Artes, estão expostas, até 30 de abril, fotogra-

fias do jovem siniense Alex Oliveira. 
  Na Moche Tour Agarra a Vida, que teve lugar a 29 
de março na Escola Secundária Poeta Al Berto, 
houve demonstrações de desportos radicais e um 
debate sobre toxicodependência.
  Porto Covo também fez parte da quinzena, com 
um workshop de arte urbana resultante de uma 
parceria entre CLDS 3G Viver + Sines, Junta de Fre-
guesia de Porto Covo e associação Média Jovem.

> Centro de Artes é cada 
vez mais uma «casa 
mágica» para os bebés

Os bebés também são público e as artes também 
são para eles. O Serviço Educativo e Cultural do 
Centro de Artes de Sines sabe-o e tem vindo a 
reforçar a aposta em programação específica 
para aproximar ainda mais os bebés e as suas 
famílias através das expressões artísticas. A 
iniciativa mais recente, intitulada "Bebés e 
Famílias às Artes", decorreu a 18 e 19 de fevereiro 
e contou com 50 famílias (ao todo, 118 
participantes). As atividades, todas esgotadas, 
giraram em torno dos livros, da música, do teatro 
e do ioga.

> Câmara aproxima 
crianças da cultura 
marítima

A CMS, através do Serviço Educativo e Cultural 
do CAS, levou três «lobos do mar» de Sines -  
António Ramos Fernandes, João Duarte Louzeiro 
e Manuel Joaquim Jones - às escolas do concelho 
para ensinar aos alunos a arte dos nós de 
marinheiro. "Nós do mar" é uma das atividades 
do Mar & Arte, projeto em que estão a participar 
872 crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico. Artes plásticas, cinema, 
desenho, fotografia e literatura são outras áreas 
em que, até ao final do ano letivo, as crianças do 
concelho exploram as ligações com a herança e o 
presente marítimo de Sines.

> «Lenda do Menino da 
Gralha» passou dos 
palcos para o papel

A «Lenda do Menino da Gralha» é um clássico do 
repertório do Teatro do Mar dedicado às famílias. 
Com uma carreira nos palcos iniciada em 2008, 
tem agora uma versão em livro, da autoria de 
Julieta Aurora Santos, diretora artística da 
companhia siniense. Apresentado ao público no 
Centro de Artes de Sines, no dia 26 de março, o 
livro representa uma segunda vida para esta 
criação baseada numa lenda associada à Ilha do 
Pessegueiro, em Porto Covo. Além de um objeto 
artístico com valor por si, é também, por essa via, 
um enriquecimento do património imaterial do 
concelho.

> Câmara instalou máquinas de fitness 
na Alameda da Paz e em Porto Covo

A Câmara Municipal de Sines adquiriu e instalou um conjunto de equipamentos 
fitness na Alameda da Paz, em Sines, e no Jardim Público de Porto Covo. Foi uma 
aquisição que alarga a oferta de equipamentos para exercício físico ao serviço da 
população e visitantes das duas localidades.

5.º Torneio Master do Litoral Alentejano

Testes de iniciação de patinagem artística Circuito Regional de Vólei ao Ar Livre

Reabilitação de muro junto à Quinta dos Passarinhos Marta Ren & The Groovelvets

JARDIM PÚBLICO DE PORTO COVO

ALAMEDA DA PAZ
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> Este ano, a primavera chega 
ao centro histórico de Sines em maio
Devido à realização do Sines Tall Ships Festival, a Feira da Primavera chega este ano um pouco mais tarde do que é habitual, não em abril, mas em maio. 
Assim, no fim de semana de 13 e 14 de maio, as ruas do centro histórico, o Largo Poeta Bocage, a Praça Tomás Ribeiro, os antigos correios e o Castelo de Sines 
voltam a ser transformados para a celebração da mais fresca e colorida das estações, com um mercado tradicional e um programa de animação intenso e para 
todas as idades. Atenção ao alinhamento completo da programação, que será publicado em www.sines.pt e no desdobrável da iniciativa.
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Iberian Festival Awards

FMM Sines considerado o festival português 
que melhor promove o turismo

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo venceu 
o prémio de festival com melhor programa cultural 
realizado na Península Ibérica em 2016 e foi reco-
nhecido com os prémios de melhor promoção 
turística em Portugal e de melhor grande festival 
português.
  Os vencedores da segunda edição dos Iberian Fes-
tival Awards, promovidos pela APORFEST - Asso-
ciação Portuguesa de Festivais de Música, foram 
anunciados a 16 de março. Estiveram em Barce-
lona para receber os prémios o presidente da 
Câmara, Nuno Mascarenhas, e o diretor artístico e 
de produção do festival, Carlos Seixas.
  Em duas edições dos Iberian Festival Awards, 
Sines acumula seis distinções. Em 2016 (prémios 
referentes à edição de 2015), venceu a categoria de 
melhor alinhamento artístico (Portugal e Espa-
nha), de melhor programa cultural (Portugal) e de 
melhor grande festival português.

Bolsa de Turismo de Lisboa

Presidente da República e milhares de 
visitantes passaram pelo expositor de Sines

Uma caixa de vasquinhos e informação sobre o Fes-
tival Músicas do Mundo e o Tall Ships Festival. Com 
estes presentes na mão, saiu o Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, do expositor do 
município de Sines na Bolsa de Turismo de Lisboa, 
que se realizou entre 15 e 19 de março, na FIL.
  A visita do Presidente da República foi um dos pon-
tos altos da participação de Sines no salão de refe-
rência para a indústria de turismo nacional. Outro 
momento-chave foi a apresentação do Sines Tall 

Ships Festival pelos representantes das entidades 
parceiras: Aporvela, Município de Sines, Adminis-
tração do Porto de Sines e Turismo do Alentejo e 
Ribatejo. Ao passarem pelo stand de Sines, milha-
res de visitantes ficaram a saber que, de 28 de abril 
a 1 de maio, os mais belos veleiros do mundo vão 
estar na terra de Vasco da Gama.
  A BTL foi também uma oportunidade para divul-
gar a 19.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas 
do Mundo, que, precisamente nos dias em que 

decorreu a feira, foi premiado com o galardão Ibe-
rian Festival Awards para festival português que 
melhor promove o turismo.  
  A gastronomia da região – com uma prova de con-
servas de Sines – e a oferta balnear do concelho 
foram outros recursos promovidos no expositor da 
Câmara Municipal de Sines. 
  A participação de Sines na BTL foi feita em con-
junto com a Entidade Regional de Turismo do Alen-
tejo e Ribatejo.

A aldeia de Porto Covo é uma das pré-finalistas do concurso Maravilhas de Portugal - Aldeias, anunciou a organização a 7 de abril. Porto Covo concorre 
na categoria Aldeias de Mar, juntamente com Costa Nova (Ílhavo), Azenhas do Mar (Sintra), Zambujeira do Mar (Odemira), Ferragudo (Lagoa), Porto 
Moniz (Porto Moniz - Madeira) e Fajã dos Cubres (Calheta - Açores). As 49 aldeias pré-finalistas foram escolhidas por um painel de especialistas, que as 
selecionou entre 322 aldeias candidatadas. De 3 de julho a 20 de agosto, as aldeias pré-finalistas do concurso serão sujeitas a votação do público para 
escolha das 14 finalistas. A candidatura de Porto Covo ao concurso foi feita pela Câmara Municipal de Sines, em articulação com a Junta de Freguesia de 
Porto Covo.

PORTO COVO
Pré-finalista 

Maravilhas de Portugal 

PORTO COVO
Pré-finalista 

Maravilhas de Portugal 
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Arquivo Aberto

Em Sines e no seu termo
Parte IV: Ribeira dos Moinhos

Deixámos a Ribeira dos Moinhos, no número passa-
do, a iniciar a sua fase da cultura do arroz. Uma das 
famílias foreiras das suas courelas era precisamente 
a família inglesa Pidwell, com interesse na cultura do 
arroz.
  Em 1944, um desvio do curso normal da Ribeira dos 
Moinhos por vários proprietários da zona afetou a 
produção da azenha de Alberto Pidwell (1). Este 
último era proprietário, casado e residente em 
Sines, e foi um importante fornecedor de farinhas ao 
concelho durante a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918). Além de ser proprietário de courelas na Ri-
beira dos Moinhos, possuía também propriedade no 
Paiol, no Monte Feio, e a herdade da Delhalva (2). 
  A capacidade fornecedora da Ribeira dos Moinhos 
era tão relevante que durante a crise dos abasteci-
mentos entre 1914 e 1918 eram vários os moradores 
da vila que tentavam impedir a saída dos géneros ali-
mentares. Em 1917, em outubro, um numeroso 
grupo de indivíduos, que para o efeito disseram falar 
em nome do povo, dirigiu-se ao Administrador do 
Concelho para reivindicar a proibição de saída do 
concelho de 2480 litros de géneros da Ribeira dos 
Moinhos (3).
  O lugar da Ribeira dos Moinhos continuou a ser um 
dos mais habitados em Sines. Existia um posto esco-
lar logo na primeira metade do século XX (4). Em 
1942, era um dos locais do concelho, a par do Bar-
ranco da Quinta, Ribeira da Junqueira, Cabeça da 
Cabra e Porto Covo, para onde eram nomeados 
cabos-chefes (5), para o policiamento dos lugares 
rurais. Os cabos de polícia eram soldados ou mance-
bos apurados para o serviço militar. Eram propostos 
pelos regedores da freguesia e o presidente da 
Câmara aceitava a proposta.
  O núcleo populacional era tão relevante que foi pos-
sível a constituição do Sporting Club Ribeira dos Moi-
nhos. Apesar da aprovação dos estatutos ter sido 
solicitada em 1946 (6), não se sabe se chegou a ter 
atividade. A partir dos anos 70, ainda antes do Com-
plexo Industrial, começaram a ser construídos os 
acessos ao lugar da Ribeira dos Moinhos: entre 1970 
e 1971 foi construído o prolongamento da Rua de 
Santo Isidro, atual Avenida General Humberto Del-
gado, à Estrada da Ribeira dos Moinhos (7).
  A partir da década de 40 do século XX, a Câmara 
Municipal de Sines começou a vender aos seus forei-

ros o domínio útil das suas propriedades, permitin-
do-lhes ser possuidores plenos da sua propriedade. 
Assim aconteceu com as courelas da Ribeira dos Moi-
nhos e do Paul do Concelho, entre 1945 e 1946 (8). A 
herdade da Jardôa, pertencente a Frank Edwards 
Pidwell, foi remida em 20 de agosto de 1946 e com-
punha-se de terras de semeadura, pomar e horta (9). 
As terras das Caiadas, do mesmo proprietário, 
foram remidas no mesmo dia (10), assim como as ter-
ras do Paul (11).
  Com a construção do Complexo Industrial, a partir 
de 1971, boa parte da propriedade foi expropriada. 
Os problemas ambientais, com as constantes des-
cargas de poluentes na Ribeira, motivaram frequen-
tes movimentos populares. Em 1982, após a Greve 
Verde de Maio, entrou em funcionamento a Estação 
de Tratamento de Águas da Ribeira dos Moinhos. 
  Terminou a fortuna agrícola da Ribeira dos Moi-
nhos. Que se inicie um outro destino para este local, 
onde uma parte da história de Sines está à espera 
para ser conhecida.

Sandra Patrício
arquivo@mun-sines.pt

Notas
(1) Arquivo Municipal de Sines. Câmara Municipal de Sines. 
Correspondência recebida, maço 254, 1944.
(2) Ver mais informação sobre Alberto Pidwell na base de 
d a d o s  d o  A r q u i v o  M u n i c i p a l ,  d i s p o n í v e l  e m 
http://45.33.69.154/index.php/alberto-pidwell .
(3) AMSNS. Comissão de Abastecimento do Concelho de 
Sines, actas, 1917, instrumento de descrição documental 
nº 11.
(4) AMSNS. CMS. Correspondência recebida, maço 130, 
1936.
(5) AMSNS. CMS. Correspondência recebida, maço 218, 
documento 2078, 1942.
(6) AMSNS. CMS. Correspondência recebida, maço 269, 
documento 209, 1946.
(7) AMSNS. CMS. Obras Municipais, REG194, 1970-1971.
(8) AMSNS. CMS. Organização e Funcionamento, Registo 
de alvarás de direitos conferidos aos particulares pela 
Câmara Municipal de Sines, nos termos do artigo 356 do 
Código Administrativo. Livro  2, 1945-1946.
(9) AMSNS. CMS. Organização e Funcionamento, Registo 
de alvarás de direitos conferidos aos particulares pela 
Câmara Municipal de Sines, nos termos do artigo 356 do 
Código Administrativo, livro 2, fl. 26-27v, 11 de Setembro 
de 1946.
(10) Idem, fl. 26v-27.
(11) Idem, fl. 27-27v.

> Colóquio sobre Sines portuária e comércio 
atlântico está a receber inscrições

Estão abertas as inscrições para o colóquio que, de 7 a 9 de setembro de 2017, vai debater a história marítima 
de Sines e as suas ligações atlânticas. Designado “Sines, o Porto e o Mar. História e Património”, o colóquio 
contará com a presença de vários investigadores portugueses e internacionais. Nele, irá debater-se não só o 
papel do porto de Sines na história, mas também, de um ponto de vista nacional, os temas das rotas 
marítimas e comércio intercontinental, o património portuário português e a problemática da escravatura. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de agosto no formulário disponível no seguinte endereço: 
www.sines.pt/p/portomar.

A Ribeira dos Moinhos nos anos 80 do século XX. Coleção Fotográfica da Câmara Municipal de 
Sines. PT-MNSNS CMSNS/CF/001/0012/000018

A exposição "Memórias da Praia de São Torpes" 
revela pela primeira vez uma das mais 
importantes descobertas arqueológicas feitas em 
Sines nos últimos anos: uma inscrição islâmica, 
que se crê ser a pedra fundacional de uma rábita 
(mosteiro árabe), datada do ano de 1009. Até ao 
momento quase nada se sabia sobre Sines 
durante esta época, pelo que esta descoberta 
abre todo um novo capítulo da história da cidade.    
A pedra foi encontrada pela arqueóloga Isabel 
Inácio, durante os trabalhos de recuperação do 
Castelo. Devido ao seu grande interesse 
científico, foi estudada ao mais alto nível, tendo a 
sua transcrição sido feita pela professora Ana 
Labarta, catedrática de Estudos Árabes e 
Islâmicos da Universidade de Valência, Espanha.

Pode esta pedra abrir um novo capítulo
da história de Sines?

[... esta] rábita para que seja mencionado (o nome 
de Deus), se Deus quiser.  E isso (foi) no mês de / 

Ramadão do ano 399  [...] / Deus [...] / [...]

TRANSCRIÇÃO PROVISÓRIA

Memórias da Praia de S. Torpes

Depois do sucesso em Lisboa, exposição 
sobre São Torpes já está em Sines

A exposição “Memórias da Praia de S. Torpes”, visi-
tada por 80 mil pessoas no Museu Nacional de 
Arqueologia, Mosteiro dos Jerónimos, já está 
patente no Museu de Sines. 
  A exposição foi inaugurada no dia 4 de abril, com a 
presença de familiares de arqueólogos e amantes 
do património que, ao longo dos séculos, trabalha-
ram sobre a história da Praia de S. Torpes: D. 
Miguel de Bragança, familiar de D. Teotónio de Bra-
gança - que fez a primeira escavação em S. Torpes, 
em 1591 - e as famílias de Cruz e Silva, Francisco Iná-
cio da Costa Palma e José Miguel da Costa. A dire-
tora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula 
Amendoeira, também esteve presente na inaugu-
ração.
  Nesta exposição, os visitantes podem conhecer 
em profundidade a história de uma das praias por-
tuguesas mais ricas em património cultural e natu-
ral, cenário de alguns dos momentos mais impor-
tantes da história da arqueologia portuguesa.
  Resultado de uma parceria entre o Museu Nacio-
nal de Arqueologia / Direção-Geral do Património 
Cultural e o Museu de Sines / Câmara Municipal de 
Sines, a exposição foi possível graças ao apoio da 
EDP Produção, no âmbito do programa Tradições 
Locais e Regionais. 

D E S C O B E R T A
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Notas
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(8) AMSNS. CMS. Organização e Funcionamento, Registo 
de alvarás de direitos conferidos aos particulares pela 
Câmara Municipal de Sines, nos termos do artigo 356 do 
Código Administrativo. Livro  2, 1945-1946.
(9) AMSNS. CMS. Organização e Funcionamento, Registo 
de alvarás de direitos conferidos aos particulares pela 
Câmara Municipal de Sines, nos termos do artigo 356 do 
Código Administrativo, livro 2, fl. 26-27v, 11 de Setembro 
de 1946.
(10) Idem, fl. 26v-27.
(11) Idem, fl. 27-27v.
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D E S C O B E R T A
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Comemorações do 25 de Abril

12 DE ABRIL A 6 DE MAIO
Exposição «25 de Abril»
> Biblioteca Municipal

22 DE ABRIL
Inauguração das exposições «Sines, Logística 
à Beira-Mar» e «Sines'Cópio 360º»
> Centro de Artes de Sines | 16h00

«Al Berto, a vida errante», documentário de 
Pedro Caldas
> Centro de Artes de Sines | 21h30 | Entrada 
gratuita mediante reserva

23 DE ABRIL
Exposição «Vespas e Clássicos»
> Jardim das Descobertas

Exposição Arte Velha - Associação de Artesãos 
de Sines
> Sede da associação

24 DE ABRIL
Espetáculo «A Revolução na Caixa de Costura»
> Centro de Artes de Sines | 14h00 | Para alunos do 
4.º ano do 1.º ciclo

Noite da Liberdade: UHF, fogo de artifício e 
Mete-Discos Alvim
> Castelo de Sines | 22h30 | Entrada livre

25 DE ABRIL
Hastear da Bandeira
> Paços do Concelho | 10h00

Sessão Solene da Assembleia Municipal
> Paços do Concelho | 11h00

Natação: 5.º Torneio do Litoral Alentejano
> Piscina Mun. Carlos Manafaia | 9h30 e 15h30

Da Tradição à Modernidade: As Comissões de 
Moradores no Concelho de Sines
> Centro de Artes de Sines | 16h00

29 DE ABRIL
Apresentação do livro «Exílios», editado pela 
Associação de Exilados Políticos Portugueses
> Livraria A das Artes | 16h00

:: Programa completo e definitivo a disponibilizar em 
sines.pt e desdobrável das comemorações

PROGRAMA

NOITE DA LIBERDADE: CONCERTO + FOGO + DJ
24 de abril | 22h30 | Castelo de Sines

Já tínhamos saudades de uma grande noite de 
rock no Castelo e é isso que vamos ter a 24 de abril,  
com o concerto dos míticos UHF.  A banda de Antó-
nio Manuel Ribeiro é o principal chamariz da Noite 
da Liberdade, ponto alto das comemorações dos 
43 anos do 25 de Abril, que contará também com 
lançamento de fogo de artifício e, depois da meia-
noite, o set de um DJ especial: Fernando Alvim.
  Apresentar os UHF ao público parece absurdo, 
pois é como apresentar dois amigos que se conhe-
cem muito bem. São quase tão antigos como a 
Revolução dos Cravos - nasceram oficialmente a 18 
de novembro de 1978 - e contam por fãs milhares 
(talvez milhões) de rockeiros de todas as gerações. 
Juntamente com Rui Veloso são considerados os 
fundadores do "rock português" e se algum disco 
se pode considerar seminal nesse movimento esse 
disco é "Cavalos de Corrida", que lançaram em 
1980. Muita biografia aconteceu depois, mas o que 
neste momento interessa são os UHF do presente, 
uma banda que se soube reinventar, criar novos 
sucessos e fazer jus a um património de mais de 
300 canções.

UHF

NUNO FONTINHA

NÃO PERCA

UMA HOMENAGEM 
VISUAL ÀS COMISSÕES 

DE MORADORES
25 de abril | 16h00 | CAS

Depois de, em 2016, as comemorações do 25 de 
Abril terem ficado associadas à estreia do filme 
sobre os pescadores de Sines, as comemorações 
de 2017 vão ter como um dos destaques a estreia 
de um documentário sobre o legado das comis-
sões de moradores do concelho, um projeto da 
Câmara Municipal de Sines, apoiado pela EDP Pro-
dução. Na mesma sessão será apresentado o livro 
«História Social de Sines», coordenado por Raquel 
Varela.

DJ FERNANDO ALVIM


