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O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas realizadas a 26 de setembro com 
a renovação das maiorias absolutas em todas as autarquias do concelho de Sines. 

Nuno Mascarenhas foi reeleito presidente da Câmara. P4-5

Mandato 2021-2025

Maiorias renovadas 
nas autarquias de Sines

Sines recebeu 
festival dedicado 
à música clássica

// P21

Projeto 
«Comprar em Sines»

lançado
// P9

Estrada da 
Ilha do Pessegueiro 

repavimentada
// P6

FELIZ NATALFELIZ NATAL



Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Sines no início 

de um novo ciclo

SINES MUNICIPAL . 31 . DEZEMBRO 2021 \\ 0302 // SINES MUNICIPAL . 31 . DEZEMBRO 2021

SINES MUNICIPAL

Redação e Administração: Câmara Municipal de Sines - Largo Ramos da Costa, 21-A - 7520-159 Sines - Tel. 269 630 665 - Email: ci@mun-sines.pt - Site: www.sines.pt | Periodicidade: 
Trimestral | Ano: VIII | N.º 31 | Edição: Dezembro 2021 | Propriedade: Câmara Municipal de Sines | Diretor: Nuno Mascarenhas | Impressão: Lidergraf - Artes Gráficas, SA | Depósito Legal: 
n.º 372137/14 | Tiragem: 7500 exemplares | Distribuição: Gratuita

Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos da Costa, 21-A 
      7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      
> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos da 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 nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços*

Balcão Único + Tesouraria / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral, sem pagamentos
9h00-16h00: atendimento de Urbanismo e 
atendimento que envolva pagamentos

Balcão Único / Porto Covo 
9h00-12h00 / 13h00-17h00: atendimento geral
9h00-12h00 / 13h00-16h00: atendimento que envolva 
pagamentos

* Obrigatório uso de máscara

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. 

Atendimento do Executivo

Marcações pelo tel. 269 630 600 ou pelo email 
geral@mun-sines.pt.

Presidente Nuno Mascarenhas (PS)
Terças-feiras, 15h00-17h00

Vice-presidente Fernando Ramos (PS)
Terças-feiras, 10h00-12h00

Vereadora Filipa Faria (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador José Manuel Arsénio (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador António Braz (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Gonçalo Naves (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Jaime Cáceres (CDU)
Segundas-feiras, 10h00-12h30

Atendimento DECO

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

Onde: Instalações da Câmara Municipal de Sines
Quando: Terceiras terças-feiras do mês, 13h30-16h30
Marcações: Balcão Único (Paços do Concelho); tel. 
269 630 600

Informações úteis

Sines está a atravessar neste início de década 

uma mudança de paradigma económico cuja face 

mais visível é, para já, o encerramento da central 

termoelétrica, processo que gostaríamos que 

tivesse sido mais faseado para que os seus impac-

tos sociais fossem menores. 

  No entanto, a tendência que está subjacente a 

este encerramento - a descarbonização da eco-

nomia com vista a combater as alterações climá-

ticas - é uma inevitabilidade e devemos encará-la 

como uma oportunidade que Sines tem de saber 

aproveitar.

  Primeiro, porque existem terrenos industriais 

que permitem a localização de novas unidades de 

produção energética, nomeadamente, nos seto-

res solar/fotovoltaico e eólico. 

  Não estando os nossos instrumentos de ordena-

mento do território preparados para este novo 

ciclo de investimentos, aprovámos, após con-

sulta pública, as normas provisórias (a incorporar 

no novo PDM) e que vêm regular as condições de 

instalação destas unidades fora dos terrenos de 

natureza industrial.

  Também nesta reconversão de Sines como polo 

energético de futuro, importa salientar o facto de 

Sines figurar como ponto nevrálgico na Estraté-

gia Nacional para o Hidrogénio, que teve como pri-

meira consequência a chegada ao território de 

um conjunto de potenciais investidores de seto-

res muito diversificados.

  É precisamente o que tem acontecido nas áreas 

das tecnologias e do setor portuário, que procu-

ram em Sines novas oportunidades que, a seu 

tempo, representarão mais empregos e geração 

de riqueza para esta região.

  É igualmente importante referir três áreas de 

suporte aos novos investimentos que são funda-

mentais.

  Do ponto de vista do ensino superior, continua-

mos a trabalhar com o Instituto Politécnico de 

Setúbal na criação de condições para a abertura 

de uma escola superior em Sines, sem descurar 

também o ensino técnico e profissional e o papel 

muito relevante que a Escola Tecnológica do Lito-

ral Alentejano tem tido na região.

  No que respeita à habitação, em breve assinare-

mos a Estratégia Local de Habitação com o IHRU, 

ganhando melhores condições para o investi-

mento em habitação a custos controlados, mais 

acessível para as famílias jovens, e também para 

investir na beneficiação da habitação social.

  Do ponto de vista das acessibilidades, estão em 

curso os investimentos mais prementes. A liga-

ção da A26 ao nó da A2 de Grândola Norte ficou 

garantida no Plano de Recuperação e Resiliência, 

e a qualificação da linha ferroviária à Linha do Sul, 

com a reintrodução de passageiros neste troço, 

continua a ser uma prioridade.

  No momento em que finalizamos o quadro comu-

nitário Portugal 2020, com mais de 20 milhões de 

euros de fundos contratualizados no nosso con-

celho só para investimento público, estamos já a 

preparar o próximo ciclo de financiamentos. E 

nesse novo ciclo teremos a possibilidade de con-

ciliar fundos de natureza distinta: os fundos 

estruturais, do Portugal 2020; os fundos PRR – 

Plano de Recuperação e Resiliência; e os apoios 

do Fundo para a Transição Justa, que decorrem do 

encerramento da central termoelétrica.

  Sabemos que muitas das verbas do Fundos para 

a Transição Justa se destinam a alavancar proje-

tos de natureza e empresarial e industrial que pro-

movam uma transição energética mais rápida, 

mas não deixaremos de reivindicar que possam 

também ser usadas para promover maior coesão 

social, apoiar a economia local, as pequenas e 

médias empresas, o comércio e os serviços, no 

fundo, as pessoas.

  Aliás, neste novo ciclo de investimentos, mas 

também no novo ciclo autárquico que agora se ini-

cia, será esse o nosso foco: combater as desigual-

dades, apostar na qualificação, fomentar a parti-

cipação. Para isso, é tempo de união em torno do 

que é mais importante: Sines.

UM NATAL COM TODOS

Quando, em dezembro de 2020, me dirigi a todos 
vós por este meio, aproximava-se um Natal como 
Portugal e o mundo nunca tinham vivido, nublado 
pelos receios do contacto humano e dos seus efei-
tos da propagação de um vírus que transformou o 
nosso modo de vida.
  Em 2021, vivemos um período difícil logo no pri-
meiro trimestre do ano, uma tragédia humana que 
nos fechou em casa e encheu os nossos hospitais, 
mas, com o contributo das vacinas para minimizar 
os efeitos mais graves da doença, também conse-
guimos recuperar alguns aspetos de normalidade 
nas nossas vidas, como o regresso da cultura e do 
desporto e, muito importante, o fim das restrições 
mais limitativas do exercício da atividade econó-
mica.
  Neste momento, encontramo-nos mais uma vez 
numa situação de expectativa, à espera de saber 
que ameaça representa em concreto mais uma 
variante do vírus.
  O ensinamento principal que esta pandemia nos 
trouxe é que temos de aprender a viver com a 
incerteza, sem grandes proclamações sobre o que 
vai ser o futuro, mas mantendo a coragem para 
enfrentar o que ele nos reservar.
  Neste Natal, a minha mensagem de esperança 
não incide em circunstâncias externas que possam 
ocorrer, mas, sim, na força do nosso espírito.
  Conscientes de que somos indivíduos, mas tam-
bém de que fazemos parte de uma comunidade e 
que não estamos sozinhos, temos tudo para ven-
cer as lutas que se avizinham, quaisquer que elas 
sejam.
  Nos próximos meses, as diferentes visões sobre 
como reagir à pandemia, um novo ciclo eleitoral 
aqui tão próximo, podem levar a que nos fixemos 
nas nossas diferenças. Mas esse não é o caminho, 
temos de resistir à fragmentação da nossa socie-
dade. E o Natal deve servir para isso: para deixar-
mos de lado ressentimentos e percebermos que 
estamos nisto juntos.

Um Feliz Natal para Todos.
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Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos da Costa, 21-A 
      7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      
> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos da 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 nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços*

Balcão Único + Tesouraria / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral, sem pagamentos
9h00-16h00: atendimento de Urbanismo e 
atendimento que envolva pagamentos

Balcão Único / Porto Covo 
9h00-12h00 / 13h00-17h00: atendimento geral
9h00-12h00 / 13h00-16h00: atendimento que envolva 
pagamentos

* Obrigatório uso de máscara

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. 

Atendimento do Executivo

Marcações pelo tel. 269 630 600 ou pelo email 
geral@mun-sines.pt.

Presidente Nuno Mascarenhas (PS)
Terças-feiras, 15h00-17h00

Vice-presidente Fernando Ramos (PS)
Terças-feiras, 10h00-12h00

Vereadora Filipa Faria (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador José Manuel Arsénio (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador António Braz (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Gonçalo Naves (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Jaime Cáceres (CDU)
Segundas-feiras, 10h00-12h30

Atendimento DECO

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

Onde: Instalações da Câmara Municipal de Sines
Quando: Terceiras terças-feiras do mês, 13h30-16h30
Marcações: Balcão Único (Paços do Concelho); tel. 
269 630 600

Informações úteis

Sines está a atravessar neste início de década 

uma mudança de paradigma económico cuja face 

mais visível é, para já, o encerramento da central 

termoelétrica, processo que gostaríamos que 

tivesse sido mais faseado para que os seus impac-

tos sociais fossem menores. 

  No entanto, a tendência que está subjacente a 

este encerramento - a descarbonização da eco-

nomia com vista a combater as alterações climá-

ticas - é uma inevitabilidade e devemos encará-la 

como uma oportunidade que Sines tem de saber 

aproveitar.

  Primeiro, porque existem terrenos industriais 

que permitem a localização de novas unidades de 

produção energética, nomeadamente, nos seto-

res solar/fotovoltaico e eólico. 

  Não estando os nossos instrumentos de ordena-

mento do território preparados para este novo 

ciclo de investimentos, aprovámos, após con-

sulta pública, as normas provisórias (a incorporar 

no novo PDM) e que vêm regular as condições de 

instalação destas unidades fora dos terrenos de 

natureza industrial.

  Também nesta reconversão de Sines como polo 

energético de futuro, importa salientar o facto de 

Sines figurar como ponto nevrálgico na Estraté-

gia Nacional para o Hidrogénio, que teve como pri-

meira consequência a chegada ao território de 

um conjunto de potenciais investidores de seto-

res muito diversificados.

  É precisamente o que tem acontecido nas áreas 

das tecnologias e do setor portuário, que procu-

ram em Sines novas oportunidades que, a seu 

tempo, representarão mais empregos e geração 

de riqueza para esta região.

  É igualmente importante referir três áreas de 

suporte aos novos investimentos que são funda-

mentais.

  Do ponto de vista do ensino superior, continua-

mos a trabalhar com o Instituto Politécnico de 

Setúbal na criação de condições para a abertura 

de uma escola superior em Sines, sem descurar 

também o ensino técnico e profissional e o papel 

muito relevante que a Escola Tecnológica do Lito-

ral Alentejano tem tido na região.

  No que respeita à habitação, em breve assinare-

mos a Estratégia Local de Habitação com o IHRU, 

ganhando melhores condições para o investi-

mento em habitação a custos controlados, mais 

acessível para as famílias jovens, e também para 

investir na beneficiação da habitação social.

  Do ponto de vista das acessibilidades, estão em 

curso os investimentos mais prementes. A liga-

ção da A26 ao nó da A2 de Grândola Norte ficou 

garantida no Plano de Recuperação e Resiliência, 

e a qualificação da linha ferroviária à Linha do Sul, 

com a reintrodução de passageiros neste troço, 

continua a ser uma prioridade.

  No momento em que finalizamos o quadro comu-

nitário Portugal 2020, com mais de 20 milhões de 

euros de fundos contratualizados no nosso con-

celho só para investimento público, estamos já a 

preparar o próximo ciclo de financiamentos. E 

nesse novo ciclo teremos a possibilidade de con-

ciliar fundos de natureza distinta: os fundos 

estruturais, do Portugal 2020; os fundos PRR – 

Plano de Recuperação e Resiliência; e os apoios 

do Fundo para a Transição Justa, que decorrem do 

encerramento da central termoelétrica.

  Sabemos que muitas das verbas do Fundos para 

a Transição Justa se destinam a alavancar proje-

tos de natureza e empresarial e industrial que pro-

movam uma transição energética mais rápida, 

mas não deixaremos de reivindicar que possam 

também ser usadas para promover maior coesão 

social, apoiar a economia local, as pequenas e 

médias empresas, o comércio e os serviços, no 

fundo, as pessoas.

  Aliás, neste novo ciclo de investimentos, mas 

também no novo ciclo autárquico que agora se ini-

cia, será esse o nosso foco: combater as desigual-

dades, apostar na qualificação, fomentar a parti-

cipação. Para isso, é tempo de união em torno do 

que é mais importante: Sines.

UM NATAL COM TODOS

Quando, em dezembro de 2020, me dirigi a todos 
vós por este meio, aproximava-se um Natal como 
Portugal e o mundo nunca tinham vivido, nublado 
pelos receios do contacto humano e dos seus efei-
tos da propagação de um vírus que transformou o 
nosso modo de vida.
  Em 2021, vivemos um período difícil logo no pri-
meiro trimestre do ano, uma tragédia humana que 
nos fechou em casa e encheu os nossos hospitais, 
mas, com o contributo das vacinas para minimizar 
os efeitos mais graves da doença, também conse-
guimos recuperar alguns aspetos de normalidade 
nas nossas vidas, como o regresso da cultura e do 
desporto e, muito importante, o fim das restrições 
mais limitativas do exercício da atividade econó-
mica.
  Neste momento, encontramo-nos mais uma vez 
numa situação de expectativa, à espera de saber 
que ameaça representa em concreto mais uma 
variante do vírus.
  O ensinamento principal que esta pandemia nos 
trouxe é que temos de aprender a viver com a 
incerteza, sem grandes proclamações sobre o que 
vai ser o futuro, mas mantendo a coragem para 
enfrentar o que ele nos reservar.
  Neste Natal, a minha mensagem de esperança 
não incide em circunstâncias externas que possam 
ocorrer, mas, sim, na força do nosso espírito.
  Conscientes de que somos indivíduos, mas tam-
bém de que fazemos parte de uma comunidade e 
que não estamos sozinhos, temos tudo para ven-
cer as lutas que se avizinham, quaisquer que elas 
sejam.
  Nos próximos meses, as diferentes visões sobre 
como reagir à pandemia, um novo ciclo eleitoral 
aqui tão próximo, podem levar a que nos fixemos 
nas nossas diferenças. Mas esse não é o caminho, 
temos de resistir à fragmentação da nossa socie-
dade. E o Natal deve servir para isso: para deixar-
mos de lado ressentimentos e percebermos que 
estamos nisto juntos.

Um Feliz Natal para Todos.
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Mandato 2021-2025

PS renovou maiorias no município 
e freguesias de Sines e Porto Covo

O Partido Socialista (PS) venceu as eleições autár-
quicas realizadas a 26 de setembro com a renova-
ção das maiorias absolutas em todas as autarquias 
do concelho de Sines. Nuno Mascarenhas foi ree-
leito presidente da Câmara.  
  Nas eleições para a Câmara, o PS obteve 50,24% 
da votação, correspondente a 3041 votos, sendo 
seguido pelo MAISines, com 26,19% (1585 votos), 
pela CDU, com 14,32% (867 votos), pelo Chega, 
com 3,47% (210 votos)  e  pela  col igação 
PPD/PSD.CDS-PP, com 3,34% (202 votos). Tradu-
zida em representantes no executivo, a votação 
resultou em quatro mandatos para o PS, dois man-
datos para o MAISines e um para a CDU. 
  Na Assembleia Municipal, também voltou a haver 
uma maioria do PS, com 11 mandatos, seguido 
pelo MAISines, com seis, e pela CDU, com quatro. 
Esta distribuição resultou de 46,30% da votação 
para o PS (2803 votos), 25,69% para o MAISines 
(1555 votos), 18,07% para a CDU (18,07%), 3,73% 
para a coligação PPD/PSD.CDS-PP (226 votos) e 
3,62% para o Chega (219 votos). 
  Na Assembleia de Freguesia de Sines, o PS ven-
ceu com 46,09% (2528 votos), seguido pelo MAISi-
nes, com 27,37% (1501 votos), pela CDU, com 
17,76% (974 votos), pelo Chega, com 3,61% (198 
votos), e pela coligação PPD/PSD.CDS-PP, com 
2,44% (134 votos). O PS ficou com sete mandatos, 
o MAISines com quatro e a CDU com dois. 
  Na Assembleia de Freguesia de Porto Covo, a vitó-
ria coube novamente ao PS, com 56,67% (323 
votos), seguido pela coligação PPD/PSD.CDS-PP, 
com 26,67% (152 votos), pela CDU, com 10,70% (61 
votos), e pelo MAISines com 4,39% (25 votos). Dos 
sete mandatos disponíveis, o PS ficou com cinco e 
o PPD/PSD.CDS-PP com dois. 

> Vencer um novo ciclo de transformações

Na cerimónia de instalação dos órgãos do municí-
pio, realizada a 9 de outubro no Centro de Artes de 
Sines, Nuno Mascarenhas sintetizou os principais 
desafios do mandato 2021-2025.
  No que respeita à transição energética, o presi-
dente da Câmara reeleito lembrou que não con-
cordou com os tempos do encerramento da Cen-
tral Termoelétrica de Sines.
  “Temos de continuar a apoiar as famílias que per-
deram rendimentos e a economia local que se res-
sentiu dessa quebra. Mas a principal resposta ao 
vazio que o encerramento da central criou é ape-
nas uma: investimento. Mais investimento a fixar-
se no concelho, que crie postos de trabalho mais 
qualificados e aproveite a experiência dos nossos 
quadros”, afirmou. 
  Do ponto de vista da transição digital, num 
momento em que está a nascer um polo do setor 
tecnológico, Nuno Mascarenhas salientou que, 
“neste domínio, são tão relevantes os grandes 
como os pequenos investimentos”.
  Quanto ao desafio da qualificação do território, o 

presidente da Câmara notou que neste mandato a 
prioridade será a de finalizar o conjunto de inter-
venções iniciadas, o planeamento de um novo 
ciclo de desenvolvimento urbano tendo em vista a 
absorção dos fundos do Portugal 2030 e do PRR, e 
o incremento da inclusão e a coesão social. 
  Neste contexto, defende Nuno Mascarenhas, “é 
também determinante o investimento em habita-
ção, de modo a possibilitar a fixação de mais 
jovens e mais famílias”.
  “A resposta aos desafios económicos do território 
só será eficaz com mais investimento na qualifica-
ção da habitação social existente, investimento 
em nova habitação social, promoção de habitação 
a custos controlados, nomeadamente por coope-
rativas e privados, aumentando o investimento 
em habitação mais acessível.”
  Quanto ao terceiro desafio – participação, cida-
dania e proximidade – é fundamental um bom uso 
das novas tecnologias para fomentar “mais res-
ponsabilidade, mais interesse, mais participação”.
  Na cerimónia de instalação dos órgãos munici-
pais, tomaram posse os novos membros do execu-
tivo e da Assembleia Municipal.
  Foi eleita a nova mesa da Assembleia, constituída 
por Idalino José (presidente), Nádia Vilhena (1.ª 
secretária) e Artur Martins (2.º secretário).
  A nova Assembleia Municipal de Sines é consti-
tuída por 21 deputados eleitos diretamente (11 do 
PS, 6 do MAISines e 4 da CDU), pelo presidente da 
Junta de Freguesia de Sines (Joaquim Serrão) e 
pelo presidente da Junta de Freguesia de Porto 
Covo (José Pedro Arsénio).

Novo executivo municipal
Á R E A S D E C O M P E T Ê N C I A 

A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 13 de 
outubro, aprovou as competências próprias e do 
órgão autárquico que o presidente da Câmara irá 
exercer no mandato 2021-2025.
  Nessa reunião, foi ainda fixado em três o número 
de vereadores com exercício de funções a tempo 
inteiro (Fernando Ramos, Filipa Faria e José 
Manuel Arsénio) e nomeado o vice-presidente (Fer-
nando Ramos).
  Em despacho datado de 20 de outubro, o presi-
dente da Câmara reservou para si e distribuiu os 
pelouros pelos vereadores a tempo inteiro da 
seguinte forma:

Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas (PS)

w O Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
w O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
w No âmbito da Divisão de Administração e Finan-
ças, as áreas da "Gestão financeira", da "Gestão 
dos sistemas e tecnologias de informação", do 
"Atendimento multicanal" e da "Gestão documen-
tal"
w No âmbito da Divisão Jurídica, Fiscalização e 
Ambiente, a área do acompanhamento dos pro-
cessos que decorram sob a via contenciosa e todos 
os demais mandatos forenses
w No âmbito da Divisão de Obras Municipais, as 
áreas dos "Projetos subjacentes a investimentos", 

das "Empreitadas de obras públicas" e da "Coorde-
nação e controlo das operações"
w No âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Local, a área da "Cultura e património cultural"
w A Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica e 
respetiva Unidade de Gestão e Comunicação 
Estratégica, bem como o respetivo serviço de Ges-
tão e Organização de Eventos
w O Serviço de Gestão de Espaços Públicos e         
Jardins 

Vice-presidente, Fernando Ramos (PS)

w No âmbito da Divisão de Administração e Finan-
ças, as áreas da «Contabilidade", da "Gestão de 
tesouraria", da "Contratação pública", da "Gestão 
de stocks" e da "Gestão de recursos humanos"
w A Divisão de Desenvolvimento Social, bem como 
a Unidade de Educação e Juventude nela inte-
grada
w No âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Local, a área do "Desporto", o Serviço de Gestão de 
Equipamentos Desportivos e o Serviço de Desen-
volvimento Desportivo
w No âmbito da Unidade de Atendimento e Gestão 
Documental, integrada na Divisão de Administra-
ção e Finanças, a área da "Gestão comercial e pro-
cessual"
w A Unidade de Serviços Urbanos

Vereadora Filipa Faria (PS)

w No âmbito da Divisão de Administração e Finan-
ças, a área da "Gestão patrimonial"
w A Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente, com 
exclusão da área do acompanhamento dos proces-
sos que decorram sob a via contenciosa
w No âmbito da Divisão de Obras Municipais, a 
área do "Cadastro, topografia e desenho"
w  A Divisão de Ordenamento do Território
w No âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Local, a área da "Promoção territorial e turismo"

Vereador José Manuel Arsénio (PS)

w No âmbito da Divisão de Obras Municipais, o Ser-
viço de Equipamentos e Manutenção e o Serviço 
de Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e 
Gás
w O Gabinete de Proteção Civil
w No âmbito da Divisão de Administração e Finan-
ças, na área da "Contratação pública", os procedi-
mentos até ao valor de 20 000 €

Os vereadores António Braz , Gonçalo (MAISines)
Naves e Jaime Cáceres não têm (MAISines) (CDU) 
competências delegadas ou subdelegadas.
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Tomada de posse do presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas

Idalino José foi reeleito presidente da Assembleia Municipal

Joaquim Serrão, presidente da Junta de Freguesia de Sines

José Pedro Arsénio, presidente da Junta de Porto Covo
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Mandato 2021-2025

PS renovou maiorias no município 
e freguesias de Sines e Porto Covo

O Partido Socialista (PS) venceu as eleições autár-
quicas realizadas a 26 de setembro com a renova-
ção das maiorias absolutas em todas as autarquias 
do concelho de Sines. Nuno Mascarenhas foi ree-
leito presidente da Câmara.  
  Nas eleições para a Câmara, o PS obteve 50,24% 
da votação, correspondente a 3041 votos, sendo 
seguido pelo MAISines, com 26,19% (1585 votos), 
pela CDU, com 14,32% (867 votos), pelo Chega, 
com 3,47% (210 votos)  e  pela  col igação 
PPD/PSD.CDS-PP, com 3,34% (202 votos). Tradu-
zida em representantes no executivo, a votação 
resultou em quatro mandatos para o PS, dois man-
datos para o MAISines e um para a CDU. 
  Na Assembleia Municipal, também voltou a haver 
uma maioria do PS, com 11 mandatos, seguido 
pelo MAISines, com seis, e pela CDU, com quatro. 
Esta distribuição resultou de 46,30% da votação 
para o PS (2803 votos), 25,69% para o MAISines 
(1555 votos), 18,07% para a CDU (18,07%), 3,73% 
para a coligação PPD/PSD.CDS-PP (226 votos) e 
3,62% para o Chega (219 votos). 
  Na Assembleia de Freguesia de Sines, o PS ven-
ceu com 46,09% (2528 votos), seguido pelo MAISi-
nes, com 27,37% (1501 votos), pela CDU, com 
17,76% (974 votos), pelo Chega, com 3,61% (198 
votos), e pela coligação PPD/PSD.CDS-PP, com 
2,44% (134 votos). O PS ficou com sete mandatos, 
o MAISines com quatro e a CDU com dois. 
  Na Assembleia de Freguesia de Porto Covo, a vitó-
ria coube novamente ao PS, com 56,67% (323 
votos), seguido pela coligação PPD/PSD.CDS-PP, 
com 26,67% (152 votos), pela CDU, com 10,70% (61 
votos), e pelo MAISines com 4,39% (25 votos). Dos 
sete mandatos disponíveis, o PS ficou com cinco e 
o PPD/PSD.CDS-PP com dois. 

> Vencer um novo ciclo de transformações

Na cerimónia de instalação dos órgãos do municí-
pio, realizada a 9 de outubro no Centro de Artes de 
Sines, Nuno Mascarenhas sintetizou os principais 
desafios do mandato 2021-2025.
  No que respeita à transição energética, o presi-
dente da Câmara reeleito lembrou que não con-
cordou com os tempos do encerramento da Cen-
tral Termoelétrica de Sines.
  “Temos de continuar a apoiar as famílias que per-
deram rendimentos e a economia local que se res-
sentiu dessa quebra. Mas a principal resposta ao 
vazio que o encerramento da central criou é ape-
nas uma: investimento. Mais investimento a fixar-
se no concelho, que crie postos de trabalho mais 
qualificados e aproveite a experiência dos nossos 
quadros”, afirmou. 
  Do ponto de vista da transição digital, num 
momento em que está a nascer um polo do setor 
tecnológico, Nuno Mascarenhas salientou que, 
“neste domínio, são tão relevantes os grandes 
como os pequenos investimentos”.
  Quanto ao desafio da qualificação do território, o 

presidente da Câmara notou que neste mandato a 
prioridade será a de finalizar o conjunto de inter-
venções iniciadas, o planeamento de um novo 
ciclo de desenvolvimento urbano tendo em vista a 
absorção dos fundos do Portugal 2030 e do PRR, e 
o incremento da inclusão e a coesão social. 
  Neste contexto, defende Nuno Mascarenhas, “é 
também determinante o investimento em habita-
ção, de modo a possibilitar a fixação de mais 
jovens e mais famílias”.
  “A resposta aos desafios económicos do território 
só será eficaz com mais investimento na qualifica-
ção da habitação social existente, investimento 
em nova habitação social, promoção de habitação 
a custos controlados, nomeadamente por coope-
rativas e privados, aumentando o investimento 
em habitação mais acessível.”
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dania e proximidade – é fundamental um bom uso 
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  Na cerimónia de instalação dos órgãos munici-
pais, tomaram posse os novos membros do execu-
tivo e da Assembleia Municipal.
  Foi eleita a nova mesa da Assembleia, constituída 
por Idalino José (presidente), Nádia Vilhena (1.ª 
secretária) e Artur Martins (2.º secretário).
  A nova Assembleia Municipal de Sines é consti-
tuída por 21 deputados eleitos diretamente (11 do 
PS, 6 do MAISines e 4 da CDU), pelo presidente da 
Junta de Freguesia de Sines (Joaquim Serrão) e 
pelo presidente da Junta de Freguesia de Porto 
Covo (José Pedro Arsénio).
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tal"
w No âmbito da Divisão Jurídica, Fiscalização e 
Ambiente, a área do acompanhamento dos pro-
cessos que decorram sob a via contenciosa e todos 
os demais mandatos forenses
w No âmbito da Divisão de Obras Municipais, as 
áreas dos "Projetos subjacentes a investimentos", 

das "Empreitadas de obras públicas" e da "Coorde-
nação e controlo das operações"
w No âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Local, a área da "Cultura e património cultural"
w A Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica e 
respetiva Unidade de Gestão e Comunicação 
Estratégica, bem como o respetivo serviço de Ges-
tão e Organização de Eventos
w O Serviço de Gestão de Espaços Públicos e         
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Vice-presidente, Fernando Ramos (PS)

w No âmbito da Divisão de Administração e Finan-
ças, as áreas da «Contabilidade", da "Gestão de 
tesouraria", da "Contratação pública", da "Gestão 
de stocks" e da "Gestão de recursos humanos"
w A Divisão de Desenvolvimento Social, bem como 
a Unidade de Educação e Juventude nela inte-
grada
w No âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Local, a área do "Desporto", o Serviço de Gestão de 
Equipamentos Desportivos e o Serviço de Desen-
volvimento Desportivo
w No âmbito da Unidade de Atendimento e Gestão 
Documental, integrada na Divisão de Administra-
ção e Finanças, a área da "Gestão comercial e pro-
cessual"
w A Unidade de Serviços Urbanos

Vereadora Filipa Faria (PS)
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w No âmbito da Divisão de Obras Municipais, o Ser-
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de Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e 
Gás
w O Gabinete de Proteção Civil
w No âmbito da Divisão de Administração e Finan-
ças, na área da "Contratação pública", os procedi-
mentos até ao valor de 20 000 €

Os vereadores António Braz , Gonçalo (MAISines)
Naves e Jaime Cáceres não têm (MAISines) (CDU) 
competências delegadas ou subdelegadas.
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REQUALIFICAR
SINES & PORTO COVO

OBRAS CONCLUÍDAS

Repavimentação da estrada da Ilha do Pessegueiro
A empreitada de repavimentação da estrada da Ilha do Pessegueiro (CM 1115-1), em Porto Covo, está concluída. Foi um investimento de 235 675 € para garantir a cir-
culação dos veículos em melhores condições de comodidade e segurança.
  Esta foi mais uma intervenção de melhoria das estradas e caminhos municipais, juntando-se à repavimentação da estrada da Ribeira dos Moinhos (já concluída), à 
repavimentação da estrada da Provença (a iniciar) e às intervenções projetadas para a ampliação da estrada do Paiol, a requalificação da ligação da Barbuda à ZILS 
e a requalificação da estrada da Cabeça da Cabra.

Remodelação do telheiro da Escola Básica n.º 3 de Sines

Foi construída uma parede e instaladas caixilharias, um investimento de 38 563 €.

OBRAS A INICIAR
No 1.º trimestre de 2022

Repavimentação da estrada da Provença

A estrada existente apresenta patologias devido ao desgaste provocado pela 
ação do tempo e pelo aumento do tráfego, tanto ligeiro como pesado, uma vez 
que durante muitos anos tem servido as indústrias da zona. Serão realizados tra-
balhos de pavimentação, enchimento de bermas e sinalização horizontal e ver-
tical. Um investimento de 119 471 €.

OBRAS EM CURSO

Reparação de pavimentos betuminosos na cidade Execução de separador central + Requalificação da rotunda 
da zona comercial

Reconversão da antiga piscina municipal de Sines Estrada do Encalhe

Observatório do Mar Qualificação do Canto Mosqueiro 
e Suporte à Visitação da Costa do Norte
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OBRAS EM CURSO Comprar em Sines

Comprar no comércio local 
com cartão de cliente e pela Internet

A Câmara Municipal de Sines e a ACLS - Associação do Comércio Local de 
Sines lançaram em novembro o programa de dinamização do comércio local, 
“Comprar em Sines”.
  Este projeto tem como principal objetivo promover o comércio de Sines sob 
uma marca unificadora, alavancando-a através de um portal onde os comer-
ciantes aderentes podem vender os seus produtos e de uma estratégia de 
comunicação, com enfoque nas redes sociais. Inclui também um cartão de 
fidelização e vales de descontos, associados a campanhas.
  O portal, acessível no endereço www.compraremsines.pt, funciona no 
modelo de “marketplace”, em que, numa mesma compra, o cliente pode 
adquirir produtos de diferentes vendedores.
  O cartão de cliente permite acumular pontos nas compras e usufruir de des-
contos e outras vantagens nas lojas aderentes. Os cartões foram distribuídos 
nos domicílios do concelho e estão também disponíveis nas lojas aderentes e 
no posto de turismo de Sines. Podem ser ativados nos próprios estabeleci-
mentos ou, autonomamente, pelos clientes, no site e na APP do projeto (dis-
ponível para telemóveis Android ou Apple).
  "Comprar no comércio local é essencial para dinamizar a atividade econó-
mica do concelho, em particular numa altura em que todos temos de traba-
lhar na recuperação da nossa economia. Com este projeto integrado, criado 
em parceria com a Associação do Comércio, queremos aumentar a visibili-
dade e as vendas do nosso comércio local, tornando-o mais atrativo para os 
clientes dentro e fora de Sines", refere o presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Nuno Mascarenhas.
  Os comerciantes que ainda não o fizeram e desejem obter mais informações 
sobre como aderir ao programa “Comprar em Sines” podem contactar o Gabi-
nete de Apoio ao Empresário do município (gae@mun-sines.pt; 968 490 728) 
ou a ACLS - Associação do Comércio Local de Sines (geral.acls@gmail.com).

LIGAÇÕES
www.compraremsines.pt

www.facebook.com/compraremsines
www.instagram.com/compraremsines

Associação do Comércio Local de Sines

Associação cria iniciativas 
para dinamizar comércio local

1.ª Mostra Gastronómica do Polvo

A Associação do Comércio Local de Sines, com o apoio da Câmara Municipal, organizou a 1.ª 
Mostra Gastronómica do Polvo, de 1 a 10 de outubro, em 14 restaurantes do concelho, 11 em 
Sines e três em Porto Covo. O objetivo da mostra foi promover o potencial e a atratividade 
gastronómica do concelho, apresentando o polvo confecionado nas mais variadas formas: de 
entrada, petisco ou em prato principal, sob a forma tradicional ou num prato mais sofisticado.

Escolha a Bicicleta

A Associação do Comércio Local de Sines, também com o apoio do município, organizou a 17 
de outubro, no Jardim das Descobertas, a entrega de prémios da iniciativa "Escolha a Bicicleta", 
que constou de um passatempo, com 95 estabelecimentos aderentes, e de um concurso de 
montras, com mais de 30 estabelecimentos a participarem com a sua bicicleta decorada. O 
objetivo foi contribuir para a dinamização do comércio local, criando atratividade e dinamismo 
nos espaços comerciais e, paralelamente, promover a utilização da bicicleta, a nível de 
transporte individual, mobilidade escolar e atividade desportiva. Pelo seu contributo para a 
promoção destes valores, foi uma iniciativa integrada na Semana Europeia da Mobilidade.

Centro de Dia de Porto Covo Expansão Nascente da ZIL II + Qualificação da ZIL II

Requalificação da Rua Marquês de Pombal Remodelação e Modernização da Escola Básica n.º 2 

Centro Recreativo Sineense Lavadouro do Parque de Merendas
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Mostra Gastronómica do Polvo, de 1 a 10 de outubro, em 14 restaurantes do concelho, 11 em 
Sines e três em Porto Covo. O objetivo da mostra foi promover o potencial e a atratividade 
gastronómica do concelho, apresentando o polvo confecionado nas mais variadas formas: de 
entrada, petisco ou em prato principal, sob a forma tradicional ou num prato mais sofisticado.

Escolha a Bicicleta

A Associação do Comércio Local de Sines, também com o apoio do município, organizou a 17 
de outubro, no Jardim das Descobertas, a entrega de prémios da iniciativa "Escolha a Bicicleta", 
que constou de um passatempo, com 95 estabelecimentos aderentes, e de um concurso de 
montras, com mais de 30 estabelecimentos a participarem com a sua bicicleta decorada. O 
objetivo foi contribuir para a dinamização do comércio local, criando atratividade e dinamismo 
nos espaços comerciais e, paralelamente, promover a utilização da bicicleta, a nível de 
transporte individual, mobilidade escolar e atividade desportiva. Pelo seu contributo para a 
promoção destes valores, foi uma iniciativa integrada na Semana Europeia da Mobilidade.

Centro de Dia de Porto Covo Expansão Nascente da ZIL II + Qualificação da ZIL II

Requalificação da Rua Marquês de Pombal Remodelação e Modernização da Escola Básica n.º 2 

Centro Recreativo Sineense Lavadouro do Parque de Merendas
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Economia

Estado apoia investimento 
da Repsol em Sines

O primeiro-ministro António Costa esteve em 
Sines a 13 de outubro para a cerimónia de assina-
tura do contrato de investimento entre o Estado 
português e a Repsol que formaliza a atribuição de 
incentivos fiscais de até 63 milhões ao projeto de 
ampliação do complexo da empresa em Sines.
  O investimento em causa, o maior investimento 
industrial realizado em Portugal nos últimos 10 
anos, ascende a 657 milhões de euros e foi conside-
rado pelo Governo projeto de potencial interesse 
nacional (PIN).
  Com conclusão prevista em 2025, o projeto con-
templa a construção de duas fábricas de políme-
ros, cada uma com capacidade de 300 mil tonela-
das por ano, com produtos 100% recicláveis, utili-
zando tecnologias que, de acordo com a empresa, 
garantem a máxima eficiência energética.
  Na sua fase de construção, este projeto empre-
gará uma média de 500 pessoas, atingindo um pico 
de mais de 1000 postos de trabalho. Quando esti-
ver operacional, o aumento líquido de postos de 
trabalho será de cerca de 75 empregos diretos e 
300 indiretos.

  Na assinatura do contrato, o primeiro-ministro 
destacou o papel que Sines, pela sua posição geo-
estratégica, desempenha nesta fase da economia 
nacional.
  "O reforço da capacidade do Porto de Sines, a liga-
ção ferroviária de Sines à fronteira com Espanha, o 
desenvolvimento em perfil de autoestrada da liga-
ção de Sines à autoestrada do Sul, valorizarão 
muito esta posição geoestratégica", referiu Antó-
nio Costa.
  O CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, disse que "este 
investimento demonstra o compromisso da Rep-
sol com o seu complexo industrial e com a geração 
de riqueza e emprego de qualidade em Sines".
  O presidente da Câmara Municipal de Sines con-
gratulou a Repsol pela concretização de um pro-
jeto que classificou como "virtuoso e de futuro".
  "O compromisso que hoje aqui é firmado é bem 
representativo de um novo ciclo de investimentos 
industriais, de modernização das unidades, de 
aumento da capacidade produtiva e de qualifica-
ção de setores industriais que são absolutamente 
vitais para o País", disse Nuno Mascarenhas.

Diplomacia económica

Sines estreita relações com o Ceará

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, recebeu a 3 de novembro, nos Paços 
do Concelho, uma delegação do estado brasileiro 
do Ceará, cuja capital, Fortaleza, está ligada a 
Sines, por cabo submarino, desde o início do ano.
  A receção nos Paços do Concelho aconteceu no 
âmbito de uma visita da delegação a Sines que pas-
sou também pela Zona Industrial e Logística – 
nomeadamente pela sua área para acolhimento 
de empresas de base tecnológica –, e pelo porto.
  Embora com escalas demográficas muito diferen-
tes - os cerca de 15 mil habitantes de Sines e os 
cerca de 3 milhões de Fortaleza - ficaram patentes 
no encontro os pontos em comum entre as duas 
cidades, que se posicionam, cada uma a seu modo, 
como portas de entrada dos continentes res-
petivos: a Europa e a América do Sul.
  O presidente da Câmara traçou uma panorâmica 
sobre os principais pontos-fortes deste território, 
que vão do seu porto e complexo industrial insta-
lado ao potencial para as novas energias, passando 
pelo setor tecnológico que este cabo submarino e 
novos cabos submarinos vêm impulsionar, mas 
também pelos valores patrimoniais, culturais e 
naturais.
  "Somos um pequeno município, mas com um 
peso tremendo para a economia portuguesa", 
disse Nuno Mascarenhas, acrescentando que a 
Câmara Municipal de Sines "está sempre à procura 
de novas parcerias para potenciar este território".

  O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Baptista, disse 
que o setor tecnológico é uma prioridade - não 
fosse já Fortaleza ponto de amarração de 16 cabos 
submarinos -, mas não esqueceu outros setores 
em que o Ceará e a sua capital são referências no 
Brasil: do porto do Pecém, com um perfil parecido 
com Sines, ao setor do transporte aéreo, sem 
esquecer a aposta nas energias renováveis - solar, 
eólica e hidrogénio. O objetivo é tornar o Ceará no 
"melhor estado do Brasil em qualidade de vida e 
desenvolvimento sustentável".

  O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do 
Ceará, Inácio Arruda, sublinhou igualmente os trun-
fos daquele território na economia, mas referiu-se 
também ao potencial que o desporto, a cultura e as 
artes podem ter na aproximação entre os dois 
povos.
  Face às afinidades encontradas e aos interesses 
comuns entre os dois territórios, os três interveni-
entes mostraram-se recetivos a uma formalização 
desta relação, que poderá passar por um acordo de 
geminação ou outro tipo de parceria.

Proteção Civil

Sines foi cenário de exercício 
sobre poluição marinha

Sines recebeu, a 27 e 28 de outubro, o "ATLANTIC 
POLEX.PT 2021", exercício anual de resposta a inci-
dentes de poluição marinha promovido pela Auto-
ridade Marítima Nacional.
  O exercício, que contou com a presença do Chefe 
do Estado Maior da Armada, almirante António 
Mendes Calado, foi acompanhado pelo presidente 
da Câmara, Nuno Mascarenhas, e pelo vereador da 
Proteção Civil, José Manuel Arsénio.
  O cenário partiu da simulação de uma colisão 
entre dois navios a cerca de 37 quilómetros de 

Sines, com derrame de uma grande quantidade de 
crude, afetando uma área em alto-mar e na zona 
costeira (porto, marina e zonas de praia).
  Foram realizadas diversas ações de contenção, 
recolha e limpeza de material poluente.
  O objetivo do exercício foi treinar os procedimen-
tos de resposta em emergência em caso de ocor-
rência de poluição de nível regional do Plano Mar 
Limpo e preparar os recursos da Autoridade Marí-
tima Nacional para o combate à poluição do meio 
marinho, em colaboração com outras entidades 

que integram o Sistema da Autoridade Marítima.
  Também no âmbito do exercício, realizou-se a 27 
de outubro, no auditório do Centro de Artes de 
Sines, um seminário sobre preservação do meio 
marinho, com a participação do vereador José 
Manuel Arsénio.
  A Câmara Municipal de Sines apoiou o exercício 
do ponto de vista logístico, nomeadamente, com a 
cedência de espaços e transportes.
  Um grupo de trabalhadores do município teve for-
mação na recolha deste tipo de poluente.

Ferrovia

Assembleia da República recomenda 
reabertura da Linha de Sines

A Assembleia da República (AR) aprovou a 22 de 
julho a sua Resolução n.º 237/2021, onde reco-
menda ao Governo a requalificação e reabertura 
de serviços ferroviários no Alentejo Litoral e dis-
trito de Setúbal.
  Na resolução publicada em Diário da República a 
10 de agosto, a AR recomenda ao Governo, nome-
adamente, que retome o serviço regional de pas-
sageiros na Linha de Sines, servindo, numa 1.ª 
fase, as estações e apeadeiros atualmente existen-
tes com ligação a Ermidas-Sado e a Setúbal.
  Recomenda também a AR que o Governo estude, 
numa fase posterior, em articulação com o municí-
pio de Sines e a Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral, a localização adequada e constru-
ção da nova estação de Sines, interface intermodal 
para o transporte público.
  A AR recomenda igualmente ao Governo que res-
tabeleça o serviço regional da Linha do Sul, com 
partida no Barreiro e destino a Tunes, com para-
gem em todas as estações dos concelhos de Alcá-

cer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Ourique 
e Odemira.
  Na mesma resolução, a Assembleia da República 
recomenda ao Governo a reposição dos locais de 
paragem do serviço Intercidades em Setúbal e 
Alcácer do Sal e a articulação do transporte ferro-
viário e dos horários do serviço Intercidades com 
as necessidades das populações e dos utentes, 
incluindo as deslocações pendulares.
  “A aprovação desta Resolução demonstra que, 
neste momento, existe uma nova sensibilidade 
para a questão da ferrovia, algo que no passado 
nem sempre se verificou, ou por razões nacionais 
ou por razões locais. A Resolução está, ainda, em 
linha com o caminho iniciado pelo Governo, quer 
no Plano Nacional de Investimentos quer no Pro-
grama de Recuperação e Resiliência. Para Sines e 
para os sinienses, bem como para o Alentejo Lito-
ral, são muito boas notícias”, assinala Nuno Mas-
carenhas, presidente da Câmara Municipal de 
Sines.
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Educação

Ano letivo iniciou-se com 
normalidade nas escolas de Sines

O ano letivo 2021/2022 iniciou-se a 20 de setembro 
em todos os estabelecimentos do Agrupamento 
de Escolas de Sines e na Escola Secundária Poeta 
Al Berto.
  A Câmara Municipal de Sines, que tem competên-
cias delegadas nos estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento de Escolas de Sines em áreas como 
a gestão do pessoal não docente e a manutenção 
dos equipamentos, em estreita articulação com a 
direção do Agrupamento, garantiu estarem reuni-
das as condições para que o início de ano letivo 
decorresse com normalidade para toda a comuni-
dade escolar. 
  Para reunir essas condições, foi concluída a inso-
norização do espaço interior da Escola Básica n.º 1 
e foi realizada uma obra na Escola Básica n.º 3, com 
o objetivo de cobrir uma parte do seu espaço exte-
rior, para que aí possam ser realizadas diversas ati-
vidades. Para além disso, o parque infantil da 
Escola n.º 3 também foi requalificado e os equipa-
mentos do mesmo substituídos.
  A Escola de Porto Covo sofreu igualmente inter-
venções, de modo a garantir uma maior segurança 
para os alunos.
  O início deste novo ano letivo ficou também mar-
cado pela reabertura da Escola Básica n.º 2 de 
Sines, que foi remodelada e modernizada. Embora 
a obra ainda se encontre em conclusão, os alunos 
já podem usufruir das novas instalações.
  No ano letivo 2021/2022, estão matriculados 1334 
alunos nas escolas do Agrupamento. 
  Nos quatro estabelecimentos do pré-escolar 
público estão inscritos 228 alunos, distribuídos por 
11 turmas, e nas três escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico de Sines são 538 os alunos, distribuídos por 
27 turmas (177 alunos na EB n.º 1, distribuídos por 9 
turmas, 179 alunos na EB nº 2, distribuídos por 

nove turmas, 182 alunos na EB nº 3, distribuídos 
por 9 turmas). A Escola Básica de Porto Covo tem 
três turmas, ambas mistas, com 40 alunos.
  Os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico na Escola Vasco 
da Gama totalizam 528 alunos, distribuídos por 27 
turmas.
  Na Escola Secundária Poeta Al Berto estão matri-
culados 596 alunos. Nos cursos CEF estão matricu-
lados 27 alunos, distribuídos por duas turmas, e 
nos Cursos Profissionais estão matriculados 70 alu-
nos, distribuídos por 4 turmas. 
  O Apoio Social Escolar da Câmara Municipal 
chega neste ano letivo a, pelo menos, 248 alunos.

  No 1.º ciclo, 109 alunos ficam isentos das senhas 
de refeição e 51 crianças têm isenção de metade 
das senhas de refeições. Todos os alunos neste 
ciclo de ensino (578 crianças) recebem os livros de 
fichas. Quanto ao material escolar, 109 alunos 
estão abrangidos pelo 1.º escalão da Segurança 
Social.
  No pré-escolar, 45 crianças têm isenção das 
senhas de refeições e 43 metade do valor.
  No apoio em transportes escolares, estão abran-
gidos, até ao momento, 141 alunos, 85 em circuito 
especial e 56 em passe escolar.

Dia Municipal para a Igualdade

Promover a igualdade entre os jovens
Sines marcou o Dia Municipal para a Igualdade (24 de outubro) com um conjunto de atividades sobre esta 
temática desenvolvidas nas escolas e junto da comunidade.
  No dia 25 de outubro, o Agrupamento de Escolas de Sines assinalou simbolicamente a data vestindo uma 
peça de roupa branca.
  A partir do Dia Municipal para a Igualdade, e até ao Dia Internacional para a Tolerância (16 de novembro), 
os temas da igualdade e da tolerância foram trabalhados com os alunos dos 3.º e 4.º anos que frequentam a 
AEC Património, com o objetivo de criar um trabalho por turma para exposição nas montras do comércio 
local. Esta atividade foi uma parceria entre o Município de Sines, o Agrupamento de Escolas de Sines, o 
CLDS 4G-Viver+Sines e a Associação do Comércio Local de Sines.
  O projeto Entre Nós-E8G, com o apoio do Agrupamento de Escolas de Sines e da Escola Secundária Poeta 
Al Berto, apresentou um vídeo sobre violência no namoro, elaborado pelos participantes. O vídeo foi um 
ponto de partida para a abordagem ao tema nas escolas. O trabalho foi realizado em parceria com a Inter-
vir.Com, no âmbito do projeto Intervir sem Preconceitos.
  Na semana de 25 a 29 de outubro, o projeto Entre Nós-E8G exibiu a exposição fotográfica “Dia Municipal 
para a Igualdade” na entrada da sede do projeto (antigo Centro de Saúde de Sines).

Educação ambiental

Jovens filmaram para sensibilizar 
para a proteção das dunas

Sara Santos, de 14 anos, com o filme "Respeitar, 
aprender e colaborar", venceu a 3.ª edição do con-
curso “filMAR para sensibilizar”, promovido pela 
Câmara Municipal de Sines, no âmbito das Ativida-
des Bandeira Azul da Europa 2021 e do Programa 
de Educação Ambiental 2020/2021.
  Também foram premiados, em 2.º lugar, o vídeo 
"Dunas", de Inês Camacho, em 3.º lugar, o vídeo 
"As dunas do nosso planeta", de Nuno Faria, e, em 
4.º lugar, o vídeo "A importância da preservação do 
ecossistema dunar", de Gustavo Marques.
  Aberto aos jovens do concelho até aos 18 anos de 

idade, o concurso desafiou os alunos a realizar um 
filme sobre a importância da preservação do ecos-
sistema dunar.  
  Os melhores trabalhos receberam prémios mone-
tários no valor de 400 euros (1.º lugar), 250 euros 
(2.º lugar), 200 euros (3.º lugar) e 150 euros (4.º 
lugar), oferecidos pela patrocinadora do concurso, 
a empresa Águas de Santo André.
  A 3.ª edição do concurso “filMAR para sensibili-
zar” teve o apoio da Associação Bandeira Azul, Uni-
versidade de Évora / Escola de Ciências e Tecnolo-
gia, MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambi-
ente, CIEMAR - Laboratório de Ciências do Mar da 
UE e Centro Ciência Viva do Lousal.
  A cerimónia de entrega dos prémios decorreu a 22 
de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho, tendo contado com a presença de Ana Zorri-
nho, chefe da Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambi-
ente da Câmara Municipal de Sines, e de Luís Faís-
ca, presidente da Águas de Santo André.

Animais  

Município instalou abrigo para gatos
A Câmara Municipal de Sines instalou em agosto um abrigo para gatos errantes junto ao molhe do porto de pes-
ca, no âmbito do programa-piloto "Bairro dos Gatos". Este primeiro abrigo permite que a colónia de gatos erran-
tes ali existente esteja identificada e com regras de utilização para os cidadãos e os cuidadores.
  Pretendeu o município melhorar as condições de bem-estar dos animais, mas também acabar com a situação 
de insalubridade que se verificava no local, devido à deposição de restos de comida, dejetos humanos e lixo em 
geral, que facilitam o desenvolvimento de pragas e doenças graves para os animais e as pessoas.
  Os munícipes que queiram contribuir com comida para a colónia - preferencialmente, ração seca - devem doá-
la à Associação 4 Patas. Não devem ser deixadas sobras de comida no local.
  Continuarão a desenvolver-se campanhas CED - Captura, Esterilização, Devolução de gatos errantes.

Saúde pública

Prevenir a processionária do pinheiro
A Câmara Municipal de Sines realizou em outubro um tratamento de prevenção contra a processionária do 
pinheiro (vulgarmente conhecida por "cobrelo"), na grande maioria dos pinheiros-mansos da cidade. 
  Trata-se de um tratamento bioquímico feito por microinjeção do tronco, que previne o desenvolvimento da 
lagarta, sendo um dos métodos mais eficazes para minimizar os efeitos desta espécie e aumentar a segurança 
dos cidadãos. 
  O tratamento não apresenta riscos para a população nem para os animais e não deixa resíduos no ambiente. 

Pelo terceiro ano consecutivo, Sines recebeu o pré-
mio de "Município Mais Azul" do Alentejo, reco-
nhecimento por ter sido o município da região com 
melhor pontuação nas atividades de educação e 
sensibilização ambiental associadas ao programa 
Bandeira Azul na época balnear de 2021.  
  O prémio foi entregue na cerimónia de comemo-
ração dos 35 anos do programa Bandeira Azul, rea-
lizada a 19 de novembro na Gare Marítima de 
Alcântara, em Lisboa.
  Em 2021, o programa de educação ambiental do 
Município de Sines associado à Bandeira Azul foi 
composto por 18 atividades, entre elas, as incluí-

Educação ambiental

Sines voltou a ser o 
"Município Mais Azul" do Alentejo

das no projeto "A Mina vai à Praia", com a colabo-
ração do Centro Ciência Viva do Lousal.
  Na mesma cerimónia, o Município recebeu os Cer-
tificados Internacionais dos 5 Anos de Bandeira 
Azul da Praia da Ilha, dos 10 Anos da Praia de Vale 
Figueiros e dos 15 Anos da Praia Grande de Porto 
Covo, por Lesley Jones, presidente da FEE (Funda-
ção para a Educação Ambiental).
  As atividades de educação ambiental são um "cri-
tério imperativo" para a atribuição das bandeiras 
azuis, sendo a qualidade dos programas avaliado 
pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Coor-
denação Nacional do Programa Bandeira Azul.

A Escola da Quinta dos Passarinhos remodelada está em utilização desde o início do ano letivo
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Educação

Ano letivo iniciou-se com 
normalidade nas escolas de Sines

O ano letivo 2021/2022 iniciou-se a 20 de setembro 
em todos os estabelecimentos do Agrupamento 
de Escolas de Sines e na Escola Secundária Poeta 
Al Berto.
  A Câmara Municipal de Sines, que tem competên-
cias delegadas nos estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento de Escolas de Sines em áreas como 
a gestão do pessoal não docente e a manutenção 
dos equipamentos, em estreita articulação com a 
direção do Agrupamento, garantiu estarem reuni-
das as condições para que o início de ano letivo 
decorresse com normalidade para toda a comuni-
dade escolar. 
  Para reunir essas condições, foi concluída a inso-
norização do espaço interior da Escola Básica n.º 1 
e foi realizada uma obra na Escola Básica n.º 3, com 
o objetivo de cobrir uma parte do seu espaço exte-
rior, para que aí possam ser realizadas diversas ati-
vidades. Para além disso, o parque infantil da 
Escola n.º 3 também foi requalificado e os equipa-
mentos do mesmo substituídos.
  A Escola de Porto Covo sofreu igualmente inter-
venções, de modo a garantir uma maior segurança 
para os alunos.
  O início deste novo ano letivo ficou também mar-
cado pela reabertura da Escola Básica n.º 2 de 
Sines, que foi remodelada e modernizada. Embora 
a obra ainda se encontre em conclusão, os alunos 
já podem usufruir das novas instalações.
  No ano letivo 2021/2022, estão matriculados 1334 
alunos nas escolas do Agrupamento. 
  Nos quatro estabelecimentos do pré-escolar 
público estão inscritos 228 alunos, distribuídos por 
11 turmas, e nas três escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico de Sines são 538 os alunos, distribuídos por 
27 turmas (177 alunos na EB n.º 1, distribuídos por 9 
turmas, 179 alunos na EB nº 2, distribuídos por 

nove turmas, 182 alunos na EB nº 3, distribuídos 
por 9 turmas). A Escola Básica de Porto Covo tem 
três turmas, ambas mistas, com 40 alunos.
  Os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico na Escola Vasco 
da Gama totalizam 528 alunos, distribuídos por 27 
turmas.
  Na Escola Secundária Poeta Al Berto estão matri-
culados 596 alunos. Nos cursos CEF estão matricu-
lados 27 alunos, distribuídos por duas turmas, e 
nos Cursos Profissionais estão matriculados 70 alu-
nos, distribuídos por 4 turmas. 
  O Apoio Social Escolar da Câmara Municipal 
chega neste ano letivo a, pelo menos, 248 alunos.

  No 1.º ciclo, 109 alunos ficam isentos das senhas 
de refeição e 51 crianças têm isenção de metade 
das senhas de refeições. Todos os alunos neste 
ciclo de ensino (578 crianças) recebem os livros de 
fichas. Quanto ao material escolar, 109 alunos 
estão abrangidos pelo 1.º escalão da Segurança 
Social.
  No pré-escolar, 45 crianças têm isenção das 
senhas de refeições e 43 metade do valor.
  No apoio em transportes escolares, estão abran-
gidos, até ao momento, 141 alunos, 85 em circuito 
especial e 56 em passe escolar.

Dia Municipal para a Igualdade

Promover a igualdade entre os jovens
Sines marcou o Dia Municipal para a Igualdade (24 de outubro) com um conjunto de atividades sobre esta 
temática desenvolvidas nas escolas e junto da comunidade.
  No dia 25 de outubro, o Agrupamento de Escolas de Sines assinalou simbolicamente a data vestindo uma 
peça de roupa branca.
  A partir do Dia Municipal para a Igualdade, e até ao Dia Internacional para a Tolerância (16 de novembro), 
os temas da igualdade e da tolerância foram trabalhados com os alunos dos 3.º e 4.º anos que frequentam a 
AEC Património, com o objetivo de criar um trabalho por turma para exposição nas montras do comércio 
local. Esta atividade foi uma parceria entre o Município de Sines, o Agrupamento de Escolas de Sines, o 
CLDS 4G-Viver+Sines e a Associação do Comércio Local de Sines.
  O projeto Entre Nós-E8G, com o apoio do Agrupamento de Escolas de Sines e da Escola Secundária Poeta 
Al Berto, apresentou um vídeo sobre violência no namoro, elaborado pelos participantes. O vídeo foi um 
ponto de partida para a abordagem ao tema nas escolas. O trabalho foi realizado em parceria com a Inter-
vir.Com, no âmbito do projeto Intervir sem Preconceitos.
  Na semana de 25 a 29 de outubro, o projeto Entre Nós-E8G exibiu a exposição fotográfica “Dia Municipal 
para a Igualdade” na entrada da sede do projeto (antigo Centro de Saúde de Sines).

Educação ambiental

Jovens filmaram para sensibilizar 
para a proteção das dunas

Sara Santos, de 14 anos, com o filme "Respeitar, 
aprender e colaborar", venceu a 3.ª edição do con-
curso “filMAR para sensibilizar”, promovido pela 
Câmara Municipal de Sines, no âmbito das Ativida-
des Bandeira Azul da Europa 2021 e do Programa 
de Educação Ambiental 2020/2021.
  Também foram premiados, em 2.º lugar, o vídeo 
"Dunas", de Inês Camacho, em 3.º lugar, o vídeo 
"As dunas do nosso planeta", de Nuno Faria, e, em 
4.º lugar, o vídeo "A importância da preservação do 
ecossistema dunar", de Gustavo Marques.
  Aberto aos jovens do concelho até aos 18 anos de 

idade, o concurso desafiou os alunos a realizar um 
filme sobre a importância da preservação do ecos-
sistema dunar.  
  Os melhores trabalhos receberam prémios mone-
tários no valor de 400 euros (1.º lugar), 250 euros 
(2.º lugar), 200 euros (3.º lugar) e 150 euros (4.º 
lugar), oferecidos pela patrocinadora do concurso, 
a empresa Águas de Santo André.
  A 3.ª edição do concurso “filMAR para sensibili-
zar” teve o apoio da Associação Bandeira Azul, Uni-
versidade de Évora / Escola de Ciências e Tecnolo-
gia, MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambi-
ente, CIEMAR - Laboratório de Ciências do Mar da 
UE e Centro Ciência Viva do Lousal.
  A cerimónia de entrega dos prémios decorreu a 22 
de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho, tendo contado com a presença de Ana Zorri-
nho, chefe da Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambi-
ente da Câmara Municipal de Sines, e de Luís Faís-
ca, presidente da Águas de Santo André.

Animais  

Município instalou abrigo para gatos
A Câmara Municipal de Sines instalou em agosto um abrigo para gatos errantes junto ao molhe do porto de pes-
ca, no âmbito do programa-piloto "Bairro dos Gatos". Este primeiro abrigo permite que a colónia de gatos erran-
tes ali existente esteja identificada e com regras de utilização para os cidadãos e os cuidadores.
  Pretendeu o município melhorar as condições de bem-estar dos animais, mas também acabar com a situação 
de insalubridade que se verificava no local, devido à deposição de restos de comida, dejetos humanos e lixo em 
geral, que facilitam o desenvolvimento de pragas e doenças graves para os animais e as pessoas.
  Os munícipes que queiram contribuir com comida para a colónia - preferencialmente, ração seca - devem doá-
la à Associação 4 Patas. Não devem ser deixadas sobras de comida no local.
  Continuarão a desenvolver-se campanhas CED - Captura, Esterilização, Devolução de gatos errantes.

Saúde pública

Prevenir a processionária do pinheiro
A Câmara Municipal de Sines realizou em outubro um tratamento de prevenção contra a processionária do 
pinheiro (vulgarmente conhecida por "cobrelo"), na grande maioria dos pinheiros-mansos da cidade. 
  Trata-se de um tratamento bioquímico feito por microinjeção do tronco, que previne o desenvolvimento da 
lagarta, sendo um dos métodos mais eficazes para minimizar os efeitos desta espécie e aumentar a segurança 
dos cidadãos. 
  O tratamento não apresenta riscos para a população nem para os animais e não deixa resíduos no ambiente. 

Pelo terceiro ano consecutivo, Sines recebeu o pré-
mio de "Município Mais Azul" do Alentejo, reco-
nhecimento por ter sido o município da região com 
melhor pontuação nas atividades de educação e 
sensibilização ambiental associadas ao programa 
Bandeira Azul na época balnear de 2021.  
  O prémio foi entregue na cerimónia de comemo-
ração dos 35 anos do programa Bandeira Azul, rea-
lizada a 19 de novembro na Gare Marítima de 
Alcântara, em Lisboa.
  Em 2021, o programa de educação ambiental do 
Município de Sines associado à Bandeira Azul foi 
composto por 18 atividades, entre elas, as incluí-

Educação ambiental

Sines voltou a ser o 
"Município Mais Azul" do Alentejo

das no projeto "A Mina vai à Praia", com a colabo-
ração do Centro Ciência Viva do Lousal.
  Na mesma cerimónia, o Município recebeu os Cer-
tificados Internacionais dos 5 Anos de Bandeira 
Azul da Praia da Ilha, dos 10 Anos da Praia de Vale 
Figueiros e dos 15 Anos da Praia Grande de Porto 
Covo, por Lesley Jones, presidente da FEE (Funda-
ção para a Educação Ambiental).
  As atividades de educação ambiental são um "cri-
tério imperativo" para a atribuição das bandeiras 
azuis, sendo a qualidade dos programas avaliado 
pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Coor-
denação Nacional do Programa Bandeira Azul.

A Escola da Quinta dos Passarinhos remodelada está em utilização desde o início do ano letivo
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EDITAL N.º 158/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária de 05 de 
agosto de 2021, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração com a 
Associação Quatro Patas, para desenvolvimento de 
campanha CED (captura, esterilização e devolução de 
gatídeos); 
- Aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum por tempo indeterminado para contratação de 
cinco assistentes operacionais para a Divisão de Obras 
Municipais – Serviço de Equipamentos e Manutenção 
(Rede viária; Serviço de manutenção, conservação e 
Reabilitação; Serviço de Vigilância; Serviço de Limpeza 
de Edifícios e Serviço de Mercado Municipal).

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-02

EDITAL N.º 159/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 19 de agosto 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada proposta de alteração à Operação de Lotea-
mento Municipal do Bairro das Índias (junção do Lote 
A9 e Lote A10 resultando num novo Lote A11);
- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Requalificação do Mercado Municipal 
de Sines;
- Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente refe-
rente à isenção do pagamento de taxas relativas à 
licença de ruído requerida pela Contra Regra – Teatro 
do Mar;
- Aprovada minuta de protocolo com a Associação Pro 
Artes de Sines para lecionar atividades extracurricula-
res no pré-escolar e 1.º ciclo para o ano letivo 
2020/2021;
- Aprovada autorização para abertura de procedimento 
concursal para recrutamento de técnicos superiores 
para lecionação de atividades de enriquecimento curri-
cular em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo - tempo parcial para a 
Divisão de Desenvolvimento Social - autorização para 
abertura de procedimento concursal.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-02

EDITAL N.º 160/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária de 15 de 
setembro de 2021, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de aprovação de alienação em 
hasta pública do lote 41 do Loteamento Municipal do 
farol em Sines e aprovação de minuta de edital;
- Aprovada proposta de alteração à Operação do Lotea-
mento da Parcela E (Zona 1), em Sines;
- Aprovada minuta de acordo de parceria de intenções 
entre a AICEP Global Parques e o Município para a mani-
festação de intenção de candidatura, no âmbito do 
PRR, para a execução de infraestruturas de condutas 
técnicas para instalação de anel de fibra ótica e rede elé-
trica na ZILS de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-02

Município

Câmara atribui 526 mil euros 
em apoios às coletividades

A Câmara Municipal de Sines aprovou, em 2021, 
um montante de cerca de 526 mil euros em apoios 
financeiros a associações que atuam em diferen-
tes áreas. Estes apoios têm em consideração o 
papel fundamental que as associações desempe-
nham enquanto parceiras do Município de Sines.
  Na Proteção Civil, foi aprovado um apoio de 100 
mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Sines.
  Nas instituições privadas de solidariedade social 
foram atribuídos apoios à Santa Casa da Misericór-
dia de Sines (20 000 €), Associação Caboverdiana 
(16 000 €), Cercisiago (14 000 €), A Gralha (14 000 
€), Prosas (5500 €), Cáritas (4000 €) e cooperativa 
Litoral Alentejano Solidário (3500 €). Três associa-
ções de cariz social foram também apoiadas:           
a 4 Patas (3500 €), a Associação Sines Solidária 
(1000 €) e a Missão Coragem (1000 €).
  As associações culturais contempladas foram a 
Contra Regra / Teatro do Mar (50 000 €), a Associa-
ção de Carnaval de Sines (45 000 €), a Arte Velha 
(3500 €), a Skalabá Tuka (1500 €), a Associação 
Mais para a Juventude Sineense (1000 €) e a Asso-
ciação Devaneio (500 €). 
  Para o desporto, a Câmara Municipal aprovou os 
seguintes valores: Vasco da Gama Atlético Clube 
(43 200 €), Hóquei Clube Vasco da Gama (26 616 €), 
Andebol Clube de Sines (20 880 €), Ginásio Clube 
de Sines (20 160 €), Clube de Natação do Litoral 
Alentejano (15 384 €), Academia de Ginástica de 

Sines (13 852 €), Independentes Futsal (10 080 €), 
Associação de Resistência Equestre (7500 €) Asso-
ciação de Caçadores (4392 €), Clube Náutico de 
Sines (4000 €), Associação Recreativa de Dança 
Sineense (3500 €) e Sines Surf Clube (3500 €).
  Foi ainda atribuído um apoio de 68 778,05 € à Asso-

ciação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais de Sines, que dá uma resposta 
complementar às necessidades dos trabalhadores 
em termos culturais, sociais, recreativos e despor-
tivos, correspondendo o apoio a 50% das despesas 
com a sua atividade social no ano de 2021.

AVISO N.º 37/2021

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso 
de competências delegadas: 
Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na 
atual redação, torna público, que a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 
27/08/2021 o aditamento nº 3, ao alvará de licenciamento de loteamento nº 3/1988, 
requerido por Gustavo Bruno Meireles Matos de Sousa, contribuinte nº 
203357370, que titula a aprovação da alteração da operação de loteamento, 
designada por Raposeira, e que incide sobre o lote 16 da freguesia de Porto Covo, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 355/19890105 e 
inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo 515 da respetiva freguesia.
No lote 16 é feita a alteração/redução do afastamento frontal da implantação da 
edificação prevista de 10,00 metros para 6,00 metros:

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de licenciamento nº 3/1988 
datado de 15 de dezembro de 1988 e respetivos aditamentos. 

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 01 de junho de 2021)

Filipa Marta Torres Faria
2021.09.02
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EDITAL N.º 150/2021

Delimitação/Subdivisão da Unidade de Execução C1, da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão C, do PU ZILS

FILIPA FARIA, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
delegadas, nos termos do nº 1 do artigo 56º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação vigente, torna público que a Câmara Municipal de Sines, em Reunião 
de Câmara de 04.11.2021, em conformidade com a proposta nº 22092, aprovou a 
Delimitação/Subdivisão da Unidade de Execução C1, da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão C, do PU ZILS´S, para que nesta seja constituída uma 
subunidade de execução C1.1, coincidente com a área do Projeto NEST e 
respetivas peças constituintes do processo, de acordo com o artigo 148º do D.L. 
nº 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT). 

A Delimitação/subdivisão da Unidade de Execução C1 (Planta cadastral e 
restantes Peças constituintes do processo), pode ser consultada no sítio oficial da 
Câmara Municipal de Sines (www.sines.pt) ou na Divisão de Ordenamento do 
Território, no Edifício Técnico, na Estrada Nossa Senhora dos Remédios, todos os 
dias úteis, entre as 10h00 e 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00.

Para constar se passou o presente Edital a que vai ser dada a publicidade prevista 
na Lei. 

Sines, Paços do Concelho, 11 de novembro de 2021.

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outubro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria
2021-11-11

EDITAL N.º 161/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Extraordinária de 
23 de setembro de 2021, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de alteração à Operação de Lote-
amento da ZIL II, em Sines; 
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sines, para atribuição de 
apoio financeiro para o ano 2021, no valor de 
100.000,00 €;
- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo – Cariz 
Cultural para o ano 2021 a:
   Arte Velha Associação  - 3.500,00 €
   Skalabatuka – 1.500,00 €
- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo de 
Cariz Social à Associação 4 Patas para o ano 2021, no 
valor de 3.500,00 €;
- Aprovada proposta de apoio financeiro à Associação 
de Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Traba-
lhadores das Autarquias de Sines, para o ano 2021 no 
valor de 68.778,05 €;
- Aprovada proposta de apoio financeiro à Academia de 
Ginástica de Sines – Participação Internacional de seis 
atletas e um treinador no Campeonato do Mundo de 
Grupos de Idade de Trampolim no valor de 11 052,00 €;
- Aprovada proposta de apoio financeiro ao Vasco da 
Gama Atlético Clube para Participação Internacional 
de um atleta no Campeonato do Mundo de Pesca Sub-
marina no valor de 4 740,00 €.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-06

EDITAL N.º 162/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Pública de 21 de 
outubro de 2021, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas 
para ao ano 2022, requerido pela Junta de Freguesia de 
Sines;
- Aprovado 2.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução da Empreitada de Qualificação do Canto Mos-
queiro e suporte à Visitação na Costa do Norte, em 
Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 28 dias da Empreitada de Repavimentação do 
Caminho Municipal 1086 na Ribeira dos Moinhos, em 
Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 135 dias da empreitada de reconversão da 
antiga piscina municipal de Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 92 dias da empreitada de execução da expan-
são nascente da ZIL II, em Sines;
- Aprovada proposta de cedência de posição contratual 
da empresa Consdep, SA, referente à Empreitada da 
Requalificação da Rua Marquês de Pombal, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-06

EDITAL N.º 163/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Pública de 04 de 
novembro de 2021, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de delimitação/subdivisão da Uni-
dade de Execução C1, da Unidade Operativa de Planea-
mento e Gestão C, do PU ZILS, para que nesta seja cons-
tituída uma subunidade de execução C1.1, coincidente 
com a área do projeto NEST;
- Aprovada 3.ª prorrogação do prazo para apresenta-
ção de propostas da Empreitada de Requalificação do 
Mercado Municipal de Sines – ratificação do despacho 
de aprovação do Sr. Presidente da Câmara proferido a 
27.10.2021;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2022 requerido pela Junta de Freguesia de 
Porto Covo;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de taxas 
para os dias 14 e 21 de novembro, requerido pela Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 45 dias da Empreitada de Requalificação do 
Separador Central entre as duas rotundas da entrada 
de Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 45 dias da Empreitada de Requalificação da 
Rotunda da Zona Comercial em Sines;
- Aprovado 2.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 120 dias da Empreitada de execução do Cen-
tro de Dia de Porto Covo;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 90 dias da Empreitada de Reabilitação da 
Escola Básica n.º 2, em Sines;
- Aprovada proposta de normas de participação no Mer-
cado Municipal 2021;
- Aprovada proposta de início do procedimento de can-
didaturas às Bolsas de Estudo ao Ensino Superior para o 
ano letivo 2021/2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-03

EDITAL N.º 164/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público  
que, em reunião de Câmara Pública de 18 de novembro 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines, a AICEP Global Parques, a 
ELLALINK e os parceiros do Sines Tech no âmbito da 
promoção de ações que potenciam a oferta do Sines 
Tech – Innovation & Data Center Hub;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio de Sines, a Cofradía Europea de La Vela, APS, 
Clube Náutico de Sines e a Mermaid Objetive Unipes-
soal para que a Regata Internacional e Oceânica 
DISCOVERIES RACE 2022 concretize uma etapa em 
Sines;
- Aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum para contratação de 1 assistente operacional 
(motorista) em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado para a Divisão 
de Obras Municipais – Gestão de Frota de Máquinas e 
Viaturas;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração com a 
Direção do Património no âmbito do projeto Um Mer-
gulho na História;
- Aprovada a proposta de aquisição de 50 exemplares 
do livro ‘Conversas Amargas, Sílabas Sábio – Adocica-
das’ da escritora siniense Andreia do Ó Pacheco de 
Matos;
- Aprovada proposta de abertura de candidaturas para 
atribuição do Subsídio Municipal de Apoio ao Arrenda-
mento (SMA) para 2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-03
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EDITAL N.º 158/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária de 05 de 
agosto de 2021, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração com a 
Associação Quatro Patas, para desenvolvimento de 
campanha CED (captura, esterilização e devolução de 
gatídeos); 
- Aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum por tempo indeterminado para contratação de 
cinco assistentes operacionais para a Divisão de Obras 
Municipais – Serviço de Equipamentos e Manutenção 
(Rede viária; Serviço de manutenção, conservação e 
Reabilitação; Serviço de Vigilância; Serviço de Limpeza 
de Edifícios e Serviço de Mercado Municipal).

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-02

EDITAL N.º 159/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 19 de agosto 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada proposta de alteração à Operação de Lotea-
mento Municipal do Bairro das Índias (junção do Lote 
A9 e Lote A10 resultando num novo Lote A11);
- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Requalificação do Mercado Municipal 
de Sines;
- Ratificado o despacho do Sr. Vice-Presidente refe-
rente à isenção do pagamento de taxas relativas à 
licença de ruído requerida pela Contra Regra – Teatro 
do Mar;
- Aprovada minuta de protocolo com a Associação Pro 
Artes de Sines para lecionar atividades extracurricula-
res no pré-escolar e 1.º ciclo para o ano letivo 
2020/2021;
- Aprovada autorização para abertura de procedimento 
concursal para recrutamento de técnicos superiores 
para lecionação de atividades de enriquecimento curri-
cular em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo - tempo parcial para a 
Divisão de Desenvolvimento Social - autorização para 
abertura de procedimento concursal.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-02

EDITAL N.º 160/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Ordinária de 15 de 
setembro de 2021, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de aprovação de alienação em 
hasta pública do lote 41 do Loteamento Municipal do 
farol em Sines e aprovação de minuta de edital;
- Aprovada proposta de alteração à Operação do Lotea-
mento da Parcela E (Zona 1), em Sines;
- Aprovada minuta de acordo de parceria de intenções 
entre a AICEP Global Parques e o Município para a mani-
festação de intenção de candidatura, no âmbito do 
PRR, para a execução de infraestruturas de condutas 
técnicas para instalação de anel de fibra ótica e rede elé-
trica na ZILS de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-02

Município

Câmara atribui 526 mil euros 
em apoios às coletividades

A Câmara Municipal de Sines aprovou, em 2021, 
um montante de cerca de 526 mil euros em apoios 
financeiros a associações que atuam em diferen-
tes áreas. Estes apoios têm em consideração o 
papel fundamental que as associações desempe-
nham enquanto parceiras do Município de Sines.
  Na Proteção Civil, foi aprovado um apoio de 100 
mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Sines.
  Nas instituições privadas de solidariedade social 
foram atribuídos apoios à Santa Casa da Misericór-
dia de Sines (20 000 €), Associação Caboverdiana 
(16 000 €), Cercisiago (14 000 €), A Gralha (14 000 
€), Prosas (5500 €), Cáritas (4000 €) e cooperativa 
Litoral Alentejano Solidário (3500 €). Três associa-
ções de cariz social foram também apoiadas:           
a 4 Patas (3500 €), a Associação Sines Solidária 
(1000 €) e a Missão Coragem (1000 €).
  As associações culturais contempladas foram a 
Contra Regra / Teatro do Mar (50 000 €), a Associa-
ção de Carnaval de Sines (45 000 €), a Arte Velha 
(3500 €), a Skalabá Tuka (1500 €), a Associação 
Mais para a Juventude Sineense (1000 €) e a Asso-
ciação Devaneio (500 €). 
  Para o desporto, a Câmara Municipal aprovou os 
seguintes valores: Vasco da Gama Atlético Clube 
(43 200 €), Hóquei Clube Vasco da Gama (26 616 €), 
Andebol Clube de Sines (20 880 €), Ginásio Clube 
de Sines (20 160 €), Clube de Natação do Litoral 
Alentejano (15 384 €), Academia de Ginástica de 

Sines (13 852 €), Independentes Futsal (10 080 €), 
Associação de Resistência Equestre (7500 €) Asso-
ciação de Caçadores (4392 €), Clube Náutico de 
Sines (4000 €), Associação Recreativa de Dança 
Sineense (3500 €) e Sines Surf Clube (3500 €).
  Foi ainda atribuído um apoio de 68 778,05 € à Asso-

ciação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais de Sines, que dá uma resposta 
complementar às necessidades dos trabalhadores 
em termos culturais, sociais, recreativos e despor-
tivos, correspondendo o apoio a 50% das despesas 
com a sua atividade social no ano de 2021.

AVISO N.º 37/2021

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso 
de competências delegadas: 
Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na 
atual redação, torna público, que a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 
27/08/2021 o aditamento nº 3, ao alvará de licenciamento de loteamento nº 3/1988, 
requerido por Gustavo Bruno Meireles Matos de Sousa, contribuinte nº 
203357370, que titula a aprovação da alteração da operação de loteamento, 
designada por Raposeira, e que incide sobre o lote 16 da freguesia de Porto Covo, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 355/19890105 e 
inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo 515 da respetiva freguesia.
No lote 16 é feita a alteração/redução do afastamento frontal da implantação da 
edificação prevista de 10,00 metros para 6,00 metros:

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de licenciamento nº 3/1988 
datado de 15 de dezembro de 1988 e respetivos aditamentos. 

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 01 de junho de 2021)

Filipa Marta Torres Faria
2021.09.02
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EDITAL N.º 150/2021

Delimitação/Subdivisão da Unidade de Execução C1, da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão C, do PU ZILS

FILIPA FARIA, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
delegadas, nos termos do nº 1 do artigo 56º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação vigente, torna público que a Câmara Municipal de Sines, em Reunião 
de Câmara de 04.11.2021, em conformidade com a proposta nº 22092, aprovou a 
Delimitação/Subdivisão da Unidade de Execução C1, da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão C, do PU ZILS´S, para que nesta seja constituída uma 
subunidade de execução C1.1, coincidente com a área do Projeto NEST e 
respetivas peças constituintes do processo, de acordo com o artigo 148º do D.L. 
nº 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT). 

A Delimitação/subdivisão da Unidade de Execução C1 (Planta cadastral e 
restantes Peças constituintes do processo), pode ser consultada no sítio oficial da 
Câmara Municipal de Sines (www.sines.pt) ou na Divisão de Ordenamento do 
Território, no Edifício Técnico, na Estrada Nossa Senhora dos Remédios, todos os 
dias úteis, entre as 10h00 e 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00.

Para constar se passou o presente Edital a que vai ser dada a publicidade prevista 
na Lei. 

Sines, Paços do Concelho, 11 de novembro de 2021.

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outubro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria
2021-11-11

EDITAL N.º 161/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Extraordinária de 
23 de setembro de 2021, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de alteração à Operação de Lote-
amento da ZIL II, em Sines; 
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sines, para atribuição de 
apoio financeiro para o ano 2021, no valor de 
100.000,00 €;
- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo – Cariz 
Cultural para o ano 2021 a:
   Arte Velha Associação  - 3.500,00 €
   Skalabatuka – 1.500,00 €
- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo de 
Cariz Social à Associação 4 Patas para o ano 2021, no 
valor de 3.500,00 €;
- Aprovada proposta de apoio financeiro à Associação 
de Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Traba-
lhadores das Autarquias de Sines, para o ano 2021 no 
valor de 68.778,05 €;
- Aprovada proposta de apoio financeiro à Academia de 
Ginástica de Sines – Participação Internacional de seis 
atletas e um treinador no Campeonato do Mundo de 
Grupos de Idade de Trampolim no valor de 11 052,00 €;
- Aprovada proposta de apoio financeiro ao Vasco da 
Gama Atlético Clube para Participação Internacional 
de um atleta no Campeonato do Mundo de Pesca Sub-
marina no valor de 4 740,00 €.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-06

EDITAL N.º 162/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Pública de 21 de 
outubro de 2021, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas 
para ao ano 2022, requerido pela Junta de Freguesia de 
Sines;
- Aprovado 2.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução da Empreitada de Qualificação do Canto Mos-
queiro e suporte à Visitação na Costa do Norte, em 
Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 28 dias da Empreitada de Repavimentação do 
Caminho Municipal 1086 na Ribeira dos Moinhos, em 
Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 135 dias da empreitada de reconversão da 
antiga piscina municipal de Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 92 dias da empreitada de execução da expan-
são nascente da ZIL II, em Sines;
- Aprovada proposta de cedência de posição contratual 
da empresa Consdep, SA, referente à Empreitada da 
Requalificação da Rua Marquês de Pombal, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-06

EDITAL N.º 163/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público que, em reunião de Câmara Pública de 04 de 
novembro de 2021, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de delimitação/subdivisão da Uni-
dade de Execução C1, da Unidade Operativa de Planea-
mento e Gestão C, do PU ZILS, para que nesta seja cons-
tituída uma subunidade de execução C1.1, coincidente 
com a área do projeto NEST;
- Aprovada 3.ª prorrogação do prazo para apresenta-
ção de propostas da Empreitada de Requalificação do 
Mercado Municipal de Sines – ratificação do despacho 
de aprovação do Sr. Presidente da Câmara proferido a 
27.10.2021;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de taxas 
para o ano 2022 requerido pela Junta de Freguesia de 
Porto Covo;
- Aprovado pedido de isenção do pagamento de taxas 
para os dias 14 e 21 de novembro, requerido pela Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 45 dias da Empreitada de Requalificação do 
Separador Central entre as duas rotundas da entrada 
de Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 45 dias da Empreitada de Requalificação da 
Rotunda da Zona Comercial em Sines;
- Aprovado 2.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 120 dias da Empreitada de execução do Cen-
tro de Dia de Porto Covo;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 90 dias da Empreitada de Reabilitação da 
Escola Básica n.º 2, em Sines;
- Aprovada proposta de normas de participação no Mer-
cado Municipal 2021;
- Aprovada proposta de início do procedimento de can-
didaturas às Bolsas de Estudo ao Ensino Superior para o 
ano letivo 2021/2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-03

EDITAL N.º 164/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público  
que, em reunião de Câmara Pública de 18 de novembro 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines, a AICEP Global Parques, a 
ELLALINK e os parceiros do Sines Tech no âmbito da 
promoção de ações que potenciam a oferta do Sines 
Tech – Innovation & Data Center Hub;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio de Sines, a Cofradía Europea de La Vela, APS, 
Clube Náutico de Sines e a Mermaid Objetive Unipes-
soal para que a Regata Internacional e Oceânica 
DISCOVERIES RACE 2022 concretize uma etapa em 
Sines;
- Aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum para contratação de 1 assistente operacional 
(motorista) em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado para a Divisão 
de Obras Municipais – Gestão de Frota de Máquinas e 
Viaturas;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração com a 
Direção do Património no âmbito do projeto Um Mer-
gulho na História;
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O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2021-12-03
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Envelhecimento ativo
Reabriram os espaços e voltaram 

as atividades para seniores

Os quatro espaços seniores municipais - Jardim das Descobertas, Bairro 1.º de 
Maio, Bairro Marítimo e Porto Covo - reabriram ao público no dia 1 de setem-
bro, seguindo as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde. 
  A primeira atividade não regular de animação destes equipamentos aconte-
ceu a 28 de outubro, para comemorar o Dia Mundial da Terceira Idade, uma 
sessão de fados "online" e interativa, numa parceria entre o Município de 
Sines e a Associação Desportiva Mais Inclusão.
  No âmbito deste projeto, designado "Fado até si", o município ofereceu aos 
utentes a possibilidade de ouvir fados em direto, pela fadista Daniela Giblott, 
através da plataforma Zoom.
  A sessão realizou-se em simultâneo nos três espaços seniores municipais da 
cidade e no auditório da Junta de Freguesia de Porto Covo.

Saúde
Em outubro, olhou-se a saúde 

mental em Sines

No âmbito da iniciativa "Encaixa a Mente - Olhar a Saúde Mental", realizou-se 
em Sines, de 11 a 15 de outubro, um conjunto de atividades presenciais com 
abordagens a esta temática, conduzidas por profissionais das várias áreas.
  Do ponto de vista mais teórico, foi feita uma contextualização das questões 
de saúde mental em Portugal e reforçou-se a importância de uma visão sisté-
mica e de uma abordagem multidisciplinar a esta problemática. Discutiu-se 
também a prevenção do desgaste psicológico na relação profissional. Houve 
ainda espaço para dois workshops - um de musicoterapia e outro sobre o con-
tributo das artes performativas - e para dinamizar um grupo do método da    
intervisão em psicologia.
 Foi uma iniciativa do grupo de trabalho da Rede Social sobre saúde mental, 
com coordenação do CLDS 4G - Viver+Sines e apoio da CMS.

Tiro

Fernando Sebastião é campeão 
do mundo de Trap 5

ATLETAS DE DIMENSÃO MUNDIAL

O atirador siniense Fernando Sebastião, que atual-
mente representa o Clube de Tiro de Loulé, venceu o 
Campeonato do Mundo de TRAP 5 disputado a 25 e 26 
de setembro em Granada, Espanha. 
  Este resultado deu um brilho redobrado a uma época 
de ouro para o atirador, que tinha acabado de conquis-
tar o 3.º lugar na Taça de Portugal de Fosso Olímpico, a 
18 de setembro, e, em maio, ficou em 1.º lugar no 
Grande Prémio Internacional Perazzi. 
  Fernando Sebastião, nascido em 1977, compete desde 
1995, ano em que se sagrou campeão nacional de junio-
res de fosso olímpico, e já obteve várias classificações 
nos primeiros oito lugares de campeonatos do mundo e 
europeus de fosso universal. Em 2011, venceu a Taça de 
Portugal de Fosso Universal e, em 2014, a Taça Federa-
ção de Fosso Olímpico. Em 2015 e 2020, conquistou a 
Taça de Portugal de Trap. 

Ginástica

Atletas de Sines nos 
mundiais de trampolim

A excelência da formação de ginastas em Sines 
ficou novamente demonstrada nos campeonatos 
do mundo de trampolim disputados em novem-
bro, em Baku, capital do Azerbaijão.
  Na competição sénior, a ginasta de Sines Beatriz 
Martins, em dupla com Catarina Nunes, conquis-
tou a medalha de bronze na final de trampolim sin-
cronizado feminino. Outro ginasta de Sines, 
Rúben Tavares, em dupla com Lucas Santos, ficou 
em 8.º lugar na competição masculina.
  Ambos os atletas foram formados na Academia 
de Ginástica de Sines (AGS), que esteve represen-
tada na competição por grupos de idade por seis 
atletas: no escalão 11-12 anos de trampolim indivi-
dual, Martim Lopes (21.º lugar) e Anna Likhonina 
(28.º); no escalão 11-12 anos de trampolim sincro-
nizado, Bárbara Correia (12.º) e Anna Likhonina 
(s/c); no escalão 14-15 anos de trampolins indivi-
dual e sincronizado, Leonor Grulha (35.º / 10.º); no 
escalão +17 anos de trampolim individual, Ana 
Silva (26.º); e no tumbling, Leonor Luz (9.º).
  A delegação do clube siniense foi recebida, no dia 
19 de novembro, pelo vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Fernando Ramos.
  A deslocação da AGS ao Azerbaijão teve o apoio 
da Câmara Municipal de Sines, no montante de     
11 052 €, ao abrigo do Programa de Apoio ao Des-
porto e Associativismo Desportivo (PADAD).
  

Pesca submarina

Sines representado 
no mundial

João Peixeiro e Miguel Santos, da secção de pesca 
submarina do Vasco da Gama Atlético Clube, 
representaram a seleção portuguesa no campeo-
nato do mundo da modalidade que decorreu na 
Sardenha, Itália, em setembro. Embora a prova 
não tenha corrido como o desejado, foi mais uma 
representação internacional de uma modalidade 
em que o Vasco da Gama e os seus atletas têm dos 
melhores palmarés a nível nacional. 
  A participação de João Peixeiro no mundial teve o 
apoio da Câmara Municipal de Sines, no valor de 
4740 €, no âmbito do Programa de Apoio ao Des-
porto e Associativismo Desportivo (PADAD).

NOTA: No fecho deste boletim, estava a iniciar-se 
outra participação de um atleta de Sines num cam-
peonato internacional, a de Camilo Abdula no Mun-
dial de Surf Adaptado 2021, na Califórnia.

R   E   D   E      S   O   C   I   A   L

CLAS reuniu-se em Porto Covo 
e visitou as obras do Centro de Dia

O Conselho Local de Ação Social (CLAS), que con-
grega as entidades públicas e privadas que atuam 
em Sines na área social, reuniu-se, a 3 de setem-
bro, na Junta de Freguesia de Porto Covo. A reu-
nião foi presidida pelo vice-presidente, Fernando 
Ramos, e teve a presença da diretora do Centro Dis-
trital de Setúbal da Segurança Social, Luísa Malhó.
  Entre os principais pontos abordados, destaca-se 
o balanço da atividade do grupo de trabalho “Ali-
mentar=Desafios”, formado no seio da Rede 
Social de Sines, que visa identificar e apoiar diver-
sos agregados familiares que se encontrem em difi-
culdades, fornecendo-lhes bens alimentares. 
  A proposta de prolongamento do Plano de Desen-
volvimento Social até 2022 e a proposta de adesão 
do Litoral Alentejano Solidário ao CLAS foram tam-
bém assuntos abordados.
  Finalmente, foi feita uma visita à obra do novo 
Centro de Dia de Porto Covo, equipamento que 
substituirá as instalações temporárias daquela res-
posta social, e que se encontra em execução.

Plataforma Supraconcelhia 
do Alentejo Litoral reuniu-se em Sines

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Sines 
recebeu, a 27 de outubro, uma reunião da Plata-
forma Territorial Supraconcelhia do Alentejo Lito-
ral (PSCAL), estrutura da Rede Social que organiza 
as respostas sociais ao nível da sub-região. 
  Na reunião, presidida por Luísa Malhó, diretora 
do Centro Distrital de Setúbal da Segurança Social, 
foi aprovado o prolongamento dos instrumentos 
de planeamento da plataforma, até 31 de março de 
2022, data em que a coordenação da mesma será 
assumida pela CIMAL.
  Como instrumento fundamental para analisar a 
ação da plataforma e melhor preparar os desafios 
que se seguem, foi apresentada pela Universidade 
de Évora uma proposta de avaliação da PSCAL, a 
implementar também até ao final março de 2022.
  Francisco Fragoso, da Portugal Inovação Social, 
levou a plenário a perspetiva desta iniciativa 
pública sobre os instrumentos destinados a finan-
ciar projetos que proponham abordagens inova-
doras para responder a problemas sociais.
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Basquetebol

Sporting vence 
Supertaça em Sines

O Sporting Clube de Portugal conquistou a 36.ª edição da Supertaça Mascu-
lina de Basquetebol, disputada no dia 25 de setembro, no Pavilhão Multiusos.
  O clube de Lisboa bateu o Imortal LUZiGÁS, de Albufeira, por 74-64 pontos.
  Foi a primeira vez que o Sporting venceu esta competição.
  Depois de 2016/2017 e 2017/2018, esta foi a terceira vez que o Multiusos de 
Sines acolheu esta prova, a primeira a ser disputada em cada época da moda-
lidade.
  A Supertaça foi uma organização da Federação Portuguesa de Basquetebol, 
com os apoios da Associação de Basquetebol de Setúbal e da Câmara Munici-
pal de Sines.

Atletismo

Trail com recorde 
de participantes

O Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo, recebeu a 24 de outubro a che-
gada do 5.º Trail da Costa Vicentina, que nesta sua quinta edição contou com 
a participação de 1300 atletas, um recorde da competição.
  No trail ultra, percorrido pelo trilho/caminho pedestre entre Santiago do 
Cacém e Porto Covo, com a distância de 57 km, chegaram em primeiro lugar o 
atleta Eduardo Fonseca, na competição masculina, e Vera Reis, na competi-
ção feminina.
  No trail médio, 25 km corridos entre o Cercal e Porto Covo, os vencedores 
foram Edgar Matias e Palmira Quinhama.
  Na distância mais curta - 15 km entre a Sonega e Porto Covo - os primeiros 
corredores a cortar a meta foram Euclides Almeida e Ana Lourenço.
  Uma organização da GanharDestak, o 5.º Trail da Costa Vicentina teve o 
apoio dos municípios de Sines e Santiago do Cacém.

ESTREIA DE "MUTABILIA", PELO TEATRO DO MAR
20, 21 e 22 de agosto

O Teatro do Mar estreou o seu novo espetáculo no Castelo. Com conceito, direção 
e dramaturgia de Julieta Aurora Santos, MUTABILIA é um espetáculo de circo 
contemporâneo e teatro físico, assente numa estrutura cenográfica minimalista e 
mutante. Reflete simultaneamente sobre corpo e arquitetura e o nosso 
comportamento e estados emocionais, em espaço público, privado e íntimo.

CULTURA

FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA
21 e 22 de agosto

Este ano sob o signo do mar, o "festival do Alentejo" trouxe o agrupamento checo Clarinet Factory 
ao Centro de Artes de Sines, organizou uma atividade em torno da pesca e do património cultural a 
ela associado e promoveu a salvaguarda da biodiversidade que se manifesta na riqueza do pescado 
da região. Uma organização da associação Pedra Angular, com a parceria da Câmara Municipal de 
Sines.

SHOWCASE DE ANTÓNIO ZAMBUJO
23 de agosto

Enquadrada na realização do documentário "Visita de Estudo", sobre o Alentejo de António Zambujo, o 
artista alentejano atuou para uma plateia cheia no Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo. Neste 
documentário, o músico visita muitos dos lugares e histórias com que mais se identifica e sobe ao palco de 
alguns dos locais mais simbólicos para apresentar as suas canções.

PÃO POR CONTOS
31 de outubro

As atividades presenciais do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines foram reatadas nos 
últimos meses. A iniciativa "Pão por contos", para crianças e adultos, apresentou contos musicados sobre 
as tradições portuguesas em três sessões esgotadas.

MOSTRA LITORAL EMCENA
Em continuidade

Prosseguiram no verão e outono os espetáculos da mostra Litoral EmCena, projeto que consiste 
na apresentação mensal de espetáculos de teatro de companhias profissionais nas três cidades 
do triângulo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André e nas sedes das freguesias rurais dos 
dois municípios. A foto é de um desses espetáculos, "Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à faire.. 
traversent-ils au feu rouge", pela companhia francesa Collectif 2222, que subiu ao palco do 
Centro de Artes de Sines a 23 de outubro.

Hipismo

Raid equestre
na Bêbeda

A zona da Bêbeda, em Sines, recebeu no dia 27 de outubro a Prova de Resis-
tência Equestre - Raid Internacional de Sines.
  A competição englobou três concursos equestres internacionais (CEI*** 
160 km, CEI **120 km e CEI* 100 km), a Taça de Portugal e dois concursos 
equestres nacionais (CEP 80 km e CEP 40 km).
  As provas contaram com a participação de 70 conjuntos de 10 países: Portu-
gal, Espanha, França, Brasil, Suíça, Argentina, Países Baixos, Uruguai, Kuwait 
e Arábia Saudita.
  Um dos cavaleiros em competição, Pedro Godinho, é residente em Sines.
  É a segunda vez que esta prova se realiza no concelho de Sines, sendo neste 
momento reconhecida pela qualidade dos pisos e pela beleza do enquadra-
mento paisagístico do local da Bêbeda.
  A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Sines.
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ao Centro de Artes de Sines, organizou uma atividade em torno da pesca e do património cultural a 
ela associado e promoveu a salvaguarda da biodiversidade que se manifesta na riqueza do pescado 
da região. Uma organização da associação Pedra Angular, com a parceria da Câmara Municipal de 
Sines.

SHOWCASE DE ANTÓNIO ZAMBUJO
23 de agosto

Enquadrada na realização do documentário "Visita de Estudo", sobre o Alentejo de António Zambujo, o 
artista alentejano atuou para uma plateia cheia no Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo. Neste 
documentário, o músico visita muitos dos lugares e histórias com que mais se identifica e sobe ao palco de 
alguns dos locais mais simbólicos para apresentar as suas canções.

PÃO POR CONTOS
31 de outubro

As atividades presenciais do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines foram reatadas nos 
últimos meses. A iniciativa "Pão por contos", para crianças e adultos, apresentou contos musicados sobre 
as tradições portuguesas em três sessões esgotadas.

MOSTRA LITORAL EMCENA
Em continuidade

Prosseguiram no verão e outono os espetáculos da mostra Litoral EmCena, projeto que consiste 
na apresentação mensal de espetáculos de teatro de companhias profissionais nas três cidades 
do triângulo urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André e nas sedes das freguesias rurais dos 
dois municípios. A foto é de um desses espetáculos, "Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à faire.. 
traversent-ils au feu rouge", pela companhia francesa Collectif 2222, que subiu ao palco do 
Centro de Artes de Sines a 23 de outubro.

Hipismo

Raid equestre
na Bêbeda

A zona da Bêbeda, em Sines, recebeu no dia 27 de outubro a Prova de Resis-
tência Equestre - Raid Internacional de Sines.
  A competição englobou três concursos equestres internacionais (CEI*** 
160 km, CEI **120 km e CEI* 100 km), a Taça de Portugal e dois concursos 
equestres nacionais (CEP 80 km e CEP 40 km).
  As provas contaram com a participação de 70 conjuntos de 10 países: Portu-
gal, Espanha, França, Brasil, Suíça, Argentina, Países Baixos, Uruguai, Kuwait 
e Arábia Saudita.
  Um dos cavaleiros em competição, Pedro Godinho, é residente em Sines.
  É a segunda vez que esta prova se realiza no concelho de Sines, sendo neste 
momento reconhecida pela qualidade dos pisos e pela beleza do enquadra-
mento paisagístico do local da Bêbeda.
  A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Sines.
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Dia do Município

Sines comemorou 659 anos
O Município de Sines comemorou 659 anos no dia 
24 de novembro, assinalando-se a data em que o 
rei D. Pedro I elevou Sines a vila, em 1362. 
  O programa protocolar das comemorações acon-
teceu, como habitual, na manhã de dia 24: cerimó-
nia do Hastear da Bandeira, nos Paços do Conce-
lho; e Sessão Solene da Assembleia Municipal, no 
Centro de Artes de Sines, com transmissão pela 
Internet.
  A programação cultural foi dominada pela música 
e pela apresentação de livros, com destaque para 
os eventos do Batuta, festival de música clássica 
(ver página ao lado). 
  Na lista de apresentações de livros, a primeira, 
"Um Safari em África", da autora Vanda Lacerda, 
aconteceu a 20 de novembro, no Centro de Artes. A 
apresentação esteve integrada no arranque do 
Ciclo CRIA 2021/2022, que contou também com 
uma oficina de leitura e escrita para famílias e um 
espetáculo para a infância.
  O Museu de Sines apresentou o livro "Memórias 
da Praia de São Torpes", no dia 26 de novembro, no 
Centro de Artes de Sines (ver pág. 22).
  O Arquivo Municipal fez, no dia 24, a publicação 
digital do “Guia do Arquivo Municipal de Sines – 
Perguntas e Respostas”, em www.sines.pt, e, no 
dia 30, no Centro de Artes, apresentou a obra "Sis-
temas de Informação Locais: Sines 1655-1855", de 
Sandra Patrício (ver pág. 22).
  No dia 27, na Capela da Misericórdia, Andreia do Ó 
Pacheco de Matos apresentou o livro "Conversas 
Amargas, Sílabas Sábio-Adocicadas".
  Outro destaque da programação foi, no dia 21 de 
novembro, no Centro de Artes, a inauguração da 
exposição “Contemporaneidades” (ver abaixo).

  Fizeram ainda parte das comemorações visitas de 
estudo ao património local de Sines, para estabe-
lecimentos do Agrupamento de Escolas de Sines; o 
espetáculo “Primeiro Amor”, um monólogo de 

Samuel Beckett, pelo ator Pedro Diogo, integrado 
na mostra Litoral EmCena; e um passeio de BTT, 
no Casoto, pelo Grupo Desportivo da Baixa de São 
Pedro.

Exposição «Contemporaneidades»

Espaço aos fotógrafos locais
A Câmara Municipal de Sines inaugurou a 21 de novembro a nova exposição 
do Centro de Artes de Sines (CAS), "Contemporaneidades", que estará 
patente até 23 de janeiro de 2022.
  Na sequência de outras iniciativas de divulgação do trabalho dos criadores 
locais, "Contemporaneidades" junta no mesmo espaço projetos de três 
fotógrafos de Sines, com três processos criativos e três diferentes perspeti-
vas sobre a paisagem natural e humana.  
  João Freire nasceu em Évora e viveu em Sines até aos 30 anos. O seu pro-
jeto nesta exposição, "Respiro a Mar", centra-se no mar e na chamada hora 
dourada – o pôr do sol.
  O siniense José Oliveira tem um percurso autodidata na fotografia, a que 
se dedica com maior seriedade há cinco anos. Para esta exposição prepa-
rou o projeto "Up in the Air", com paisagens vistas do céu.
  Luís Magalhães nasceu em Alcobaça, mas identifica-se como siniense 
desde os 12 anos. O projeto que traz para esta exposição, "Pantalha, a Meta-
morfose da Imagem", é composto por "dezasseis imagens através da caixa 
dum vetusto aparelho", captadas em Sines e na Lagoa de Santo André.
  "Contemporaneidades" tem curadoria de Isabel Castanhito.
   A exposição pode ser visitada de segunda a sábado, das 12h00 às 18h00.

Batuta

Festival dedicado à música 
clássica foi um sucesso

Sines acolheu, entre 24 e 26 de novembro, a 
segunda edição do Festival Batuta, dedicado à 
música clássica. Esta edição esteve integrada nas 
comemorações do Dia do Município.
  O programa de concertos iniciou-se no dia 24, Dia 
do Município, no auditório do Centro de Artes de 
Sines, com a apresentação da obra "As Quatro Esta-
ções", de Antonio Vivaldi, pelo violinista João 
Pedro Cunha, acompanhado por um quinteto de 
cordas formado por solistas internacionais. 
  Ainda no Dia do Município, no Pavilhão Multiusos 
de Sines, realizou-se um concerto pela Banda de 
Música da Força Aérea, constituída por instrumen-
tistas de primeiro plano distribuídos pelos naipes 
de sopros, percussão e cordas, sob direção do 
maestro major António Rosado.
  A 25 de novembro, subiu ao palco do Centro de 

Artes um dos mais consagrados pianistas portu-
gueses, Pedro Burmester.
  No dia 26, também no auditório do Centro de 
Artes de Sines, atuou o duo de marimbas Abmiram 
Ensemble, formado pelos percussionistas Vasco 
Ramalho e Pedro Branco.
  O concerto de encerramento do festival, dia 26, 
no Pavilhão Multiusos, juntou a Orquestra de 
Sopros do Algarve, dirigida pelo maestro João 
Rocha, com a soprano Sofia Escobar, reconhecida 
pelo seu percurso no teatro musical londrino. 
Interpretaram a Sinfonia n.º 2 "Mare Nostrum" Op. 
124, de Jorge Salgueiro, obra inspirada pela epo-
peia dos navegadores portugueses.
  O festival incluiu também um programa de inicia-
tivas paralelas, com um ensaio aberto do primeiro 
concerto destinado a músicos e alunos de música, 

dois workshops de percussões de rua (um para 
estudantes e outro para seniores, por Vasco Rama-
lho e Pedro Branco) e uma arruada, onde, além dos 
alunos do workshop de percussão para estudan-
tes, participaram os Skalabá Tuka e animadores da 
ApreciArte.
 O Festival Batuta 2021 esteve integrado no pro-
jeto Programação Cultural em Rede – Alentejo Lito-
ral, que tem como beneficiário líder a CIMAL – 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral e 
como beneficiários os Municípios de Sines, Alcácer 
do Sal, Grândola, Odemira e Santiago do Cacém. O 
projeto é cofinanciado no âmbito do programa 
operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, com 
fundos FEDER / União Europeia.
  O festival foi organizado pela Câmara Municipal 
de Sines e produzido pela ApreciArte. 

Banda de Música da Força Aérea, dirigida pelo maestro António Rosado

João Pedro Cunha e Quinteto de Cordas interpretaram «As Quatro Estações» de Vivaldi Pedro Burmester

Cerimónia do hastear da bandeira

Orquestra de Sopros do Algarve com a soprano Sofia Escobar
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Arquivo Aberto

O sítio das Índias
Parte I

No século XVIII existia um moinho no outeiro das Índi-
as, que pertencia ao concelho (Patrício e Pereira, 
2017:148). Aproveitou-se a elevação do terreno, açoi-
tado pelos ventos e pelas areias, para instalar um    
moinho de vento.
  O sítio era vasto, um extenso baldio municipal. Foi 
sendo ocupado, no século XX, pela indústria e pela 
habitação. Era no sítio das Índias que se situava a 
fábrica de conservas de peixe de Júdice Fialho (Patrí-
cio e Pereira, 2017: 230) e a de Augusto Maria Lopes 
(1), que, em 1923, também produzia conservas de pei-
xe. Também a fábrica de cortiça de José Pratz se      
situava nas Índias.
  O espaço foi sendo ocupado pelos operários e maríti-
mos, que aí construíam habitações precárias, longe 
do centro urbano. Quem aí vivia dizia que ia «à vila», 
quando queria dizer que ia à praça, a uma loja ou a 
uma repartição. Ainda hoje esta expressão é utiliza-
da, mesmo quando Sines já se tornou cidade.
 Logo em 1914 (2), determinou-se que poderiam 
fazer-se construções precárias nos baldios munici-
pais (fossem ou não no sítio das Índias), desde que as 
licenças fossem provisórias, respeitando a proibição 
de utilização de outros materiais que não a madeira. 
A licença estava ainda condicionada à possibilidade 
de a Câmara mandar levantar a barraca em qualquer 
altura; ao respeito pelo espaço indicado na licença; e 
ao beneficiário não poder transmitir o domínio útil do 
espaço sem licença camarária.
  Ainda na década de 30 do século XX o sítio de Atrás 
dos Quintais, que hoje corresponde a várias áreas da 

Avenida General Humberto Delgado, era o preferido 
para a instalação de habitações precárias. Na sessão 
de câmara de 14 de Julho de 1931 (3) Virgílio Fernan-
des de Vilhena, vogal secretário, advertiu para o 
perigo da existência de «barracas» no sítio Atrás dos 
Quintais que tinham vindo a ser autorizadas, junto às 
fábricas de cortiça. Recorde-se que no sítio Atrás dos 
Quintais, no sítio das Índias, na Rua Marquês de Pom-
bal e na Rua de Ferreira situaram-se a fábrica de cor-
tiça José Pratz e a de conservas de Júdice Fialho, 
entre outras dezenas de pequenos fabricos de cortiça 
(Patrício e Pereira, 2017: 230-231). A proximidade de 
habitações precárias feitas de madeira e outros mate-
riais inflamáveis originava perigo de incêndio: cau-
sava danos à propriedade e podia causar vítimas. Em 
1922 uma comissão delegada dos industriais corticei-
ros da vila solicitou a remoção das «barracas» dados 
os perigos existentes para a saúde e segurança públi-
cas, dando como exemplo uma morte recente devido 
a um incêndio. A mesma Comissão de delegados pro-
pôs que, face à pobreza dos habitantes das cabanas, 
fosse feita uma subscrição para que se construíssem 
habitações noutro local. Deliberou-se nessa ocasião 
remover todas as cabanas e contribuir para a subscri-
ção que a Comissão Executiva estipulasse (4).  
  No entanto, esse desiderato não foi cumprido. Ape-
nas em 1931, portanto, a Câmara deliberou delimitar 
o sítio das Índias para aí se fixarem os operários, marí-
timos e pescadores. Aos pedidos de licença de cons-
trução de habitações precárias, as «barracas», men-
cionadas na acta, passou a ser respondido que seriam 

autorizadas no extenso sítio das Índias. E assim se ini-
ciou a história do Bairro das Índias.

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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In Memoriam

Luísa Santa Bárbara
(Luísa «Parola»)

Maria Luísa do Amaral Santa Bárbara Plácido, mais conhecida por Luísa “Parola”, alcunha 
que herdou do seu pai, nasceu em Sines em 1932, sendo um ícone do Carnaval de Sines.
   Logo após terminar o 4.º ano de escolaridade, Luísa Parola iniciou aos 12 anos a sua vida 
no mundo da costura, por influência da sua madrasta, a sua grande figura maternal.
  Com o passar dos anos, a experiência foi aumentando e Luísa Parola tornou-se numa das 
mais conhecidas e talentosas costureiras de Sines, tendo criado fatos, trajes e figurinos não 
apenas para os foliões do Carnaval de Sines, mas também para o Teatro Amador de Sines. 
Ao longo do seu percurso, costurou igualmente vários vestidos de noiva, entre outros.
  Reconhecida por ser muito trabalhadora e estar sempre pronta a ajudar, Luísa Parola era 
muito acarinhada por toda a população de Sines.
  Morreu em outubro de 2021, tendo ficado na memória de todos os sinienses como “a 
eterna costureira de Sines”.

O Museu de Sines apresentou, no dia 26 de novembro, no Centro de Artes de Sines, o 
livro “Memórias da Praia de São Torpes”, catálogo da exposição com o mesmo título 
que esteve patente no Museu Nacional de Arqueologia em 2016 e em Sines em 2017.
  Incluindo os textos do seu coordenador, Ricardo Estevam Pereira, o livro contém con-
tributos de 13 autores: Luísa Bruno, Vítor Serrão, Isabel Inácio, Paulo Almeida Fernan-
des, Virgílio Hipólito Correia, Maria José Botelho, Joaquina Soares, Carlos Tavares da Sil-
va, Deolinda Folgado, Rui Mendes, José António Falcão e Ana Labarta.
  Da devoção religiosa à arqueologia, da natureza às figuras históricas, do uso para lazer 
às transformações da indústria, “Memórias da Praia de São Torpes” permite conhecer 
melhor, em extensão e profundidade, uma das praias portuguesas mais ricas em patri-
mónio cultural.
  A lenda e o santo que dão nome à praia, a jangada tradicional, os arqueólogos que, 
desde o século XVI, por ali passaram, os restaurantes e a chegada do Gabinete de Área 
de Sines são alguns dos temas abordados. 
  O projeto “Memória da Praia de São Torpes”, incluindo o catálogo agora lançado, teve 
o apoio do programa Tradições da EDP.
  Além do coordenador, Ricardo Estevam Pereira, e do presidente da Câmara, Nuno 
Mascarenhas, estiveram presentes na apresentação da obra representantes do Museu 
Nacional de Arqueologia (Filomena Barata) e da EDP (Augusto Grácio).

Museu de Sines

Memórias da Praia de São Torpes registadas em livro

O Arquivo Municipal de Sines apresentou, no dia 30 de novembro, no Centro de Artes 
de Sines, a obra "Sistemas de Informação Locais: Sines 1655-1855”.
  O livro resulta da dissertação de doutoramento de Sandra Patrício, defendida em 2018 
e coorientada por Maria de Fátima Reis e Carlos Guardado da Silva, na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.
  A obra versa os sistemas de informação da administração civil local na Época Moder-
na, em Portugal, tomando como estudo de caso o município de Sines. O ponto de vista 
é a relação entre a história administrativa e a produção da informação arquivística. 
  O âmbito cronológico, entre 1655 e 1855, corresponde ao início da conservação siste-
mática de documentos de arquivo pela Câmara Municipal de Sines e o seu limite final à 
extinção do concelho.
  A publicação resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Sines e as Edições 
Colibri.
    Estiveram presentes na apresentação, além da autora, os coorientadores, o editor 
Fernando Mão de Ferro e o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas.

Arquivo Municipal

Sines em livro sobre sistemas de informação locais
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Arquivo Aberto

O sítio das Índias
Parte I

No século XVIII existia um moinho no outeiro das Índi-
as, que pertencia ao concelho (Patrício e Pereira, 
2017:148). Aproveitou-se a elevação do terreno, açoi-
tado pelos ventos e pelas areias, para instalar um    
moinho de vento.
  O sítio era vasto, um extenso baldio municipal. Foi 
sendo ocupado, no século XX, pela indústria e pela 
habitação. Era no sítio das Índias que se situava a 
fábrica de conservas de peixe de Júdice Fialho (Patrí-
cio e Pereira, 2017: 230) e a de Augusto Maria Lopes 
(1), que, em 1923, também produzia conservas de pei-
xe. Também a fábrica de cortiça de José Pratz se      
situava nas Índias.
  O espaço foi sendo ocupado pelos operários e maríti-
mos, que aí construíam habitações precárias, longe 
do centro urbano. Quem aí vivia dizia que ia «à vila», 
quando queria dizer que ia à praça, a uma loja ou a 
uma repartição. Ainda hoje esta expressão é utiliza-
da, mesmo quando Sines já se tornou cidade.
 Logo em 1914 (2), determinou-se que poderiam 
fazer-se construções precárias nos baldios munici-
pais (fossem ou não no sítio das Índias), desde que as 
licenças fossem provisórias, respeitando a proibição 
de utilização de outros materiais que não a madeira. 
A licença estava ainda condicionada à possibilidade 
de a Câmara mandar levantar a barraca em qualquer 
altura; ao respeito pelo espaço indicado na licença; e 
ao beneficiário não poder transmitir o domínio útil do 
espaço sem licença camarária.
  Ainda na década de 30 do século XX o sítio de Atrás 
dos Quintais, que hoje corresponde a várias áreas da 

Avenida General Humberto Delgado, era o preferido 
para a instalação de habitações precárias. Na sessão 
de câmara de 14 de Julho de 1931 (3) Virgílio Fernan-
des de Vilhena, vogal secretário, advertiu para o 
perigo da existência de «barracas» no sítio Atrás dos 
Quintais que tinham vindo a ser autorizadas, junto às 
fábricas de cortiça. Recorde-se que no sítio Atrás dos 
Quintais, no sítio das Índias, na Rua Marquês de Pom-
bal e na Rua de Ferreira situaram-se a fábrica de cor-
tiça José Pratz e a de conservas de Júdice Fialho, 
entre outras dezenas de pequenos fabricos de cortiça 
(Patrício e Pereira, 2017: 230-231). A proximidade de 
habitações precárias feitas de madeira e outros mate-
riais inflamáveis originava perigo de incêndio: cau-
sava danos à propriedade e podia causar vítimas. Em 
1922 uma comissão delegada dos industriais corticei-
ros da vila solicitou a remoção das «barracas» dados 
os perigos existentes para a saúde e segurança públi-
cas, dando como exemplo uma morte recente devido 
a um incêndio. A mesma Comissão de delegados pro-
pôs que, face à pobreza dos habitantes das cabanas, 
fosse feita uma subscrição para que se construíssem 
habitações noutro local. Deliberou-se nessa ocasião 
remover todas as cabanas e contribuir para a subscri-
ção que a Comissão Executiva estipulasse (4).  
  No entanto, esse desiderato não foi cumprido. Ape-
nas em 1931, portanto, a Câmara deliberou delimitar 
o sítio das Índias para aí se fixarem os operários, marí-
timos e pescadores. Aos pedidos de licença de cons-
trução de habitações precárias, as «barracas», men-
cionadas na acta, passou a ser respondido que seriam 

autorizadas no extenso sítio das Índias. E assim se ini-
ciou a história do Bairro das Índias.

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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In Memoriam

Luísa Santa Bárbara
(Luísa «Parola»)

Maria Luísa do Amaral Santa Bárbara Plácido, mais conhecida por Luísa “Parola”, alcunha 
que herdou do seu pai, nasceu em Sines em 1932, sendo um ícone do Carnaval de Sines.
   Logo após terminar o 4.º ano de escolaridade, Luísa Parola iniciou aos 12 anos a sua vida 
no mundo da costura, por influência da sua madrasta, a sua grande figura maternal.
  Com o passar dos anos, a experiência foi aumentando e Luísa Parola tornou-se numa das 
mais conhecidas e talentosas costureiras de Sines, tendo criado fatos, trajes e figurinos não 
apenas para os foliões do Carnaval de Sines, mas também para o Teatro Amador de Sines. 
Ao longo do seu percurso, costurou igualmente vários vestidos de noiva, entre outros.
  Reconhecida por ser muito trabalhadora e estar sempre pronta a ajudar, Luísa Parola era 
muito acarinhada por toda a população de Sines.
  Morreu em outubro de 2021, tendo ficado na memória de todos os sinienses como “a 
eterna costureira de Sines”.

O Museu de Sines apresentou, no dia 26 de novembro, no Centro de Artes de Sines, o 
livro “Memórias da Praia de São Torpes”, catálogo da exposição com o mesmo título 
que esteve patente no Museu Nacional de Arqueologia em 2016 e em Sines em 2017.
  Incluindo os textos do seu coordenador, Ricardo Estevam Pereira, o livro contém con-
tributos de 13 autores: Luísa Bruno, Vítor Serrão, Isabel Inácio, Paulo Almeida Fernan-
des, Virgílio Hipólito Correia, Maria José Botelho, Joaquina Soares, Carlos Tavares da Sil-
va, Deolinda Folgado, Rui Mendes, José António Falcão e Ana Labarta.
  Da devoção religiosa à arqueologia, da natureza às figuras históricas, do uso para lazer 
às transformações da indústria, “Memórias da Praia de São Torpes” permite conhecer 
melhor, em extensão e profundidade, uma das praias portuguesas mais ricas em patri-
mónio cultural.
  A lenda e o santo que dão nome à praia, a jangada tradicional, os arqueólogos que, 
desde o século XVI, por ali passaram, os restaurantes e a chegada do Gabinete de Área 
de Sines são alguns dos temas abordados. 
  O projeto “Memória da Praia de São Torpes”, incluindo o catálogo agora lançado, teve 
o apoio do programa Tradições da EDP.
  Além do coordenador, Ricardo Estevam Pereira, e do presidente da Câmara, Nuno 
Mascarenhas, estiveram presentes na apresentação da obra representantes do Museu 
Nacional de Arqueologia (Filomena Barata) e da EDP (Augusto Grácio).

Museu de Sines

Memórias da Praia de São Torpes registadas em livro

O Arquivo Municipal de Sines apresentou, no dia 30 de novembro, no Centro de Artes 
de Sines, a obra "Sistemas de Informação Locais: Sines 1655-1855”.
  O livro resulta da dissertação de doutoramento de Sandra Patrício, defendida em 2018 
e coorientada por Maria de Fátima Reis e Carlos Guardado da Silva, na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.
  A obra versa os sistemas de informação da administração civil local na Época Moder-
na, em Portugal, tomando como estudo de caso o município de Sines. O ponto de vista 
é a relação entre a história administrativa e a produção da informação arquivística. 
  O âmbito cronológico, entre 1655 e 1855, corresponde ao início da conservação siste-
mática de documentos de arquivo pela Câmara Municipal de Sines e o seu limite final à 
extinção do concelho.
  A publicação resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Sines e as Edições 
Colibri.
    Estiveram presentes na apresentação, além da autora, os coorientadores, o editor 
Fernando Mão de Ferro e o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas.

Arquivo Municipal

Sines em livro sobre sistemas de informação locais
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Natal no Largo

Animação de Natal 
voltou ao centro 

histórico
Depois da interrupção em 2020, a iniciativa Natal no Largo voltou ao centro histórico 
de Sines nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, com mercado tradicional, animação de rua, 
concertos, espetáculos para as famílias, sessões de contos e cinema de animação.
  A dinamização do centro histórico num período essencial para o comércio foi, nova-
mente, um dos principais objetivos da realização da iniciativa.
  O programa musical do evento decorreu no palco do Castelo de Sines, com a pre-
sença dos cantores Luís Trigacheiro e Bárbara Bandeira e a apresentação do musical 
de Natal "O Trono", pela companhia Química Criativa. 
  Com o foco nas famílias, a Praça Tomás Ribeiro recebeu o espetáculo clown "Fora da 
Caixa", por João Farinha, e o espetáculo "Circo Ambulante", da companhia XPTO. 
Houve Contos de Natal pela equipa de mediação de leitura do Centro de Artes de 
Sines, no Largo Poeta Bocage e no Castelo, e a Biblioteca Municipal criou um canti-
nho de leitura no deck do Castelo.
  Também para as famílias, a companhia Tombs Creatius apresentou "The Strange 
Travel of Mr. Tonet", com uma componente de espetáculo e outra de jogos de rua, no 
terreiro do Castelo.
  No fim de semana, a Capela da Misericórdia transformou-se em sala de cinema, 
com um ciclo de curtas metragens de animação em parceria com o Monstra Festival.
  Além dos eventos com hora marcada, o Natal no Largo foi animado em continui-
dade pela companhia XPTO e pelo Ao Luar Teatro.

Natal

Iluminações em Sines e Porto Covo
As iluminações de Natal encontram-se ligadas desde o Dia do Município, 24 de 
novembro, e assim ficarão até 7 de janeiro.
  Em 2021, o município investe 110 mil euros na iluminação de Natal, que cobre, entre 
outras, despesas de aluguer de algumas estruturas e de aquisição de outras que 
ficam na posse do município. Mais uma vez, parte da iluminação é garantida por 
estruturas propriedade do município, num perspectiva de reutilização dos recursos.
  Na cidade, a iluminação abrange edifícios como o Castelo, os Paços do Concelho e a 
antiga estação de comboios, ruas do centro histórico, o Jardim das Descobertas e o 
coreto, a Av. General Humberto Delgado, a Rua Marquês de Pombal, a Rua António 
Aleixo, o Largo 5 de Outubro, a entrada da cidade e elementos dispersos no centro 
urbano. No centro histórico e na Rua António Aleixo há música ambiente.
 Em Porto Covo, está iluminado o Largo Marquês de Pombal e a sua igreja e foram 
colocados elementos dispersos de iluminação no centro urbano.

Decorações do recinto da feira Concerto de Bárbara Bandeira

Mercado tradicional

Animação pelo Ao Luar Teatro


