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O Município de Sines assinalou a 24 de novembro a passagem dos 660 anos da 
elevação a vila, por D. Pedro I, em 1362. Um programa cultural, desportivo e 

institucional assinalou a efeméride. P4

Comemorações do Dia do Município
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Natal chegou 
ao centro histórico 
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O concerto de Aurea, com o convidado Marco Rodrigues, levou 2000 pessoas, o 
máximo da lotação, ao Pavilhão Multiusos, no dia 24 de novembro.  P4



Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Da incerteza 

à construção do futuro

SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022 \\ 03

  Um ano que termina marcado pela incerteza. 
  O ano de 2022, face a uma conjuntura que se dese-
nhou desde fevereiro, com a condenável invasão 
da Ucrânia, termina rodeado de incerteza. Se, até 
aqui, do ponto de vista económico, tudo apontava 
para um ciclo de crescimento, neste momento, a 
incerteza caracteriza o nosso futuro próximo. A difi-
culdade energética e uma escalada geral dos pre-
ços, com especial enfoque naquilo que são os bens 
de primeira necessidade, deixam, mais uma vez, 
aqueles que têm menos capacidade financeira 
numa situação de maior fragilidade. A acrescentar 
a taxas de inflação que há muito não conhecíamos, 
o aumento das taxas de juro vêm agravar a vida de 
muitas famílias, nomeadamente, daquelas que 
têm uma parte significativa dos seus rendimentos 
destinados ao crédito à habitação.
  Como têm alertado diversas instâncias políticas e 
económicas nacionais e internacionais, o próximo 
ano será caracterizado, primeiro, pelas dificulda-
des que esta conjuntura traz, mas, depois, pela 
incerteza sobre a sua extensão no tempo e sobre 
os seus efeitos em economias mais vulneráveis, 
como é o caso português e, em particular, o de ter-
ritórios como o nosso.
  Por isso, todos somos chamados a intervir, de 
modo a proteger os mais frágeis e a criar condições 
para que as desigualdades não se agravem em vir-
tude desta situação.
  Como sempre, sou um otimista. E, por isso mes-
mo, acredito que teremos, no seio da nossa comu-
nidade, a capacidade de unir esforços e, em con-
junto, encontrar os meios necessários para ultra-
passar as dificuldades que nos possam estar reser-
vadas.
  Apresentámos um orçamento municipal 
focado nas famílias, nas instituições e nas 
empresas. Porque é nossa convicção que serão 
estes os pilares da resiliência da nossa comunida-
de. Primeiro, teremos de apoiar os mais vulnerá-
veis e continuar a apostar num vasto conjunto de 
medidas sociais, desde a educação à habitação, do 
apoio aos mais idosos e às crianças à promoção de 
melhor qualidade de vida para todos. O que une a 
nossa comunidade é Sines e a identidade coletiva 
que partilhamos. As nossas instituições, quer da 
área cultural e desportiva, quer as instituições par-
ticulares de solidariedade social, constituem pila-

res fundamentais dessa identidade coletiva. É com 
elas que pretendemos continuar a trabalhar em 
verdadeira parceria. Substituem, muitas vezes, o 
papel que estava reservado ao Estado e às famíli-
as, mas cuja conjuntura ou a vida moderna, infeliz-
mente, não permitem que seja suficientemente 
abrangente. Por fim, sabemos que o emprego e o 
emprego duradouro se baseiam não em grandes 
investimentos, mas antes na nossa apertada rede 
de micro, pequenas e médias empresas. 
  Por isso, o orçamento que apresentamos para 
2023 baseia-se nestes três grandes princípios e pro-
cura aprofundar a nossa intervenção junto das 
famílias, das instituições e das empresas. 
  Procuramos, com este novo exercício orçamen-
tal, deixar previstas obras essenciais, com especial 
destaque para o reforço do abastecimento de 
água, para a modernização das redes de distribui-
ção de água e saneamento. São obras que, não 
sendo tão visíveis, têm um impacto direto na quali-
dade de vida da nossa cidade e da aldeia de Porto 
Covo. 
  Mas também algumas das obras que não foram 
concretizadas, como o Mercado Municipal, ou a 
requalificação da Praça da República, que após 
serem adjudicadas não foi possível iniciar, em vir-
tude das dificuldades dos empreiteiros e da esca-
lada dos preços do mercado da construção, conti-
nuarão a ser uma prioridade. 
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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

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
Árvore de Natal no Largo Poeta Bocage

Um Natal 

de esperança

A responsabilidade social, que acreditamos dever 

ser de todos, levou-nos a não investir milhares de 

euros em estruturas de iluminação de Natal aluga-

das. Os apelos contidos no Plano de Poupança de 

Energia 2022-2023, para que as iluminações de 

Natal fossem equilibradas e não representassem 

gastos excessivos no consumo de energia, levou a 

que este ano usássemos apenas as estruturas pró-

prias do Município e, ainda assim, em horários 

reduzidos e recorrendo a tecnologias de baixo con-

sumo. Bem sabemos que a nossa ação individual 

pode ter impactos relativos no conjunto global, 

mas como autarquia local cabe-nos dar o exemplo.

  Apesar de todas as restrições que vivemos nos últi-

mos anos, trazidas por um dos maiores desafios 

com que nos defrontámos na nossa época, a pan-

demia da Covid-19, acredito que este Natal pode 

voltar a ser o retorno à família, aos afetos e à con-

fraternização.

  Estamos todos mais disponíveis para celebrar o 

facto de podermos estar juntos e resgatar aquilo 

de que, em pelo menos dois anos, fomos privados.

  Contudo, muitas famílias atravessam novas difi-

culdades neste final de ano. Acredito que todos jun-

tos, unidos nos valores universais da solidariedade 

e da paz, juntos em torno dos valores da nossa 

comunidade, não só ultrapassaremos as dificulda-

des de agora como construiremos um 2023 melhor 

para todos.

  Faço votos de que este Natal e a chegada de um 

novo ano seja, antes de mais, um período de espe-

rança. Um momento de união. Uma ponte entre o 

presente e o futuro que, todos juntos, queremos 

construir.

Um Feliz Natal e um Ano de 2023 

repleto de Paz e Esperança



Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Da incerteza 

à construção do futuro

SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022 \\ 03

  Um ano que termina marcado pela incerteza. 
  O ano de 2022, face a uma conjuntura que se dese-
nhou desde fevereiro, com a condenável invasão 
da Ucrânia, termina rodeado de incerteza. Se, até 
aqui, do ponto de vista económico, tudo apontava 
para um ciclo de crescimento, neste momento, a 
incerteza caracteriza o nosso futuro próximo. A difi-
culdade energética e uma escalada geral dos pre-
ços, com especial enfoque naquilo que são os bens 
de primeira necessidade, deixam, mais uma vez, 
aqueles que têm menos capacidade financeira 
numa situação de maior fragilidade. A acrescentar 
a taxas de inflação que há muito não conhecíamos, 
o aumento das taxas de juro vêm agravar a vida de 
muitas famílias, nomeadamente, daquelas que 
têm uma parte significativa dos seus rendimentos 
destinados ao crédito à habitação.
  Como têm alertado diversas instâncias políticas e 
económicas nacionais e internacionais, o próximo 
ano será caracterizado, primeiro, pelas dificulda-
des que esta conjuntura traz, mas, depois, pela 
incerteza sobre a sua extensão no tempo e sobre 
os seus efeitos em economias mais vulneráveis, 
como é o caso português e, em particular, o de ter-
ritórios como o nosso.
  Por isso, todos somos chamados a intervir, de 
modo a proteger os mais frágeis e a criar condições 
para que as desigualdades não se agravem em vir-
tude desta situação.
  Como sempre, sou um otimista. E, por isso mes-
mo, acredito que teremos, no seio da nossa comu-
nidade, a capacidade de unir esforços e, em con-
junto, encontrar os meios necessários para ultra-
passar as dificuldades que nos possam estar reser-
vadas.
  Apresentámos um orçamento municipal 
focado nas famílias, nas instituições e nas 
empresas. Porque é nossa convicção que serão 
estes os pilares da resiliência da nossa comunida-
de. Primeiro, teremos de apoiar os mais vulnerá-
veis e continuar a apostar num vasto conjunto de 
medidas sociais, desde a educação à habitação, do 
apoio aos mais idosos e às crianças à promoção de 
melhor qualidade de vida para todos. O que une a 
nossa comunidade é Sines e a identidade coletiva 
que partilhamos. As nossas instituições, quer da 
área cultural e desportiva, quer as instituições par-
ticulares de solidariedade social, constituem pila-

res fundamentais dessa identidade coletiva. É com 
elas que pretendemos continuar a trabalhar em 
verdadeira parceria. Substituem, muitas vezes, o 
papel que estava reservado ao Estado e às famíli-
as, mas cuja conjuntura ou a vida moderna, infeliz-
mente, não permitem que seja suficientemente 
abrangente. Por fim, sabemos que o emprego e o 
emprego duradouro se baseiam não em grandes 
investimentos, mas antes na nossa apertada rede 
de micro, pequenas e médias empresas. 
  Por isso, o orçamento que apresentamos para 
2023 baseia-se nestes três grandes princípios e pro-
cura aprofundar a nossa intervenção junto das 
famílias, das instituições e das empresas. 
  Procuramos, com este novo exercício orçamen-
tal, deixar previstas obras essenciais, com especial 
destaque para o reforço do abastecimento de 
água, para a modernização das redes de distribui-
ção de água e saneamento. São obras que, não 
sendo tão visíveis, têm um impacto direto na quali-
dade de vida da nossa cidade e da aldeia de Porto 
Covo. 
  Mas também algumas das obras que não foram 
concretizadas, como o Mercado Municipal, ou a 
requalificação da Praça da República, que após 
serem adjudicadas não foi possível iniciar, em vir-
tude das dificuldades dos empreiteiros e da esca-
lada dos preços do mercado da construção, conti-
nuarão a ser uma prioridade. 

02 // SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022

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: IX | N.º 35 | Edição: Dezembro 2022 | 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

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
Árvore de Natal no Largo Poeta Bocage

Um Natal 

de esperança

A responsabilidade social, que acreditamos dever 

ser de todos, levou-nos a não investir milhares de 

euros em estruturas de iluminação de Natal aluga-

das. Os apelos contidos no Plano de Poupança de 

Energia 2022-2023, para que as iluminações de 

Natal fossem equilibradas e não representassem 

gastos excessivos no consumo de energia, levou a 

que este ano usássemos apenas as estruturas pró-

prias do Município e, ainda assim, em horários 

reduzidos e recorrendo a tecnologias de baixo con-

sumo. Bem sabemos que a nossa ação individual 

pode ter impactos relativos no conjunto global, 

mas como autarquia local cabe-nos dar o exemplo.

  Apesar de todas as restrições que vivemos nos últi-

mos anos, trazidas por um dos maiores desafios 

com que nos defrontámos na nossa época, a pan-

demia da Covid-19, acredito que este Natal pode 

voltar a ser o retorno à família, aos afetos e à con-

fraternização.

  Estamos todos mais disponíveis para celebrar o 

facto de podermos estar juntos e resgatar aquilo 

de que, em pelo menos dois anos, fomos privados.

  Contudo, muitas famílias atravessam novas difi-

culdades neste final de ano. Acredito que todos jun-

tos, unidos nos valores universais da solidariedade 

e da paz, juntos em torno dos valores da nossa 

comunidade, não só ultrapassaremos as dificulda-

des de agora como construiremos um 2023 melhor 

para todos.

  Faço votos de que este Natal e a chegada de um 

novo ano seja, antes de mais, um período de espe-

rança. Um momento de união. Uma ponte entre o 

presente e o futuro que, todos juntos, queremos 

construir.

Um Feliz Natal e um Ano de 2023 

repleto de Paz e Esperança



04 // SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022 SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022 \\ 05

Comemorações do Dia do Município

Multiusos cheio para ver 
Aurea e Marco Rodrigues

O concerto da artista Aurea, com o convidado 
Marco Rodrigues, levou 2000 pessoas, o máximo 
da lotação, ao Pavilhão Multiusos, no dia 24 de 
novembro. Foi o principal destaque das comemo-
rações do Dia do Município 2022, que assinalaram 
os 660 anos da elevação de Sines a vila, por D. 
Pedro I, em 1362, com um programa cultural, des-
portivo e institucional. 
  No programa cultural das comemorações, além 
do concerto, estiveram integrados o Simpósio de 
Arqueologia Portuária, realizado no Centro de 

Artes de Sines a 25 e 26 de novembro, e o espetá-
culo "GENOMA B", uma recriação do clássico "A 
Casa de Bernarda Alba", pela companhia espa-
nhola Albadulake, também no Centro de Artes de 
Sines, a 30 de novembro.
  No desporto, o Clube Náutico de Sines progra-
mou uma ação de sensibilização para a prática da 
vela e teve lugar, na Bêbeda, o III Raid de Sines em 
equitação, constituído por cinco provas de resis-
tência equestre internacionais (CEI*** 160km, CEI 
**120Km e CEI *100km) e nacionais (CEP 40km e 

CEP 80 km), onde participaram cerca de 60 conjun-
tos de vários países. 
  Na componente institucional, realizou-se o has-
tear da bandeira nos Paços do Concelho, com a pre-
sença da fanfarra dos Bombeiros e da filarmónica 
da SMURSS, e a sessão solene da Assembleia Muni-
cipal comemorativa do Dia do Município, no Cen-
tro de Artes de Sines.
  O Agrupamento de Escolas de Sines associou-se 
às comemorações com atividades relacionadas 
com os vários patrimónios do concelho.

Natal no Largo

Natal começou a ser celebrado 
no centro histórico

A iniciativa Natal no Largo voltou ao centro histó-
rico de Sines entre 2 e 4 de dezembro, com mer-
cado tradicional, animação e concertos.
  Sexta-feira, 2 de dezembro, foi um dia de "aqueci-
mento", com a chegada do Pai Natal, pelo Ao Luar 
Teatro, e arruada do projeto de percussão Porba-
tuka.
  Os dois concertos desta edição, ambos no palco 
do Castelo, estiveram a cargo dos artistas Tiago 
Nacarato e Matay.
  O mercado tradicional, com cerca de 80 exposito-

res, funcionou na Praça Tomás Ribeiro, Largo 
Poeta Bocage e ruas contíguas.
  O recinto do mercado teve animação em conti-
nuidade pela companhia XPTO, animação dos 
cenários pelo Ao Luar Teatro e animação musical 
com os QUMRAN.
  No programa dedicado às crianças e famílias, des-
tacam-se as duas iniciativas trazidas pela compa-
nhia VagaMundo ao terreiro do Castelo de Sines: 
uma oficina livre de circo e o espetáculo de clown 
gestual "O Modesto Augusto".

  O Pai Natal e Duendes do Ao Luar Teatro deram 
dois espetáculos de improviso na Praça Tomás 
Ribeiro.
  As sessões de contos foram asseguradas por Mari-
ana Machado e Quim Mané, realizou-se um espe-
táculo de magia e a Biblioteca Municipal disponibi-
lizou um espaço para famílias no Castelo.
   Todas as atividades tiveram entrada livre.
  O Natal no Largo é uma organização da Câmara 
Municipal de Sines.

Natal

Crise energética reduz
iluminações de Natal 

Dando cumprimento às recomendações do 
Governo e procurando atender ao período de 
escassez energética que vivemos, a iluminação de 
Natal 2022 está a ser assegurada, maioritariamen-
te, por estruturas do município adquiridas em anos 
anteriores. 
  Com efeito, há este ano menos estruturas de ilu-
minação, foram encurtados os períodos em que a 
iluminação está ligada e está a ser privilegiado o 
uso de lâmpadas LED e tecnologias de baixo con-
sumo.
  Não obstante esta redução, os pontos nevrálgicos 
da cidade e de Porto Covo estão iluminados.

Concerto de Aurea com Marco Rodrigues

Raid Internacional de Sines em equitação Hastear da bandeira



04 // SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022 SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022 \\ 05

Comemorações do Dia do Município

Multiusos cheio para ver 
Aurea e Marco Rodrigues

O concerto da artista Aurea, com o convidado 
Marco Rodrigues, levou 2000 pessoas, o máximo 
da lotação, ao Pavilhão Multiusos, no dia 24 de 
novembro. Foi o principal destaque das comemo-
rações do Dia do Município 2022, que assinalaram 
os 660 anos da elevação de Sines a vila, por D. 
Pedro I, em 1362, com um programa cultural, des-
portivo e institucional. 
  No programa cultural das comemorações, além 
do concerto, estiveram integrados o Simpósio de 
Arqueologia Portuária, realizado no Centro de 

Artes de Sines a 25 e 26 de novembro, e o espetá-
culo "GENOMA B", uma recriação do clássico "A 
Casa de Bernarda Alba", pela companhia espa-
nhola Albadulake, também no Centro de Artes de 
Sines, a 30 de novembro.
  No desporto, o Clube Náutico de Sines progra-
mou uma ação de sensibilização para a prática da 
vela e teve lugar, na Bêbeda, o III Raid de Sines em 
equitação, constituído por cinco provas de resis-
tência equestre internacionais (CEI*** 160km, CEI 
**120Km e CEI *100km) e nacionais (CEP 40km e 
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Concerto de Aurea com Marco Rodrigues

Raid Internacional de Sines em equitação Hastear da bandeira
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Festival

M.A.R. 2022 aproximou 
o público das artes e da cidade

Após dois anos de interregno devido à pandemia, a 
M.A.R. – Mostra de Artes de Rua regressou a Sines 
de 22 a 24 de setembro, novamente com direção 
artística e produção do Teatro do Mar, coprodução 
da Câmara Municipal de Sines e apoio da Direção 
Geral das Artes / Ministério da Cultura.  
  Para Julieta Aurora Santos, diretora do Teatro do 
Mar, foi um regresso com um balanço "extrema-
mente positivo".
  "As pessoas sentiam uma necessidade enorme de 
estarem juntas e o facto de a M.A.R. se dedicar ao 
espaço público e à rua aproximou-as não só umas 
das outras, como também, através das artes, da 
sua cidade", afirmou.
  "Há festivais que engolem as cidades onde estão e 
outros que as valorizam. O nosso propósito com a 
M.A.R. não é ter um crescimento desmedido, por-
que gostamos desta dimensão que ainda permite 
este nível de proximidade entre os espetáculos e o 
público e a relação que estabelece com o territó-
rio."
   A M.A.R. 2022 apresentou 23 projetos artísticos 
que ocuparam as ruas, espaços históricos e natu-
rais da cidade. Teatro, circo, dança, música, perfor-
mance, instalação, workshops, projetos interati-
vos e espaço para crianças e famílias, etc., com a 
participação de cerca de 100 artistas, oriundos de 
Portugal, Espanha, Bélgica, Suíça e Reino Unido, 
sensibilizaram para um novo olhar sobre a cidade, 
através de uma diversidade de propostas artísticas 
de caráter contemporâneo.

  A iniciativa esteve integrada no projeto Progra-
mação Cultural em Rede – Alentejo Litoral, que 
tem como beneficiário líder a CIMAL – Comuni-
dade Intermunicipal do Alentejo Litoral e como 
beneficiários os Municípios de Sines, Alcácer do 

06 // SINES MUNICIPAL . 35 . DEZEMBRO 2022

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.

Festival

Terras sem Sombra 
abre o Alentejo ao mundo

O Festival Terras sem Sombra encerrou a sua 18.ª temporada em 
Sines, entre 21 e 23 de outubro, com iniciativas nas componentes da 
música, do património e da biodiversidade.
  Destacou-se no programa o concerto do ensemble Il Giardino 
Armonico, de Milão, sob a direção de Giovanni Antonini, nome 
maior da música europeia, que encheu o auditório do Centro de 
Artes de Sines na noite de 22 de outubro. 
  Na tarde do mesmo dia, o público visitou os monumentos megalíti-
cos do Monte Chãos.
  Na biodiversidade, o Terras sem Sombra levou a cabo, no dia 23, a 
ação “Onde o Atlântico e o Mediterrâneo se encontram: O Montado 
e o Sobreiral de Nascedios do Moinho”, numa visita a esta herdade 
localizada perto da Sonega.
    O festival teve também, no dia 21, um programa para público 
infanto-juvenil e familiar, com um recital da pianista húngara Kinga 
Somogyi, na Escola das Artes do Alentejo Litoral, e uma iniciativa 
sobre fabrico artesanal de queijo, na Escola Básica de Porto Covo. 
  Foi uma organização da Pedra Angular, com o apoio do município. 

Feiras

Feira do Mar voltou com modelo 
"mais virado para a comunidade"

A Feira do Mar, uma organização conjunta do 
Sines Tecnopolo e do Município de Sines, regres-
sou, depois da pandemia, num novo local (Castelo) 
e num novo período de realização (início do outo-
no). O objetivo continua a ser o desenvolvimento 
da economia azul e a colaboração entre os atores 
da temática do mar.  
  Esta quinta edição, que teve lugar de 11 a 14 de 
outubro, esteve focada nas empresas, centros de 
investigação, organizações e entidades com ativi-
dades de relevância regional e nacional.

  Além de uma zona de expositores, realizaram-se 
quatro grandes conferências, encontros, ações de 
formação e workshops.
  No balanço da iniciativa, o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, considerou o novo modelo do 
evento bem-sucedido porque esteve "mais virado 
para a comunidade".
  "Tivemos algo que não tínhamos tido em edições 
anteriores: a visita de muitos estudantes, curiosos 
por contactar com os expositores e por assistir às 
palestras de uma diversidade enorme de pessoas 

que vieram aqui apresentar os seus projetos. A 
diversidade de temas abordados e a diversidade 
dos oradores foi algo que não tínhamos conse-
guido até hoje", referiu.
  Se esta edição esteve centrada no novo ciclo de 
investimentos portuários e industriais que Sines 
está a atravessar, o presidente da Câmara aponta a 
pesca, a aquacultura e o papel que a Marinha pode 
ter na investigação e no desenvolvimento tecnoló-
gico como algumas áreas a tratar na próxima Feira 
do Mar.

Feiras

Estação Náutica promovida na Europa

As Estações Náuticas do Alentejo, entre elas a de Sines, conti-
nuam a ser promovidas em feiras internacionais, dando a 
conhecer a novos públicos as potencialidades da região para o 
turismo náutico.
  Nos últimos meses, as Estações Náuticas do Alentejo estive-
ram presentes no Southampton International Boat Show, entre 
16 e 25 de setembro, e no Valencia Boat Show, de 28 de outubro 
a 1 de novembro. No dia 3 de novembro, foram apresentadas à 
imprensa especializada do Reino Unido na residência do embai-
xador de Portugal em Londres, uma sessão em que o presidente 
da Câmara, Nuno Mascarenhas, esteve presente.
   As três ações de promoção integraram a campanha de interna-
cionalização das Estações Náuticas do Alentejo, que iniciou a 
sua rota em fevereiro, na FERIE FOR ALLE, na Dinamarca. 
Foram realizadas no âmbito do projeto “Internacionalizar + Esta-
ções Náuticas do Alentejo” promovido pela ADRAL e pelo Sines 
Tecnopolo, cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento     
Regional do programa Alentejo 2020 com a parceria dos Municí-
pios de Alandroal, Avis, Moura, Odemira, Reguengos de Monsa-
raz e Sines, bem como o apoio da Agência Regional de Promo-
ção Turística do Alentejo e do Fórum Oceano.

JOÃO ROLDÃO

Performance "Carta das Índias", por Jordi Duran, no Bairro Marítimo

DR

Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, e presidente da CMS, Nuno Mascarenhas,
na abertura da Feira do Mar

Tiago Teotónio Pereira (CCDR-A) apresentou o quadro Alentejo 2030

Comitiva das Estações Náuticas do Alentejo no Valencia Boat Show
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REQUALIFICAR
SINES & PORTO COVO

OBRAS EM CURSO

.Observatório do Mar

Esta empreitada, em fase adiantada de execução, 
é um investimento de 1 516 304 € que visa recupe-
rar os Armazéns da Ribeira, um dos conjuntos edi-
ficados mais marcantes da paisagem urbana da 
cidade, que no passado deram apoio à pesca arte-
sanal. Vai dar lugar a um centro de exposições 
onde o município pretende oferecer aos visitantes 
uma viagem pelo imaginário oceânico local. 
  A operação tem um custo total elegível de               
2 833 050,48 €, cofinanciado à taxa de 85% no 
âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / 
Portugal 2020, com fundos FEDER / União Euro-
peia, o que se traduz numa contribuição comunitá-
ria de 2 408 092,91 €.

Centro de Dia 
de Porto Covo

Empreitada, praticamente concluída, que vem 
substituir as instalações provisórias em que o equi-
pamento funciona há vários anos por um equipa-
mento moderno e com as condições exigidas para 
servir a população idosa de Porto Covo. 
  Trata-se de um investimento de 910 625 €, do qual 
o montante de 414 705,88 € é elegível para cofi-
nanciamento à taxa de 85% no âmbito do pro-
grama operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / UE, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 352 500 €.

Recuperação do 
Centro Recreativo Sineense

Investimento de 441 980 € para recuperar o edifí-
cio do Centro Recreativo Sineense e dar-lhe um 
novo uso como posto de turismo e espaço multiu-
sos dedicado à cultura.  
  Uma operação cofinanciada pelo programa ope-
racional Alentejo 2020 / Portugal 2020. O custo 
total elegível é de 510 890 €, cofinanciado à taxa de 
85%, o que se traduz num apoio financeiro FEDER / 
União Europeia de 434 256,50 €.

Qualificação da ZIL II

A empreitada de requalificação das Ruas 1 e 2 da 
ZIL II, um investimento de 4 070 384 €, com obras a 
decorrer na Rua 1, vem melhorar a circulação auto-
móvel e ordenar o estacionamento, nomeada-
mente de pesados, além de criar condições de ope-
ração mais seguras, renovando a rede de águas e 
esgotos e enterrando as infraestruturas de eletrici-
dade, comunicações e proteção contra incêndios. 

  A operação "Qualificação da ZIL II" tem um inves-
timento elegível de 6 072 875,50 €, cofinanciado à 
taxa de 85% pelo programa operacional Alentejo 
2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / União 
Europeia, o que se traduz numa contribuição comu-
nitária de 5 161 944,17 €.

Expansão Nascente 
da ZIL II

Empreitada que está a criar condições para res-
ponder à elevada procura existente por espaços 
nesta zona industrial gerida pelo município, per-
mitindo, com a sua implementação, acolher mais 
de 40 empresas e gerar mais de 400 postos de tra-
balho.
  A operação "ZIL II Expansão Nascente" tem um 
investimento elegível de 1 457 535,15 €, cofinanci-
ado à taxa de 85% no âmbito do programa operaci-
onal Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos 
FEDER / União Europeia, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 1 238 904,88 €.

Estrada do Encalhe

Com um custo de 1 848 057 €, esta empreitada con-
siste na execução de pavimentos e infraestruturas 
ao longo da avenida principal do Loteamento Muni-
cipal Sul-Nascente, a Estrada do Encalhe. Objeti-
vo: requalificar uma das entradas sul da cidade e 
preparar a criação de uma zona habitacional de 
excelência.

Requalificação da 
Rua Marquês de Pombal

Uma operação, em fase de acabamento, cujo obje-
tivo foi reabilitar as infraestruturas enterradas, dar 
mais condições de comodidade e segurança a 
quem anda a pé, criar um percurso coerente para o 
fluxo automóvel e impulsionar a função comercial. 
  Tem um investimento elegível de 1 266 285,77 €, 
cofinanciado à taxa de 85% no âmbito do pro-
grama operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / União Europeia, o que se tra-
d u z  n u m a  c o n t r i b u i ç ã o  c o m u n i t á r i a  d e                       
1 076 342,90 €.

Lavadouro 
do Parque de Merendas

Investimento de 148 983 € para tornar o antigo lava-
douro do Parque de Merendas num novo espaço 
de refeições informais. Mantém-se a traça do lava-
douro, mas com uma imagem mais contemporâ-
nea. No exterior, haverá uma área para grelhados.
  A operação "Requalificação do Lavadouro do Par-
que de Merendas de Sines" tem um montante para 
incentivos de 65 918,16 €, cofinanciados à taxa de 
85% pelo Programa de Desenvolvimento Rural 
2014-2020 / Medida Leader / Portugal 2020, com 
fundos FEADER / União Europeia, numa comparti-
cipação comunitária de 56 030,44 €.

Remodelação do Campo de Futebol 
de 7 do Estádio Municipal de Sines

Um investimento de 259 531 € que vem substituir o 
campo em saibro por um campo em relva sintética. 
Será também construída uma bancada, para uma 
melhor visibilidade e conforto dos espectadores.

Observatório do Mar 

Centro de Dia de Porto Covo

Qualificação da ZIL II

Expansão Nascente da ZIL II

Estrada do Encalhe

Remodelação do Campo de Futebol de 7 do Estádio Municipal
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ao longo da avenida principal do Loteamento Muni-
cipal Sul-Nascente, a Estrada do Encalhe. Objeti-
vo: requalificar uma das entradas sul da cidade e 
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mais condições de comodidade e segurança a 
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fluxo automóvel e impulsionar a função comercial. 
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cofinanciado à taxa de 85% no âmbito do pro-
grama operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / União Europeia, o que se tra-
d u z  n u m a  c o n t r i b u i ç ã o  c o m u n i t á r i a  d e                       
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Lavadouro 
do Parque de Merendas

Investimento de 148 983 € para tornar o antigo lava-
douro do Parque de Merendas num novo espaço 
de refeições informais. Mantém-se a traça do lava-
douro, mas com uma imagem mais contemporâ-
nea. No exterior, haverá uma área para grelhados.
  A operação "Requalificação do Lavadouro do Par-
que de Merendas de Sines" tem um montante para 
incentivos de 65 918,16 €, cofinanciados à taxa de 
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2014-2020 / Medida Leader / Portugal 2020, com 
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Remodelação do Campo de Futebol 
de 7 do Estádio Municipal de Sines

Um investimento de 259 531 € que vem substituir o 
campo em saibro por um campo em relva sintética. 
Será também construída uma bancada, para uma 
melhor visibilidade e conforto dos espectadores.

Observatório do Mar 

Centro de Dia de Porto Covo

Qualificação da ZIL II

Expansão Nascente da ZIL II

Estrada do Encalhe

Remodelação do Campo de Futebol de 7 do Estádio Municipal
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Ambiente

Alunos com melhores filmes 
de sensibilização ambiental premiados 

Nuno Faria, aluno da Escola Tecnológica do Litoral Alentejano, com o filme 
"Água com Futuro", venceu a 4.ª edição do concurso de vídeo "filMAR para sen-
sibilizar", sobre a importância da poupança e do uso eficiente da água.
  Os prémios do concurso, promovido pelo Município de Sines, foram entre-
gues nos Paços do Concelho no dia 15 de setembro. 
  Em 2.º lugar, ficou Sara Santos, aluna da Escola Poeta Al Berto, e em 3.º lugar, 
ex aequo, Duarte Parreira e Duarte Mendes, da mesma escola.
  Em 4.º lugar, classificou-se um grupo da Escola Vasco da Gama, orientado pela 
professora Sílvia Jermias e constituído pelos alunos Ângela Lourinho, Cristiana 
Neto, Daniel Bernardo, Gabriel Figueiras, Henrique Grilo, Miguel Vilhena, 
Nicole Inocêncio e Jéssica Nascimento.
  O concurso foi patrocinado pela empresa Águas de Santo André, que atribuiu 
os seus prémios monetários: 400 euros para o 1.º lugar, 250 euros para o 2.º, 
200 euros para os 3.º lugares e 150 euros para o 4.º lugar. 
   Este concurso foi desenvolvido no âmbito do Programa de Atividades de Edu-
cação e Sensibilização Ambiental do Programa Bandeira Azul 2022 e teve os 
apoios da Associação Bandeira Azul, Universidade de Évora / Escola de Ciências 
e Tecnologia,  MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, CIEMAR - 
Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora e Sines Tecnopolo.
  Os filmes premiados podem ser vistos em youtube.com/cmsines. 

Ambiente

aicep apoia trabalho de educação 
ambiental do município

A aicep Global Parques e a Câmara Municipal de Sines assi-
naram, no dia 13 de setembro, um protocolo de colabora-
ção para a promoção ativa da educação ambiental na 
região.
 O protocolo prevê a realização de visitas de alunos do con-
celho à Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), limpeza 
das praias na sua envolvente e a organização de visitas e pas-
seios a ativos florestais e áreas verdes, entre outras ações.
  Outro domínio de cooperação será a promoção de seminá-
rios sobre ambiente, nomeadamente, de divulgação anual 
dos resultados das campanhas de monitorização efetuadas 
pela aicep Global Parques no âmbito do Plano de Monitori-
zação Ambiental da ZILS, de modo a dar a conhecer à comu-
nidade local o investimento realizado, o trabalho desenvol-
vido, os resultados obtidos e os planos de mitigação imple-
mentados.
  Para apoio a atividades de melhoria e consciencialização 
ambiental acordadas entre as partes, a aicep Global Par-
ques concede ao município um apoio monetário de 5000 
euros em cada um dos dois anos de vigência do protocolo.

Economia

Sines inicia criação de comunidade 
de energia renovável

O Município de Sines, a Administração do Porto de 
Sines (APS) e a aicep Global Parques acordaram 
desenvolver um estudo de suporte à constituição 
de uma Comunidade Energia Renovável (CER) em 
Sines. O objetivo é partilhar energia produzida 
pelos seus membros, com uma significativa redu-
ção de custos. 
  O projeto, cujo memorando de entendimento foi 
assinado a 12 de setembro, nos Paços do Conce-
lho, surge no seguimento da publicação do Decre-
to-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro. 
  Na cerimónia, o presidente da Câmara, Nuno Mas-
carenhas, assinalou que, "neste momento, vamos 
avaliar as nossas necessidades de consumo e o 
nosso potencial de produção para autoconsumo 
dentro da comunidade. Atualmente estão estas 
três entidades envolvidas, mas o objetivo é que 
outras entidades produtoras e consumidoras pos-
sam entrar."
  Para José Luís Cacho, presidente da APS, “a cria-
ção de uma CER é um dos eixos fundamentais para 
a concretização dos objetivos a que nos propo-
mos: ser um porto verde, operacional e ambiental-
mente sustentável, e impulsionador da transição 
energética do seu complexo logístico e industrial”.
  Filipe Costa, presidente da Comissão Executiva da 
aicep Global Parques, disse que "a CER de Sines 
será um contributo para responder à massiva pro-
cura de eletricidade de fonte renovável dos proje-
tos de descarbonização do Complexo Portuário, 

Logístico e Industrial de Sines, da transição ener-
gética e de novas indústrias eletrointensivas”.
  Após a assinatura do memorando de entendi-
mento, foi assinado o contrato com a Agência de 
Energia e Ambiente da Arrábida, que visa o desen-
volvimento do estudo.

  A cerimónia contou com a participação do secre-
tário de Estado do Ambiente e da Energia, João 
Galamba, que, na impossibilidade de se deslocar a 
Sines por razões de agenda, marcou presença atra-
vés de videoconferência.

Economia

Sines com 
novas intenções 
de investimento

FÁBRICA DE BATERIAS PARA AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS

Sines pode ser o local de instalação de uma nova fábrica de baterias de lítio 
para automóveis elétricos, uma unidade dotada de tecnologia de ponta e com 
zero emissões de carbono.
  É esse o sentido do memorando de entendimento assinado a 2 de novembro, 
nos Paços do Concelho, entre a empresa CALB - China Aviation Lithium Battery 
Technology e a aicep Global Parques.  
  Na cerimónia foram destacadas as vantagens competitivas de Sines para a 
concretização deste projeto, desde o posicionamento estratégico do seu porto 
de águas profundas na fachada atlântica da Península Ibérica aos investimen-
tos em curso para acelerar a sua ligação por terra aos mercados europeus.
  O papel de Sines na transição energética, com a perspetiva de criação de um 
"cluster" de produção de hidrogénio, é outro ponto forte deste território .

FÁBRICA DE HIDROGÉNIO VERDE

A NeoGreen Portugal, joint-venture luso-canadiana, tem a intenção de investir 
1000 milhões de euros numa fábrica de hidrogénio verde em Sines.
  Para este efeito, a empresa assinou, a 14 de novembro, com a aicep Global Par-
ques, um contrato de reserva de direito de superfície de 10,5 hectares na ZILS – 
Zona Industrial a Logística de Sines.
  O projeto consiste num eletrolisador de mais de 500 megawatts, para produ-
ção de hidrogénio verde e combustíveis derivados, estando dependente de 
uma decisão de investimento prevista para o final de 2023.

Assinatura do memorando de entendimento no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Assinatura do memorando de entendimento da fábrica de baterias de automóveis elétricos

A NeoGreen Portugal reservou 10,5 hectares na ZILS para uma fábrica de hidrogénio verde

Luís Faísca (presidente do Conselho de Administração da AdSA), Nuno Faria (1.º lugar do concurso) 
e Filipa Faria (vereadora do Ambiente da CMS)
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Luís Faísca (presidente do Conselho de Administração da AdSA), Nuno Faria (1.º lugar do concurso) 
e Filipa Faria (vereadora do Ambiente da CMS)
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Digital

Sines vai ter programa para adultos 
que nunca tiveram contacto com a Internet

O Município de Sines vai participar no "Eu Sou Digital", um programa para capa-
citação digital de pessoas que nunca usaram a Internet, em particular, os adul-
tos acima dos 45 anos que pretendam adquirir competências digitais essen-
ciais ao dia-a-dia.
  O programa, operacionalizado pelo MUDA - Movimento Pela Utilização Digi-
tal Ativa, é uma iniciativa do Governo e o seu memorando de entendimento foi 
assinado em Lisboa, no dia 24 de outubro, tendo como um dos signatários o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas.
  As ações do programa serão desenvolvidas por voluntários no contexto fami-
liar ou em locais de proximidade na comunidade em que vivem.
  Nuno Mascarenhas assinala que, “pela forte dependência do mundo no que 
toca às tecnologias digitais e vivendo nós numa época em que os dispositivos 
eletrónicos e as plataformas online são a forma mais comum de interação, o 
desenvolvimento de competências nestes domínios é um fator crítico de 
sucesso, tanto no domínio social, da economia como no mundo laboral”.
  A assinatura do memorando decorreu no Fórum das Competências Digitais, 
que teve lugar no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e contou com a pre-
sença do primeiro-ministro, António Costa, e do secretário de Estado da Digi-
talização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo.

Digital

Biblioteca sensibiliza 
para segurança

 informática

A Biblioteca Municipal assinalou o Dia da Segurança do Computador, 30 de 
novembro, com ações de sensibilização dos seniores do concelho para esta pro-
blemática.
  As sessões realizaram-se no Espaço Sénior do Jardim das Descobertas, a 29 de 
novembro, e no Espaço Sénior de Porto Covo, no dia 30 de novembro.
  O Dia da Segurança do Computador foi criado em 1988 com o objetivo de com-
bater os riscos de insegurança dos dados pessoais na utilização de um compu-
tador. 
  Durante as sessões, os seniores foram alertados para certos comportamentos 
online, os quais podem colocar em causa a segurança dos utilizadores, nomea-
damente, as compras online, o roubo de identidade / perfil, entre outros.

Digital

Novo portal de 
informação geográfica 
facilita licenciamento 

urbanístico

A Câmara Municipal de Sines disponibiliza desde outubro o portal SinesGeo 
(https://sig.sines.pt), através do qual é possível a emissão online de plantas de 
localização e a consulta a instrumentos de gestão do território.
  A plataforma foi desenvolvida internamente pelos serviços municipais, com 
recursos a software não proprietário (open source).
  Recorde-se que a emissão de plantas de localização é necessária para a instru-
ção de pedidos de licenciamento de obras.
  Na nova plataforma, as plantas podem ser emitidas de forma gratuita e com 
enquadramento nos planos de ordenamento em vigor, cujo zonamento tam-
bém pode ser consultado no portal.
  Em alternativa à utilização do portal, as plantas de localização continuam a 
poder ser solicitadas à Câmara, mas neste caso com um custo associado.
  A entrada em funcionamento do portal de informação geográfica integra-se 
no processo de modernização administrativa do município, cujo objetivo é tor-
nar o atendimento aos cidadãos e empresas mais eficiente e transparente.

AVISO N.º 24/2022

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, com competência Delegada:

Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-lei nº 555/99 
de 16 de Dezembro, torna público que a Câmara Municipal 
de Sines emitiu em 22/09/2022 o Alvará de Loteamento 
nº 1/2022 Arcos da Baixa - Construção Civil,  em nome de 
Lda 507460090, contribuinte número , na sequência da 
deliberação tomada em reunião camarária de 06/12/2018, 
nos termos da qual foi licenciada a operação de lotea-
mento e respetivas obras de Urbanização, que incidem 
sobre parte do prédio sito em , des-Baixa de São Pedro
crito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
3994/20050214 omisso na matriz (Parte do artigo 268 da 
secção I) da respetiva freguesia. 

Operação de loteamento com as seguintes característi-
cas:

a) Área Total do Prédio – 11 576,58 m2. 

b) Área de intervenção - 7 779,40m2. 

c) Área total de implantação – 2 172,98 m2.

d) Área total de construção – 4 193,96 m2. 

e) Cércea máxima 6,5m. 

f) O número de lotes constituídos corresponde a 22, nume-
rados de 1 a 22.

Número de pisos máximo – 2 pisos acima da cota de soleira 
e 1 abaixo da cota de soleira. 

Número de fogos– 22. 

Foram cedidos à Câmara Municipal, para integração no 
domínio municipal, 2 548,49 m2 de terreno, destinados a 
arruamentos, espaços pedonais e estacionamentos, con-
forme planta anexa ao alvará. 

Pela ausência de cedências das áreas legalmente exigidas 
para espaços verdes de utilização coletiva e espaços para 
equipamentos de utilização coletiva, foi pago á autarquia 
a título de compensação, em numerário, o valor de € 
49.098,66 (quarenta e nove mil e noventa e oito euros, e 
sessenta e seis cêntimos). 

Para conclusão das obras de urbanização da é fixado o 
prazo de 12 meses. 

Sines, 23 de setembro de 2022. 

A Vereadora

(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outu-
bro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria

2022.10.04

AVISO N.º 25/2022

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, no uso de competências delegadas: 

Torna público, nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decre-
to-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, que 
a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 20 de setembro 
de 2022, o Aditamento nº 3, ao alvará de licenciamento de 
loteamento n.º 2/1988, requerido por José Luis da Cunha 
Abecasis, que titula a aprovação da alteração da operação 
de loteamento, que incide sobre o prédio sito em Rua José 
Faial, lote 4 Porto Covo, da freguesia de , descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
367/19890830 595 e inscrito na matriz, sob o artigo  da res-
petiva freguesia. 

A alteração proposta traduz-se no aumento da área bruta 
de construção do lote 4 (quatro) – fração A, situado na Rua 
José Faial lote 4, nº 30 em Porto Côvo. 

Lote 4 – Fração A – Alteração da área bruta de 99,11 m2 
para 124,85 m2; Área coberta de 49,55 m2 para 62,425 m2; 
Área de logradouro de 35,57 m2 para 22,70 m2. 

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de licen-
ciamento de loteamento nº 2/1988, datado de 16 de 
setembro de 1988 e aditamento nº 1 e 2, de 19 de fevereiro 
de 2015 e 02 de junho de 2016, respetivamente. 

Sines, aos 06 de outubro de 2022. 

A Vereadora

(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outu-
bro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria

2022.10.07

AVISO N.º 27/2022

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 
19/10/2022, o Aditamento n.º 3 ao alvará de licenciamento 
de loteamento n.º 3/2007, em nome de IMOGUARANÁ - 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. contribu-
inte n.º , na sequência da deliberação camará-505752433
ria datada de 22/12/2020, através da qual foi licenciada alte-
ração à operação de loteamento com obras de urbaniza-
ção, que incide sobre o lote K29 do prédio designado Urba-
nização do Convento - Alcarial, da freguesia de Sines, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
4293/20070802 e inscrito na matriz predial urbana, sob o 
artigo  da respetiva freguesia. 5689

A alteração à operação de loteamento apresenta as 
seguintes características. 

O n.º de lotes constituídos que previa 12 fogos, distribuí-
dos por 2 edifícios, passa para 5 fogos (moradias unifamili-

ares em banda), dando origem aos lotes K41.1 a K45.1., 
aos quais corresponde a área e fins, a seguir, indicados: 

Lote K41.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K42.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K43.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K44.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K45.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; Nº de fogos: 01; Unidades comer-
ciais: 00. 

O Lote objeto da presente alteração de loteamento, 
encontra-se servido de acessos pelos Arruamentos U, X e Z 
e Impasse X, de acordo com a denominação adotada pela 
referida Planta de Implantação, detendo infraestruturas 
que lhe permitem conferir um perfil de arruamento urba-
no, como sendo o caso do saneamento público. 

O prédio confina em toda a sua extensão com o domínio 
público. O acesso de veículos aos lotes será efetuado pelo 
arruamento público existente denominado Impasse X, que 
deriva dos arruamentos mencionados até ao interior da 
referida parcela. 

O alinhamento dos lotes é feito pelo alinhamento das 
fachadas paralelamente aos arruamentos existentes, pelo 
afastamento entre construções e extremas, de forma a 
obter uma boa salubridade e qualidade nas construções 
edificadas. 

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

Sines, vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois. 

A Vereadora

(No uso de competências delegadas por despacho datado de 18 de outu-
bro de 2017)

Filipa Marta Torres Faria

2022.10.25

Digital

Start Campus apoia projetos locais

O consórcio Start Campus, responsável pelo projeto Sines 4.0©, centro de proces-
samento e armazenamento de dados atualmente em construção na Zona Industrial 
e Logística de Sines, lançou uma plataforma de apoio a projetos comunitários que 
visem e beneficiem os municípios de Sines e Santiago do Cacém.
  No ciclo 2022-2023, a Plataforma Comunitária GAMMA tem disponível um valor de 
100 mil euros para projetos nas áreas do desenvolvimento educacional, ambiente, 
comunidade e/ou empreendedorismo.    
  As candidaturas estão abertas até 15 de janeiro de 2023, em www.startcampus.pt.
  Os projetos que cumpram os critérios serão posteriormente sujeitos a votação do 
público.
  A Start Campus financiará um máximo de 90% dos custos elegíveis de cada           
projeto.
  A Plataforma Comunitária GAMMA é uma iniciativa anual de investimento nas 
comunidades locais que são o lar das operações da Start Campus.
  Com o nome inspirado em Vasco de Gama – natural de Sines – e no “fator gama” 
dos negócios – símbolo do impacto social – a Plataforma GAMMA existe para capa-
citar os membros da comunidade a serem líderes no desenvolvimento regional. 

Assinatura do memorando de entendimento do programa "Eu Sou Digital"
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Digital

Sines vai ter programa para adultos 
que nunca tiveram contacto com a Internet

O Município de Sines vai participar no "Eu Sou Digital", um programa para capa-
citação digital de pessoas que nunca usaram a Internet, em particular, os adul-
tos acima dos 45 anos que pretendam adquirir competências digitais essen-
ciais ao dia-a-dia.
  O programa, operacionalizado pelo MUDA - Movimento Pela Utilização Digi-
tal Ativa, é uma iniciativa do Governo e o seu memorando de entendimento foi 
assinado em Lisboa, no dia 24 de outubro, tendo como um dos signatários o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas.
  As ações do programa serão desenvolvidas por voluntários no contexto fami-
liar ou em locais de proximidade na comunidade em que vivem.
  Nuno Mascarenhas assinala que, “pela forte dependência do mundo no que 
toca às tecnologias digitais e vivendo nós numa época em que os dispositivos 
eletrónicos e as plataformas online são a forma mais comum de interação, o 
desenvolvimento de competências nestes domínios é um fator crítico de 
sucesso, tanto no domínio social, da economia como no mundo laboral”.
  A assinatura do memorando decorreu no Fórum das Competências Digitais, 
que teve lugar no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e contou com a pre-
sença do primeiro-ministro, António Costa, e do secretário de Estado da Digi-
talização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo.

Digital

Biblioteca sensibiliza 
para segurança

 informática

A Biblioteca Municipal assinalou o Dia da Segurança do Computador, 30 de 
novembro, com ações de sensibilização dos seniores do concelho para esta pro-
blemática.
  As sessões realizaram-se no Espaço Sénior do Jardim das Descobertas, a 29 de 
novembro, e no Espaço Sénior de Porto Covo, no dia 30 de novembro.
  O Dia da Segurança do Computador foi criado em 1988 com o objetivo de com-
bater os riscos de insegurança dos dados pessoais na utilização de um compu-
tador. 
  Durante as sessões, os seniores foram alertados para certos comportamentos 
online, os quais podem colocar em causa a segurança dos utilizadores, nomea-
damente, as compras online, o roubo de identidade / perfil, entre outros.

Digital

Novo portal de 
informação geográfica 
facilita licenciamento 

urbanístico

A Câmara Municipal de Sines disponibiliza desde outubro o portal SinesGeo 
(https://sig.sines.pt), através do qual é possível a emissão online de plantas de 
localização e a consulta a instrumentos de gestão do território.
  A plataforma foi desenvolvida internamente pelos serviços municipais, com 
recursos a software não proprietário (open source).
  Recorde-se que a emissão de plantas de localização é necessária para a instru-
ção de pedidos de licenciamento de obras.
  Na nova plataforma, as plantas podem ser emitidas de forma gratuita e com 
enquadramento nos planos de ordenamento em vigor, cujo zonamento tam-
bém pode ser consultado no portal.
  Em alternativa à utilização do portal, as plantas de localização continuam a 
poder ser solicitadas à Câmara, mas neste caso com um custo associado.
  A entrada em funcionamento do portal de informação geográfica integra-se 
no processo de modernização administrativa do município, cujo objetivo é tor-
nar o atendimento aos cidadãos e empresas mais eficiente e transparente.

AVISO N.º 24/2022

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, com competência Delegada:

Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-lei nº 555/99 
de 16 de Dezembro, torna público que a Câmara Municipal 
de Sines emitiu em 22/09/2022 o Alvará de Loteamento 
nº 1/2022 Arcos da Baixa - Construção Civil,  em nome de 
Lda 507460090, contribuinte número , na sequência da 
deliberação tomada em reunião camarária de 06/12/2018, 
nos termos da qual foi licenciada a operação de lotea-
mento e respetivas obras de Urbanização, que incidem 
sobre parte do prédio sito em , des-Baixa de São Pedro
crito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
3994/20050214 omisso na matriz (Parte do artigo 268 da 
secção I) da respetiva freguesia. 

Operação de loteamento com as seguintes característi-
cas:

a) Área Total do Prédio – 11 576,58 m2. 

b) Área de intervenção - 7 779,40m2. 

c) Área total de implantação – 2 172,98 m2.

d) Área total de construção – 4 193,96 m2. 

e) Cércea máxima 6,5m. 

f) O número de lotes constituídos corresponde a 22, nume-
rados de 1 a 22.

Número de pisos máximo – 2 pisos acima da cota de soleira 
e 1 abaixo da cota de soleira. 

Número de fogos– 22. 

Foram cedidos à Câmara Municipal, para integração no 
domínio municipal, 2 548,49 m2 de terreno, destinados a 
arruamentos, espaços pedonais e estacionamentos, con-
forme planta anexa ao alvará. 

Pela ausência de cedências das áreas legalmente exigidas 
para espaços verdes de utilização coletiva e espaços para 
equipamentos de utilização coletiva, foi pago á autarquia 
a título de compensação, em numerário, o valor de € 
49.098,66 (quarenta e nove mil e noventa e oito euros, e 
sessenta e seis cêntimos). 

Para conclusão das obras de urbanização da é fixado o 
prazo de 12 meses. 

Sines, 23 de setembro de 2022. 

A Vereadora

(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outu-
bro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria

2022.10.04

AVISO N.º 25/2022

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara 
Municipal de Sines, no uso de competências delegadas: 

Torna público, nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decre-
to-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, que 
a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 20 de setembro 
de 2022, o Aditamento nº 3, ao alvará de licenciamento de 
loteamento n.º 2/1988, requerido por José Luis da Cunha 
Abecasis, que titula a aprovação da alteração da operação 
de loteamento, que incide sobre o prédio sito em Rua José 
Faial, lote 4 Porto Covo, da freguesia de , descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
367/19890830 595 e inscrito na matriz, sob o artigo  da res-
petiva freguesia. 

A alteração proposta traduz-se no aumento da área bruta 
de construção do lote 4 (quatro) – fração A, situado na Rua 
José Faial lote 4, nº 30 em Porto Côvo. 

Lote 4 – Fração A – Alteração da área bruta de 99,11 m2 
para 124,85 m2; Área coberta de 49,55 m2 para 62,425 m2; 
Área de logradouro de 35,57 m2 para 22,70 m2. 

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de licen-
ciamento de loteamento nº 2/1988, datado de 16 de 
setembro de 1988 e aditamento nº 1 e 2, de 19 de fevereiro 
de 2015 e 02 de junho de 2016, respetivamente. 

Sines, aos 06 de outubro de 2022. 

A Vereadora

(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outu-
bro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria

2022.10.07

AVISO N.º 27/2022

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 
19/10/2022, o Aditamento n.º 3 ao alvará de licenciamento 
de loteamento n.º 3/2007, em nome de IMOGUARANÁ - 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. contribu-
inte n.º , na sequência da deliberação camará-505752433
ria datada de 22/12/2020, através da qual foi licenciada alte-
ração à operação de loteamento com obras de urbaniza-
ção, que incide sobre o lote K29 do prédio designado Urba-
nização do Convento - Alcarial, da freguesia de Sines, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Sines sob o n.º 
4293/20070802 e inscrito na matriz predial urbana, sob o 
artigo  da respetiva freguesia. 5689

A alteração à operação de loteamento apresenta as 
seguintes características. 

O n.º de lotes constituídos que previa 12 fogos, distribuí-
dos por 2 edifícios, passa para 5 fogos (moradias unifamili-

ares em banda), dando origem aos lotes K41.1 a K45.1., 
aos quais corresponde a área e fins, a seguir, indicados: 

Lote K41.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K42.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K43.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K44.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; N.º de fogos: 01; Unidades 
comerciais: 00. 

Lote K45.1 – Área do lote: 140,00 m2; Finalidade: Habita-
ção; Área de implantação: 100,00 m2; Área de construção: 
285,18 m2; N.º de pisos acima da cota de soleira: 03; Aba-
ixo da cota de soleira: 01; Nº de fogos: 01; Unidades comer-
ciais: 00. 

O Lote objeto da presente alteração de loteamento, 
encontra-se servido de acessos pelos Arruamentos U, X e Z 
e Impasse X, de acordo com a denominação adotada pela 
referida Planta de Implantação, detendo infraestruturas 
que lhe permitem conferir um perfil de arruamento urba-
no, como sendo o caso do saneamento público. 

O prédio confina em toda a sua extensão com o domínio 
público. O acesso de veículos aos lotes será efetuado pelo 
arruamento público existente denominado Impasse X, que 
deriva dos arruamentos mencionados até ao interior da 
referida parcela. 

O alinhamento dos lotes é feito pelo alinhamento das 
fachadas paralelamente aos arruamentos existentes, pelo 
afastamento entre construções e extremas, de forma a 
obter uma boa salubridade e qualidade nas construções 
edificadas. 

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

Sines, vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois. 

A Vereadora

(No uso de competências delegadas por despacho datado de 18 de outu-
bro de 2017)

Filipa Marta Torres Faria

2022.10.25

Digital

Start Campus apoia projetos locais

O consórcio Start Campus, responsável pelo projeto Sines 4.0©, centro de proces-
samento e armazenamento de dados atualmente em construção na Zona Industrial 
e Logística de Sines, lançou uma plataforma de apoio a projetos comunitários que 
visem e beneficiem os municípios de Sines e Santiago do Cacém.
  No ciclo 2022-2023, a Plataforma Comunitária GAMMA tem disponível um valor de 
100 mil euros para projetos nas áreas do desenvolvimento educacional, ambiente, 
comunidade e/ou empreendedorismo.    
  As candidaturas estão abertas até 15 de janeiro de 2023, em www.startcampus.pt.
  Os projetos que cumpram os critérios serão posteriormente sujeitos a votação do 
público.
  A Start Campus financiará um máximo de 90% dos custos elegíveis de cada           
projeto.
  A Plataforma Comunitária GAMMA é uma iniciativa anual de investimento nas 
comunidades locais que são o lar das operações da Start Campus.
  Com o nome inspirado em Vasco de Gama – natural de Sines – e no “fator gama” 
dos negócios – símbolo do impacto social – a Plataforma GAMMA existe para capa-
citar os membros da comunidade a serem líderes no desenvolvimento regional. 

Assinatura do memorando de entendimento do programa "Eu Sou Digital"
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INFORMAÇÃO OFICIAL
Associativismo

Município atribui 
100 mil euros 

aos Bombeiros 

A Câmara Municipal de Sines apoia a Associação Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Sines com um montante de 100 mil euros em 2022, valor atribuído no 
âmbito do programa municipal de apoio ao associativismo, na componente de pro-
teção civil.
  O apoio foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara de 6 de outubro e for-
malizado em protocolo assinado nos Paços do Concelho, no dia 14 de outubro.
  "Os Bombeiros Voluntários de Sines são uma das associações com uma atividade 
mais relevante para o concelho, pela sua ação humanitária junto da população e 
pelo seu contributo para a segurança e a resposta a emergências. Com este proto-
colo, renovamos o nosso apoio e a nossa colaboração com a sua ação insubstituí-
vel", referiu o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas.

PROMOÇÃO DA IGUALDADE

Sines tem novas conselheiras 
locais para a igualdade

A Câmara Municipal de Sines nomeou, no âmbito do Protocolo de Cooperação entre a 
Comissão Para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e o Município de Sines, duas Con-
selheiras Locais para a Igualdade.
  Esta nomeação decorre do compromisso do Município de Sines em executar as medidas e 
ações definidas no protocolo de cooperação, sendo necessário nomear um/a conselheiro/a 
interno/a, com contrato de trabalho em funções públicas e ocupando um cargo de direção 
na Câmara Municipal, e um/a conselheiro/a externo/a, com competência especializada nas 
áreas do protocolo.
  Dessa forma, foram nomeadas Margarida Mestre, chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal de Sines e licenciada em Serviço Social, e Lúcia Ramiro, profes-
sora e doutorada em Ciências da Educação.
  Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, as conselheiras e os conselhei-
ros locais para a igualdade têm por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação 
das políticas locais para a cidadania e a igualdade de género.
  O Protocolo de Cooperação tem como principal objetivo a criação e implementação do 
Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação e, nesse sentido, o próximo passo 
será o de constituir uma equipa para a Igualdade na Vida Local.

Dia Municipal para a Igualdade 
assinalado com estudantes

O Dia Municipal para a Igualdade, 24 de outubro, foi assinalado com um café-concerto 
sobre esta temática realizado na Escola Secundária Poeta Al Berto. 
  O painel de oradores contou com a presença de Lúcia Ramiro (professora de Português e 
Inglês, doutorada em Ciências da Educação, mestre em Sexologia e licenciada em Educação 
Básica), Marisa Santos (administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico 
de Setúbal e antiga autarca do Município), Luís Carreiras (psicólogo e técnico de Apoio à 
Vítima no Projeto DesIgualdades), Camilo Abdula (atleta de surf adaptado vice-campeão 
Europeu para Surfing 2019 e 4.° lugar do Campeonato do Mundo ParaSurfing 2021) e Fer-
nando Ramos (vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Sines que detém pelou-
ros como ação social, juventude, educação e desporto).
  A conversa foi acompanhada por dois momentos musicais pela artista Catarina Vaz, mem-
bro da Banda Lado B, com o seu repertório baseado no tema da igualdade. 
  Foi uma iniciativa organizada pelo CLDS 4G Viver+Sines, em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Sines.

EDITAL N.º 121/2022

NOMEAÇÃO DAS CONSELHEIRAS LOCAIS PARA 
IGUALDADE

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
conferidas pela alínea t) do n.º 1 do art.º 35.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/3013, de 12 de setembro, e para cumprimento 
do disposto no n.º 2 do art.º 4.º da Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de maio, que, por seu 
despacho de 21 de outubro de 2022, e ao abrigo do dis-
posto n.º 1 do mesmo artigo 4.º da referida Resolução 
do Conselho de Ministros, nomeou a Dra. Margarida 
Mestre, Licenciada em Serviço Social, e a Dra. Lúcia 
Ramiro, Doutorada em Ciências da Educação, como 
Conselheiras Locais para a Igualdade, interna e externa, 
respetivamente, deste Município. Mais torna público 
que o exercício de tais funções se iniciou com a referida 
nomeação e mantêm-se até à data da sua substituição, 
conforme determinado no artigo 5.º da já mencionada 
Resolução do Conselho de Ministros.

Sines, 27 de outubro de 2022

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022.10.28

EDITAL N.º 135/2022

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 01 de setembro 
de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada proposta de minuta de protocolo de colabo-
ração entre a Pedra Angular e o Município de Sines, com 
vista à realização da 18.ª Edição do Festival Terras sem 
Sombra;
- Aprovada proposta de minuta de protocolo entre o 
Município de Sines e a AICEP Global Parques, em maté-
ria de educação ambiental;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Execução do Centro Oficial de Recolha 
de Animais de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 136/2022

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 Pública de 15 de 
setembro de 2022, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Social 
referente ao ano 2021, às Associações de Moradores da 
Sonega e Casoto, sendo o apoio aprovado de 3.000,00 € 
e 1.000,00€ respetivamente;
- Aprovada declaração no âmbito da solicitação da CPAI 
– Comissão Permanente de Apoio ao Investidor do pro-
jeto de Potencial Interesse nacional ao projeto PIN 271 – 
GreenH2Atlatic, requerido pela HYTLANTIC, SA.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 137/2022

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 06 de outubro 
de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início de procedimento referente 
ao fornecimento de eletricidade em instalações BTN, 
Mercado Regulado;
- Aprovada proposta de parceria a estabelecer entre a 
CMS e a Docapesca, ação de limpeza na área do Porto 
de Pesca de Sines no âmbito do projeto “a pesca por um 
mar sem lixo”;
- Aprovada a escolha e início de procedimento referente 
à aquisição de serviços na área dos seguros para o perío-
do de 3 anos (2023, 2024, 2025); 
- Aprovada proposta de início do procedimento para 
atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior para 
o ano letivo 2022/2023;
- Aprovado o apoio à ação de descontaminação da orla 
costeira e limpeza subaquática, promovidas pela Asso-
ciação Brigada do Mar;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação Humanitária 
dos Voluntários de Sines, bem como o valor financeiro 
no valor de 100.000,00 € referente ao ano 2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 138/2022

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 pública de 20 de 
outubro de 2022, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para a contratação de 1 Técnico Supe-
rior para a Divisão de Obras Municipais – Serviço de 
Empreitadas de Obras Públicas;
- Aprovadas as normas de participação no Mercado de 
Natal 2022, integrado na Feira do Natal a decorrer nos 
dias 3 e 4 de dezembro; 
- Aprovada proposta de aprovação das candidaturas ao 
Cartão Social do Município de Sines;
- Aprovada proposta de abertura de procedimento do 
Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social 
do Município de Sines;
- Aprovada proposta dos tarifários para o ano 2023 dos 
serviços de águas e resíduos.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 139/2022

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 02 de novem-
bro de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início de procedimento - Forneci-
mento de eletricidade para o Concelho de Sines em ins-
talações MT e BTE;

- Aprovado relatório final do procedimento “Aquisição 
de serviços para manutenção dos espaços verdes do 
concelho de Sines”; 
- Aprovada escolha e início de procedimento - Forneci-
mento de gás natural para a Piscina Municipal;
- Aprovada proposta de aprovação de minuta de proto-
colo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines 
e a Associação de Resistência Equestre Portuguesa com 
vista à organização do Raid Internacional de Sines 2022;
- Ratificado o despacho de aprovação que recaiu sobre a 
proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e a GanharDestak Lda, no âmbito do 
evento 6.º Trail Costa Vicentina 2022;
- Aprovada proposta de apoio financeiro no valor de       
5 536,20 € à Academia de Ginástica de Sines para partici-
pação de 5 atletas no Campeonato Mundial de Esperan-
ças a decorrer em novembro na Sófia/Bulgária;
- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Des-
portivo 2021-2022:

Academia de Ginástica de Sines – 17 270,00 €
Andebol Clube de Sines – 19 745,00 €
Associação de Caçadores  C. Sines  – 3 740,00 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano - 18 700,00 €
Ginásio Clube de Sines - 20 845,00 €
Hóquei Clube Vasco da Gama - 26 345,00 €
Os Independentes Futsal Associação – 6 468,00 €
Sines Surf Clube -  6 160,00 €
Vasco da Gama Atlético Clube – 47 465,00 €

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-28

EDITAL N.º 140/2022

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 pública de 17 de 
novembro de 2022, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de aprovação de apoio financeiro 
no valor de 86 925.87 € à Associação dos Serviços         
Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais de Sines referente ao 2022;
- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas 
requerido pela Junta de Freguesia de Sines para o ano 
2023;
- Aprovada proposta de transferência de competências 
no domínio da ação social;
- Aprovada proposta de parceria de parceria “ABAE Eco-
Escolas / Município de Sines” para o ano letivo 2022-
2023 para as escolas Vasco da Gama e Escola Secundária 
Poeta Al Berto;
- Aprovada proposta do Programa de Educação        
Ambiental (PEA) para o ano letivo 2022-2023;
- Aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum para contratação de 1 técnico superior (jurista) 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a Divisão Jurídica, Fis-
calização e Ambiente - Assessoria Jurídica.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-28
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INFORMAÇÃO OFICIAL
Associativismo

Município atribui 
100 mil euros 

aos Bombeiros 

A Câmara Municipal de Sines apoia a Associação Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Sines com um montante de 100 mil euros em 2022, valor atribuído no 
âmbito do programa municipal de apoio ao associativismo, na componente de pro-
teção civil.
  O apoio foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara de 6 de outubro e for-
malizado em protocolo assinado nos Paços do Concelho, no dia 14 de outubro.
  "Os Bombeiros Voluntários de Sines são uma das associações com uma atividade 
mais relevante para o concelho, pela sua ação humanitária junto da população e 
pelo seu contributo para a segurança e a resposta a emergências. Com este proto-
colo, renovamos o nosso apoio e a nossa colaboração com a sua ação insubstituí-
vel", referiu o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas.

PROMOÇÃO DA IGUALDADE

Sines tem novas conselheiras 
locais para a igualdade

A Câmara Municipal de Sines nomeou, no âmbito do Protocolo de Cooperação entre a 
Comissão Para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e o Município de Sines, duas Con-
selheiras Locais para a Igualdade.
  Esta nomeação decorre do compromisso do Município de Sines em executar as medidas e 
ações definidas no protocolo de cooperação, sendo necessário nomear um/a conselheiro/a 
interno/a, com contrato de trabalho em funções públicas e ocupando um cargo de direção 
na Câmara Municipal, e um/a conselheiro/a externo/a, com competência especializada nas 
áreas do protocolo.
  Dessa forma, foram nomeadas Margarida Mestre, chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal de Sines e licenciada em Serviço Social, e Lúcia Ramiro, profes-
sora e doutorada em Ciências da Educação.
  Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2010, as conselheiras e os conselhei-
ros locais para a igualdade têm por atribuição acompanhar e dinamizar a implementação 
das políticas locais para a cidadania e a igualdade de género.
  O Protocolo de Cooperação tem como principal objetivo a criação e implementação do 
Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação e, nesse sentido, o próximo passo 
será o de constituir uma equipa para a Igualdade na Vida Local.

Dia Municipal para a Igualdade 
assinalado com estudantes

O Dia Municipal para a Igualdade, 24 de outubro, foi assinalado com um café-concerto 
sobre esta temática realizado na Escola Secundária Poeta Al Berto. 
  O painel de oradores contou com a presença de Lúcia Ramiro (professora de Português e 
Inglês, doutorada em Ciências da Educação, mestre em Sexologia e licenciada em Educação 
Básica), Marisa Santos (administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico 
de Setúbal e antiga autarca do Município), Luís Carreiras (psicólogo e técnico de Apoio à 
Vítima no Projeto DesIgualdades), Camilo Abdula (atleta de surf adaptado vice-campeão 
Europeu para Surfing 2019 e 4.° lugar do Campeonato do Mundo ParaSurfing 2021) e Fer-
nando Ramos (vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Sines que detém pelou-
ros como ação social, juventude, educação e desporto).
  A conversa foi acompanhada por dois momentos musicais pela artista Catarina Vaz, mem-
bro da Banda Lado B, com o seu repertório baseado no tema da igualdade. 
  Foi uma iniciativa organizada pelo CLDS 4G Viver+Sines, em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Sines.

EDITAL N.º 121/2022

NOMEAÇÃO DAS CONSELHEIRAS LOCAIS PARA 
IGUALDADE

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, no uso de competências 
conferidas pela alínea t) do n.º 1 do art.º 35.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/3013, de 12 de setembro, e para cumprimento 
do disposto no n.º 2 do art.º 4.º da Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de maio, que, por seu 
despacho de 21 de outubro de 2022, e ao abrigo do dis-
posto n.º 1 do mesmo artigo 4.º da referida Resolução 
do Conselho de Ministros, nomeou a Dra. Margarida 
Mestre, Licenciada em Serviço Social, e a Dra. Lúcia 
Ramiro, Doutorada em Ciências da Educação, como 
Conselheiras Locais para a Igualdade, interna e externa, 
respetivamente, deste Município. Mais torna público 
que o exercício de tais funções se iniciou com a referida 
nomeação e mantêm-se até à data da sua substituição, 
conforme determinado no artigo 5.º da já mencionada 
Resolução do Conselho de Ministros.

Sines, 27 de outubro de 2022

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022.10.28

EDITAL N.º 135/2022

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 01 de setembro 
de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada proposta de minuta de protocolo de colabo-
ração entre a Pedra Angular e o Município de Sines, com 
vista à realização da 18.ª Edição do Festival Terras sem 
Sombra;
- Aprovada proposta de minuta de protocolo entre o 
Município de Sines e a AICEP Global Parques, em maté-
ria de educação ambiental;
- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Execução do Centro Oficial de Recolha 
de Animais de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 136/2022

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 Pública de 15 de 
setembro de 2022, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Social 
referente ao ano 2021, às Associações de Moradores da 
Sonega e Casoto, sendo o apoio aprovado de 3.000,00 € 
e 1.000,00€ respetivamente;
- Aprovada declaração no âmbito da solicitação da CPAI 
– Comissão Permanente de Apoio ao Investidor do pro-
jeto de Potencial Interesse nacional ao projeto PIN 271 – 
GreenH2Atlatic, requerido pela HYTLANTIC, SA.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 137/2022

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 06 de outubro 
de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início de procedimento referente 
ao fornecimento de eletricidade em instalações BTN, 
Mercado Regulado;
- Aprovada proposta de parceria a estabelecer entre a 
CMS e a Docapesca, ação de limpeza na área do Porto 
de Pesca de Sines no âmbito do projeto “a pesca por um 
mar sem lixo”;
- Aprovada a escolha e início de procedimento referente 
à aquisição de serviços na área dos seguros para o perío-
do de 3 anos (2023, 2024, 2025); 
- Aprovada proposta de início do procedimento para 
atribuição de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior para 
o ano letivo 2022/2023;
- Aprovado o apoio à ação de descontaminação da orla 
costeira e limpeza subaquática, promovidas pela Asso-
ciação Brigada do Mar;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação Humanitária 
dos Voluntários de Sines, bem como o valor financeiro 
no valor de 100.000,00 € referente ao ano 2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 138/2022

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 pública de 20 de 
outubro de 2022, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para a contratação de 1 Técnico Supe-
rior para a Divisão de Obras Municipais – Serviço de 
Empreitadas de Obras Públicas;
- Aprovadas as normas de participação no Mercado de 
Natal 2022, integrado na Feira do Natal a decorrer nos 
dias 3 e 4 de dezembro; 
- Aprovada proposta de aprovação das candidaturas ao 
Cartão Social do Município de Sines;
- Aprovada proposta de abertura de procedimento do 
Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social 
do Município de Sines;
- Aprovada proposta dos tarifários para o ano 2023 dos 
serviços de águas e resíduos.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-29

EDITAL N.º 139/2022

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 02 de novem-
bro de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início de procedimento - Forneci-
mento de eletricidade para o Concelho de Sines em ins-
talações MT e BTE;

- Aprovado relatório final do procedimento “Aquisição 
de serviços para manutenção dos espaços verdes do 
concelho de Sines”; 
- Aprovada escolha e início de procedimento - Forneci-
mento de gás natural para a Piscina Municipal;
- Aprovada proposta de aprovação de minuta de proto-
colo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines 
e a Associação de Resistência Equestre Portuguesa com 
vista à organização do Raid Internacional de Sines 2022;
- Ratificado o despacho de aprovação que recaiu sobre a 
proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sines e a GanharDestak Lda, no âmbito do 
evento 6.º Trail Costa Vicentina 2022;
- Aprovada proposta de apoio financeiro no valor de       
5 536,20 € à Academia de Ginástica de Sines para partici-
pação de 5 atletas no Campeonato Mundial de Esperan-
ças a decorrer em novembro na Sófia/Bulgária;
- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Des-
portivo 2021-2022:

Academia de Ginástica de Sines – 17 270,00 €
Andebol Clube de Sines – 19 745,00 €
Associação de Caçadores  C. Sines  – 3 740,00 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano - 18 700,00 €
Ginásio Clube de Sines - 20 845,00 €
Hóquei Clube Vasco da Gama - 26 345,00 €
Os Independentes Futsal Associação – 6 468,00 €
Sines Surf Clube -  6 160,00 €
Vasco da Gama Atlético Clube – 47 465,00 €

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-28

EDITAL N.º 140/2022

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 pública de 17 de 
novembro de 2022, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de aprovação de apoio financeiro 
no valor de 86 925.87 € à Associação dos Serviços         
Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais de Sines referente ao 2022;
- Aprovado o pedido de isenção de pagamento de taxas 
requerido pela Junta de Freguesia de Sines para o ano 
2023;
- Aprovada proposta de transferência de competências 
no domínio da ação social;
- Aprovada proposta de parceria de parceria “ABAE Eco-
Escolas / Município de Sines” para o ano letivo 2022-
2023 para as escolas Vasco da Gama e Escola Secundária 
Poeta Al Berto;
- Aprovada proposta do Programa de Educação        
Ambiental (PEA) para o ano letivo 2022-2023;
- Aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum para contratação de 1 técnico superior (jurista) 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a Divisão Jurídica, Fis-
calização e Ambiente - Assessoria Jurídica.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-11-28
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Educação

Município distribui fruta 
e leite escolar

No dia 1 de outubro, voltaram a ser distribuídas, gratuitamente, peças de fruta duas 
vezes por semana no lanche da manhã, a todas as crianças que frequentam o 1.º 
ciclo nas escolas do Agrupamento de Escolas de Sines.
 A distribuição segue-se à aprovação, para mais um ano letivo, da candidatura do 
município de Sines ao Regime de Fruta Escolar, do Instituto de Financiamento de 
Agricultura e Pescas.
  O programa visa a promoção de estilos de vida saudáveis através da inclusão e con-
sumo de fruta na dieta alimentar dos alunos. Tem como objetivos criar hábitos ali-
mentares para uma dieta saudável, enquadrando-se nos objetivos da Política Agrí-
cola Comum através da estabilização dos mercados e alinhamento com os objetivos 
de saúde pública e de formação de hábitos alimentares saudáveis.
  Em conformidade com a transferência de competências no domínio da educação, 
o Município de Sines também apresentou, no presente ano letivo, a candidatura ao 

Ação Social

Sines é "Autarquia 
Solidária"

O Município de Sines recebeu o galardão de Autarquia Solidária, atribuído pela pla-
taforma Cidade Social, no dia 19 de novembro, em Porto de Mós.
  Em 2021, Sines já havia sido reconhecido como Autarquia Solidária, uma vez que se 
continua a destacar por trabalhar em prol da comunidade e do seu desenvolvimento 
sustentável e solidário.
  Este ano, para além do galardão, a Câmara Municipal de Sines obteve ainda a dis-
tinção “Recomendada” na área da “Intervenção Social Sénior do Ano 2022”.
  “O Município de Sines preocupa-se cada vez mais em proporcionar momentos de 
lazer, cultura e convívio para a população maior de 55 anos, de forma a combater o 
isolamento e a solidão. Esta distinção veio apenas dar ênfase às boas práticas exis-
tentes no concelho de Sines e reconhecer o bom trabalho que se está a desenvolver 
na área da Intervenção Social”, sublinhou o vice-presidente e vereador do Desen-
volvimento Social da Câmara Municipal de Sines, Fernando Ramos.
  No âmbito da intervenção social sénior, Sines dispõe de quatro espaços de convívio 
– espaços seniores; realiza, em outubro, o Mês Sénior; realiza o passeio de Prima-
vera Animação Idade + (com periodicidade bienal); convívios de Natal; festas de ani-
versário dos espaços seniores; sessões informativas sobre temas relevantes para 
idosos, permitindo trabalhos em parceria com as escolas, Universidade Sénior, IPSS 
– Instituições Particulares de Solidariedade Social, associações, entre outras; e 
fomenta programas interinstitucionais e intergeracionais.

Desporto

Município atribui 167 mil euros 
a clubes desportivos

A Câmara Municipal e nove clubes de Sines assina-
ram a 9 de novembro, nos Paços do Concelho, pro-
tocolos de colaboração no âmbito do Programa de 
Apoio ao Desporto e Associativismo Desportivo 
2022.
  O montante total de apoios contido nestes proto-
colos é de 166 738 €, distribuídos da seguinte for-
ma: Academia de Ginástica de Sines (17 270 €), 
Andebol Clube de Sines (19 745 €), Associação de 
Caçadores do Concelho de Sines (3740 €), Clube de 
Natação Litoral Alentejano (18 700 €), Ginásio 

Desporto

Sines volta a ser considerado
"Município Amigo do Desporto"

O Município de Sines foi considerado, pela quinta vez consecutiva, “Município 
Amigo do Desporto”. O galardão foi entregue no dia 19 de novembro, em Porto 
de Mós, pela Cidade Social.
  Sines distingue-se pelos equipamentos desportivos de excelência colocados 
ao serviço da população, dos eventos desportivos de dimensão nacional reali-
zados no concelho e das relações de proximidade e parceria que mantém com 
as associações desportivas locais.
  “É motivo de orgulho termos sido reconhecidos como Município Amigo do 
Desporto pela quinta vez consecutiva. Acreditamos que o trabalho que tem 
sido feito ao longo dos anos, em todas as faixas etárias e nas mais variadas 
modalidades, tem vindo a promover a adoção de hábitos mais saudáveis na 
população siniense”, destacou o vice-presidente e vereador do Desporto, Fer-
nando Ramos.
  “O apoio aos atletas e a todos os clubes é uma prioridade para nós, e continua-
remos com esse trabalho”, acrescentou.
  O Programa “Município Amigo do Desporto” constitui uma rede de municí-
pios portugueses, um grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking, de 
formação e de networking em relação ao modelo de intervenção dos municí-
pios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo, assim 
como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.

Clube de Sines (20 845 €), Hóquei Clube Vasco da 
Gama (26 345 €), Os Independentes Futsal Associ-
ação (6 468 €), Sines Surf Clube (6160 €) e Vasco da 
Gama Atlético Clube (47 465 €).
  Seguindo as normas em vigor, os valores foram 
apurados tendo em conta os dados apresentados 
pelos clubes relativos a número de atletas e equi-
pas em competição no período de setembro de 
2021 a agosto de 2022, tendo este ano o Município 
decidido aumentar em 10% o valor por equipa e 
por atleta em competições regionais, nacionais e 

internacionais.
  Os apoios do município ao associativismo despor-
tivo de Sines têm em consideração a resposta com-
plementar dada pelos clubes às necessidades da 
população.
  Esses apoios assumem a forma de cedência de 
equipamentos e materiais desportivos, transpor-
tes e manutenção dos espaços, mas também de 
apoios financeiros diretos, como os atribuídos atra-
vés dos protocolos agora assinados.
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  O programa Autarquia Solidária permite aos municípios obter diversos 
benefícios e implementar um conjunto de metodologias que ajudam a 
gerir a melhoria contínua da intervenção dos municípios na ação social.

abrigo do regime escolar para obter apoio na distribuição do leite escolar, 
nas escolas do Município, às crianças que frequentam o pré-escolar e o 1.º 
Ciclo, tendo iniciado a sua distribuição no início do ano letivo.

Educação

160 alunos participaram 
no corta-mato escolar

O Corta-Mato Escolar realizou-se no dia 21 de novembro, na envolvente 
do Pavilhão Multiusos de Sines, e contou com cerca de 160 participantes.
  A prova teve como objetivo o apuramento para o Corta-Mato Distrital, a 
realizar em Beja, e contou com alunos do Agrupamento de Escolas de 
Sines e do CENFIM.
  O Corta-Mato foi organizado pela Câmara Municipal de Sines, em parce-
ria com o Agrupamento de Escolas.

Sessão em que foram assinados os protocolos com nove clubes do concelho Assinatura do protocolo com o Clube de Natação do Litoral Alentejano
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Desporto

Ginásio e spa da Piscina foram renovados

O ginásio e o spa da Piscina Municipal Carlos Mana-
faia foram renovados e estão prontos para receber 
novos utilizadores.
  No ginásio foram restaurados os equipamentos 
existentes e adquiridos novos equipamentos (bici-
cleta, passadeira, máquina de remo, esteiras, 
banco de exercícios), estando agora mais capaci-
tado para o treino cardio.
  Foi também melhorada a imagem do espaço com 
nova decoração.

DESPORTO // Mérito

Trampolins 

Ruben Tavares campeão mundial por equipas
Uma equipa portuguesa onde participou o atleta siniense Ruben Tavares sagrou-se campeã mundial 
de trampolim individual. 
  Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos e Ruben Tavares constituíram a equipa que conseguiu no 
dia 18 de novembro, na Bulgária, um dos melhores resultados de sempre da ginástica portuguesa. 
  “Fazer história num grupo tão incrível e com pessoas de que tanto gostamos é sempre inacreditável e 
um momento que guardarei para sempre”, disse Ruben Tavares.
  Ruben Tavares foi formado na Academia de Ginástica de Sines e é atualmente atleta do Sporting 
Clube de Portugal.
  A Câmara Municipal de Sines dá os parabéns ao Ruben Tavares por mais esta medalha, que engran-
dece uma carreira recheada de excelentes resultados e o voltam a confirmar como um dos valores 
mais seguros da ginástica de trampolins em Portugal.

  O ginásio da Piscina Municipal de Sines Carlos 
Manafaia está preparado para a prática de muscu-
lação e cardiofitness, sem acompanhamento téc-
nico.
  O espaço pode ser utilizado nos dias úteis, nos 
períodos 8h00-13h45 e 15h00-20h45, e, ao sábado, 
no período 9h00-12h45.

> Spa (sauna e banho turco)
No spa, foram feitas reparações, pinturas e substi-

tuições de peças nas duas valências do equipa-
mento: sauna e banho turco.
  O spa pode ser utilizado pelos utentes da Piscina 
Municipal de Sines em regime de utilização livre, 
de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 
17h00 às 20h00.

> Saber mais
Informe-se através do telefone 269 860 020 sobre 
as condições de utilização destes equipamentos. 

Desporto

Pavilhão dos Desportos ganha 
sala polivalente e vários melhoramentos

A Câmara Municipal concluiu em setembro um conjunto de 
melhoramentos nas instalações do Pavilhão dos Desportos.
  A principal intervenção foi a reconversão do espaço da antiga 
piscina numa sala polivalente destinada à prática de atividades 
desportivas e culturais, incluindo dança e patinagem artística.
  A criação do novo espaço, já em utilização, foi um investi-
mento municipal de 93 704 €.
  Além desta nova valência, a Câmara Municipal de Sines reali-
zou, por ação interna dos seus funcionários, pinturas em diver-
sos pontos do edifício, nomeadamente, balneários, espaços de 
circulação, salas de apoio, portas e parede exterior da zona de 
acesso à nova sala polivalente.
  No campo de jogos, foram feitas reparações no pavimento e 
nas tabelas de hóquei em patins, foram inspecionadas as bali-
zas e foi recolocado o marcador.
  O sistema de iluminação foi objeto de manutenção, tendo sido 
colocados LEDs nos balneários e nas zonas de circulação.
  Nos balneários, além dos trabalhos já mencionados, o pro-
grama da intervenção incluiu a colocação de bancos de ma-
deira e de novos cabides, bem como a substituição de azulejos.
  A intervenção passou igualmente pela manutenção do sis-
tema de águas quentes sanitárias e o isolamento das caleiras.
  Finalmente, foi renovada a sinalética em toda a instalação e 
colocados quadros de apoio.

Trampolins 

Ginastas de Sines representaram 
Portugal em Sófia

Cinco atletas da Academia de Ginástica de Sines representaram Portugal no Campeonato do Mundo 
de Esperanças por Grupos de Idades, que decorreu entre 21 e 26 de novembro, em Sófia, Bulgária.
  Anna Likhonina, em parceria com Anna Odainii, destacou-se com um 6.º lugar mundial em Trampo-
lim Sincronizado, conseguindo Estatuto de Alto Rendimento. 
  Vanessa Sztan e Leonor Grulha, ainda em Trampolim Sincronizado, conseguiram um 13.º mundial e, 
também, o Estatuto de Alto Rendimento. 
  Em Trampolim individual, Martim Lopes, com uma primeira série nos 12 melhores do mundo, não con-
seguiu repetir o resultado na segunda série, terminando em 45.º lugar. Fica para 2023 o cumprimento 
do objetivo de se classificar nos primeiros 16 do mundo. 
  Igualmente em Trampolim Individual, Leonor Grulha superou as espectativas, executando tarefas 
novas num escalão com alto nível de competitividade, ficando em 33.º lugar mundial, entre 67 concor-
rentes. 
  Ana Silva, ainda em Trampolim Individual, classificou-se em 45.º lugar.  
  No balanço da participação, a Academia considera que a mesma “correu muito bem” e agradece 
“todo o esforço destes ginastas, equipa técnica e familiares”. 
  O clube faz também um agradecimento a todos os seus patrocinadores e, em especial, a ajuda do 
Município de Sines, sem a qual “seria impossível participar num evento desta importância”.
  A Câmara Municipal de Sines apoiou a participação da Academia no Mundial de Esperanças com um 
valor de 5536,20 €, atribuído no âmbito do Programa D (Participação em Competições Internacionais 
Relevantes) do Programa de Apoio ao Desporto e Associativismo Desportivo. 
  Para transmitir os seus votos de sucesso na competição e para se inteirar da atividade do clube, o vice-
presidente e vereador do Desporto da Câmara Municipal de Sines, Fernando Ramos, encontrou-se  
com atletas e treinadores da Academia no dia 16 de novembro, no Pavilhão Multiusos.

Artes marciais

Rosa Gomes campeã nacional de Muaythai
O vice-presidente Fernando Ramos recebeu a 18 de outubro, nos Paços do Concelho, a campeã nacional 
siniense de Muaythai, Rosa Gomes, e o seu treinador, Marco Tyson.
  Rosa Gomes, com 14 anos, representa a equipa Top Team LA de Sines desde os 11 anos e sagrou-se campeã 
nacional de Muaythai em 54 quilos da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai. O Campeonato 
Nacional de Muaythai de 2022 realizou-se nos dias 15 e 16 de outubro, no Pavilhão Municipal Travessas, em 
São João da Madeira.
  A competição envolveu as equipas portuguesas que praticam a modalidade, uma arte marcial originária 
da Tailândia, mais conhecida como a arte marcial das 8 armas: punhos, cotovelos, joelhos e pés.
  Marco Tyson destacou a importância que os desportos de combate têm na sociedade, em particular para 
as crianças e mulheres, dotando-as de mais autoconfiança e sendo uma mais valia de autodefesa.
  Na receção, Fernando Ramos congratulou, em nome do Município, a atleta pelo excelente resultado obti-
do, enaltecendo mais este exemplo da evolução do desporto feminino, que continua cada vez mais a che-
gar também aos desportos de combate. Parabenizou ainda o seu treinador e toda a equipa.

FILIPPO TOMASI / FGP

Ginásio Spa

A antiga piscina do Pavilhão dos Desportos é agora uma sala polivalente
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Artes marciais
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Nacional de Muaythai de 2022 realizou-se nos dias 15 e 16 de outubro, no Pavilhão Municipal Travessas, em 
São João da Madeira.
  A competição envolveu as equipas portuguesas que praticam a modalidade, uma arte marcial originária 
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FILIPPO TOMASI / FGP

Ginásio Spa

A antiga piscina do Pavilhão dos Desportos é agora uma sala polivalente
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Equitação

Siniense é juiz internacional de Dressage

Miguel Gonçalves, natural de Sines, é um dos qua-
tro juízes internacionais de Dressage (equitação) 
existentes em Portugal e um de apenas três com 
curso de juiz internacional de cavalos novos.
  A Dressage, disciplina olímpica desde 1912, 
explica Miguel Gonçalves, implica uma “profunda 
harmonia entre o cavalo e o atleta”, que têm de 
executar uma sequência de movimentos pré-
estabelecidos existentes num protocolo. Na prova 
freestyle, os atletas compõem uma coreografia e 
escolhem uma música. Aos juízes como Miguel 
Gonçalves cabe avaliar a precisão técnica e a 
expressão artística, sempre com “o zelo pelo bem-
estar do cavalo” no topo das preocupações. 
  Miguel Gonçalves contacta pela primeira vez com  
cavalos aos 6 anos.
  “Foi através de um tio, que naquela época tinha 
uns amigos com cavalos e uma vez no 1.º de Maio 
foram passear à Barragem de Campilhas e deixa-
ram-me montar um pouco. Depois, os meus pais 

começaram-me a levar às corridas de toiros.”
  Após essa experiência, nunca mais monta a cavalo 
e, só aos 17 anos, quando ingressa na Escola Profis-
sional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, 
começa a formação como cavaleiro / treinador.
  Em 2007, vai trabalhar para os Açores. Como 
alguns dos seus alunos competiam na Dressage, 
sente a necessidade de perceber o que é um juiz 
desta disciplina. 
  Em 2009, começa a formação como juiz nacional 
de Dressage. Com o tempo, o entusiasmo pela dis-
ciplina leva-o a frequentar mais cursos e forma-
ções, culminando em 2021 com a promoção ao 
Nível 3, o mais elevado em termos nacionais.
  Em setembro deste ano, esteve em Ermelo, na 
Holanda, por ocasião do Campeonato do Mundo 
de Cavalos Novos de Dressage, onde se submeteu, 
com sucesso, ao exame para Juiz Internacional de 
Cavalos Novos.
  Em novembro, em Estugarda, na Alemanha, 

durante a competição de “Stuttgart – German Mas-
ters”, foi promovido a juiz Internacional 3*.
  Hoje, a sua vida gira toda ela à volta dos cavalos.
  “Eu e a minha esposa temos uma quinta nos arre-
dores de Grândola, onde temos o nosso picadeiro, 
e a criação de cavalos lusitanos. Em paralelo a essa 
atividade, sou também ferrador. Aos fins de sema-
na, quando não estou a julgar provas, dedico o 
tempo à família.”

Cultura

Serviço Educativo e Cultural do CAS
forma públicos e une famílias

O Serviço Educativo e Cultural (SEC) do Centro de 
Artes de Sines iniciou em setembro mais uma tem-
porada de atividades de sensibilização para as 
artes e formação de públicos. 
  De 29 de setembro a 8 de outubro, a comunidade 
educativa, um dos principais destinatários dos pro-
gramas do SEC, usufruiu de uma atividade - Ren-
trée do Novo Ano Letivo - precisamente para 
conhecer o que foi preparado neste campo para 
2022/2023.
  Experiência DESLOCAR (deslocação de uma aula 
para as salas do CAS), Pré(CAS) (aproximação dos 
alunos do pré-escolar público às artes), À Quinta 
há Cinema (sessões semanais de cinema em arti-
culação com o Plano Nacional de Cinema), e, na 

mediação de leitura, a Hora do Conto e o Conta-me 
Histórias Daquilo que eu Não Li, são alguns dos pro-
gramas que regressam neste ano letivo.
  As visitas-guiadas a exposições e o acesso a espe-
táculos de artes performativas - como "Efeito Cola-
teral Óbvio" (24 de outubro), "No Fundo do Mar" 
(14 de novembro) e "Cavalo-Marinho" (16 de 
novembro) - são apostas que se mantêm no traba-
lho do SEC junto do público escolar.
  Também voltam nesta temporada os Percursos 
Culturais, cujo objetivo é a criação de hábitos cul-
turais na população sénior e nos frequentadores 
de projetos de apoio a crianças e jovens.
  Na programação para as famílias, o destaque é o 
Ciclo CRIA, com sessões mensais, a primeira das 

quais realizada a 12 de novembro. Na sequência da 
iniciativa Bebés e Famílias, estes dias de atividades 
têm como destinatários os públicos de mais tenra 
idade. O Ciclo CRIA volta a ter sessões a 14 de janei-
ro, 11 de fevereiro, 11 de março e 15 de abril, termi-
nando com um encontro de artes, de 13 a 21 de 
maio de 2023.
  No dia 28 de outubro, o SEC recriou a tradição do 
Pão por Deus numa sessão para famílias que 
encheu o auditório.
  A 26 de novembro, o 17.º aniversário do Centro de 
Artes foi assinalado com mais uma atividade para 
famílias, a apresentação da Banda dos Animais, 
um projeto que, tal como o CAS, faz a ligação entre 
a literatura, a música e as artes plásticas.

Cultura

Exposição de Nuno Cera sobre Sines 
viajou para o MAAT, em Lisboa

Depois de ter estreado no Centro de Artes de Sines, entre julho e outubro de 
2022, a exposição "Luzes Distantes", uma pesquisa do artista Nuno Cera sobre 
a região de Sines, pode ser visitada até 13 de março de 2023 no MAAT - Museu 
de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa.
  As transições energética e digital que Sines está a atravessar são o tema desta 
exposição, onde Nuno Cera partilha as suas observações e reflexões revisi-
tando o corpo de trabalho que tem dedicado a esta região nos últimos 30 anos.
  Trata-se de um projeto de investigação a longo prazo sobre Sines, a cidade 
onde o artista passou os anos da adolescência e onde fez a sua primeira aproxi-
mação à fotografia.
  "Luzes Distantes" (2022) consiste numa série de fotografias e uma instalação 
vídeo que também dão o título à exposição e à publicação que a acompanha. 
Em sete episódios, o artista conduz-nos a locais que selecionou como protago-
nistas: a Autoridade Portuária de Sines, a Central da EDP, o Terminal XXI, as refi-
narias da Galp Energia e da Repsol, a pedreira, as terras do futuro Data Center e 
o cabo submarino EllaLink, em justaposição com paisagens naturais.
  A exposição foi organizada pela Câmara Municipal de Sines, com o apoio da 
Fundação EDP / MAAT. 

DIANA TINOCO

Hóquei

Enfermeiro Armindo Moreira homenageado
Num ato realizado a 24 de setembro no Pavilhão dos Desportos, o Hóquei Clube Vasco da Gama homena-
geou o enfermeiro Armindo Moreira pelos serviços prestados ao clube e ao desporto em Sines.
  Armindo Moreira está há aproximadamente três décadas ao serviço do Vasco da Gama Atlético Clube e, 
posteriormente, do Hóquei Clube Vasco da Gama. Todos os atletas, treinadores e dirigentes o reconhecem 
como uma pessoa gentil, disponível e profissional. Desde sempre, cativa todos os que privam com ele.
  Na homenagem, o vice-presidente Fernando Ramos fez um reconhecimento pelo estimável trabalho de 
Armindo Moreira, desenvolvido em prol do associativismo do concelho de Sines. Reconheceu ainda a sua 
total disponibilidade para com o Município e para contribuir para os mais nobres desígnios da causa      
pública.

Pão por Contos Rentrée do novo ano letivo

A exposição "Luzes Distantes" pode ser visitada no MAAT até 13 de março de 2023

Futebol

Ginásio Clube de Sines conquista 
a Supertaça Fundação Inatel

A equipa de futebol do Ginásio Clube de Sines conquistou, no dia 27 de novembro, a Supertaça Fundação Inatel.
  O clube recebeu a Supertaça das mãos do presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, após defrontar, e vencer por 2-0, o JU Figueirense no Está-
dio Municipal de Óbidos.
  “É com redobrado orgulho que estive presente em mais uma grande conquista do Ginásio Clube de Sines”, afirmou o autarca.
   A equipa vitoriosa foi recebida pelo vice-presidente e vereador do Desporto, Fernando Ramos, dia 2 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
  "Já se começa a tornar um hábito esta equipa ganhar, o que é bom para vocês e é bom para o município", disse Fernando Ramos, reiterando a disponibilidade da 
Câmara para apoiar o clube em tudo o que for necessário, dentro das regras estabelecidas pelo Programa de Apoio ao Desporto e Associativismo Desportivo.
  A participação no campeonato do mundo de futebol amador, em 2023, ainda com pormenores por acertar, é um dos próximos desafios da equipa do Ginásio Clube 
de Sines.
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Arquivo Aberto

As comemorações centenárias 
de 1940 em Sines - Parte II

As chamadas Comemorações Centenárias decor-
reram em Portugal entre os dias 2 de Junho e 2 de 
Dezembro de 1940. No número passado conhece-
mos a comissão local, presidida pelo Tenente       
Seixas.
  O nosso conhecimento do chamado «programa 
dos Centenários» deve-se ao facto do presidente 
da comissão local, António Augusto de Seixas, ter 
deixado, no Arquivo Municipal, um basto e rico pro-
cesso que documenta as actividades realizadas 
entre 2 de Junho e 2 de Dezembro de 1940 (1). Em 
Maio desse ano a comissão local já estava forma-
da. Além do presidente, a Comissão incluía várias 
outras personalidades locais, como o advogado 
Fernando da Palma Soares; o médico Cândido Leal 
Tavares; o professor José Carlos Martins; o presi-
dente da Comissão Administrativa até à tomada 
de posse da Câmara Municipal, Mário Tavares; e o 
presidente da Câmara Avelino Soares de Jesus. 
  Tal como aconteceu em todo o país, em Sines 
tudo deveria ter começado com o Te Deum na 
Igreja Matriz, no dia 2 de Junho. Se a primeira ceri-
mónia efectivamente aconteceu, a segunda ceri-
mónia religiosa foi alterada, por falta de sacerdo-
tes. Assim, em substituição, «foi rezada, acompa-
nhada de canto, na igreja Matriz, pelo reverendo 
João Cardoso Tavares, uma missa em acção de Gra-
ças, com a presença de todos os funcionários civis 
e militares, crianças das escolas e povo de tôdas as 
camadas sociais (2)». Ainda na mesma manhã, 
foram despachados, por comboio, vasos de “Flô-
res de Sines - Terra de Vasco da Gama” (3), destina-
das a Guimarães.
  No mesmo dia 2 de Junho, pelas 16 horas, a festa 
deslocou-se para o «Cine-Teatro Vasco da Gama, 
gentilmente cedido pela respectiva Empreza e vis-
tosamente engalanado pelas Senhoras da “União 
de Caridade”». Para o público em geral o Cine-
Teatro Vasco da Gama exibiu o filme «Na Grande 
Cidade (4)». Este título confunde-se com vários 
outros idênticos dos anos 60 do século XX, pelo 
que, neste momento dos conhecimentos, ainda 
não sabemos quem foi o seu realizador, ou qual a 
sua sinopse. No dia 4 de Junho organizou-se um 
cortejo cívico pelas ruas da vila, engalanadas pelas 
senhoras e composto pelos seus maridos e filhos 
(5). Nesse dia inaugurou-se a primeira cabine tele-
fónica da vila, um exemplo da boa governação do 
Estado Novo.
  Durante o mês de Junho, foram impulsionadas as 
celebrações dos Santos Populares, com mastros 
por toda a vila, nos dias 23,24,28 e 29 de Junho (6). 
No dia 8 de Julho foi organizada uma homenagem 
a Vasco da Gama, no dia em que se comemorava o 
início da viagem que descobriu o caminho marí-
timo para a Índia, em 1497. As crianças de Sines can-
taram versos em memória do navegador, junto à 
casa em que se reputava ter nascido (7). 
  Nesse ano, também as Festas de Nossa Senhora 
das Salas foram dedicadas aos Centenários, e 

incluíram uma gincana de bicicletas, no dia 14 de 
Agosto, e um concurso de montras (8). Além da gin-
cana, também se disputou a Taça Vasco da Gama, 
em Julho ou Agosto, embora não seja claro qual o 
dia da partida, nem sequer quem foi o vencedor. 
Sabemos sim que foi disputada entre os dois clu-
bes da vila, o Sport Lisboa e Sines e o Clube de Fute-
bol Os Sineenses (9). 
  Segundo o processo, as celebrações decorreram 
na Estação de Caminhos-de-Ferro, no Castelo, no 

Cine-Teatro Vasco da Gama e na Igreja Matriz. 
Incluíram cortejos cívicos, concursos de mon-
tras, torneios de futebol, conferências e ceri-
mónias religiosas. Foram conferencistas, 
sobre temas de história de Portugal, o Tenente 
António Augusto de Seixas e Júdice da Costa, 
do Secretariado Nacional de Informação.
  O cerne das festas em Sines parece ter decor-
rido no Verão, época do ano em que a vila era 
frequentada pelos banhistas. As actividades 
mais importantes foram as desportivas, e aque-
las com maior significado ideológico, de 
cimentação de memória colectiva, foram as 
relacionadas com Vasco da Gama e o facto de 
ter nascido em Sines. Mas o processo ainda 
tem muito que contar...

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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EM MEMÓRIA

CARLOS LOPES PAULO
Carlos Gonçalves Lopes Paulo, autarca, empresário e cidadão empenhado nas causas públicas, 
faleceu no dia 31 de outubro, aos 86 anos.
  Querido e reconhecido por sucessivas gerações de sinienses, Carlos Lopes Paulo foi uma das 
figuras mais ativas do movimento associativo do concelho na segunda metade do século XX e 
início do século XXI.
  Da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines, de que foi presidente, ao Car-
naval de Sines, que, no seio do grupo de jovens “Os Carlos”, ajudou a organizar e modernizar, 
Carlos Lopes Paulo esteve sempre disponível para um exercício prático da cidadania.
  Mais recentemente, destacou-se como presidente do Prosas, universidade sénior de Sines, 
mantendo um trabalho em prol do bem comum até aos últimos anos da sua vida.
  Carlos Lopes Paulo faz também parte da história da Câmara Municipal de Sines, tendo exer-
cido funções como presidente entre 30 de agosto de 1972 e 15 de maio de 1974. 

Património

Sines promoveu debate 
sobre património sustentável

A vereadora da Câmara Municipal de Sines, Filipa Faria, destacou no debate "Pa-
trimónio Sustentável" as políticas públicas que o município de Sines tem vindo a 
executar "no registo, preservação e divulgação do seu património, quer seja arqui-
tetónico, arqueológico, arquivístico ou museológico”.
  Na abertura desta iniciativa, realizada a 23 de setembro, no Centro de Artes de 
Sines, Filipa Faria referiu "o investimento nas infraestruturas estratégicas do 
Museu de Sines, do Arquivo Municipal e da Biblioteca Municipal", bem como "no-
vos investimentos como o Observatório do Mar - Centro Interpretativo nos anti-
gos Armazéns da Ribeira, espaço emblemático do passado industrial, logístico e 
de apoio à pesca, desde a Época Moderna".
  O debate, integrado nas Jornadas Europeias do Património, teve o seu foco no 
processo de construção de um futuro mais sustentável e resiliente, expondo as 
novas iniciativas de registo de múltiplos patrimónios em curso.
  O evento foi promovido pelo Município de Sines e pelo COMSines – Conselho das 
Comunidades de Sines.

Património

Arqueologia portuária 
discutida em Sines

Em parceria com o projeto “Um Mergulho na História”, da Direção-Geral do Patri-
mónio Cultural, o Município de Sines acolheu o simpósio “Arqueologia Portuária”. 
O encontro realizou-se nos dias 25 e 26 de novembro, no auditório do Centro de 
Artes de Sines.
  O evento teve como objetivo discutir, durante dois dias, a investigação e a valori-
zação do património cultural subaquático, em zonas portuárias e de fundeadouro, 
a paisagem marítima e as infraestruturas portuárias e núcleos urbanos.
  Entre as palestras realizadas, destaque para "O porto de Sines, entre a Regenera-
ção liberal e o Complexo portuário-industrial" (1851-1968)", por António Martins 
Quaresma, e "Um Mergulho na História em Sines: os trabalhos arqueológicos suba-
quáticos de 2022", por Sónia Bombico (CIDEHUS - Universidade de Évora).
  "Um Mergulho na História" é um projeto financiado pelo Orçamento Participativo 
de Portugal. O projeto tem como objetivo a caracterização do património cultural 
náutico e subaquático do Alentejo Litoral e criar conteúdos em formato digital, 
para efeitos de comunicação pública da investigação. O projeto visa igualmente a 
promoção do envolvimento das populações locais na temática da arqueologia náu-
tica e subaquática enquanto valor cultural.

António Martins Quaresma falou sobre a história do porto de Sines

A vereadora Filipa Faria referiu as ações municipais 
na área do património sustentável
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Arquivo Aberto

As comemorações centenárias 
de 1940 em Sines - Parte II
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reram em Portugal entre os dias 2 de Junho e 2 de 
Dezembro de 1940. No número passado conhece-
mos a comissão local, presidida pelo Tenente       
Seixas.
  O nosso conhecimento do chamado «programa 
dos Centenários» deve-se ao facto do presidente 
da comissão local, António Augusto de Seixas, ter 
deixado, no Arquivo Municipal, um basto e rico pro-
cesso que documenta as actividades realizadas 
entre 2 de Junho e 2 de Dezembro de 1940 (1). Em 
Maio desse ano a comissão local já estava forma-
da. Além do presidente, a Comissão incluía várias 
outras personalidades locais, como o advogado 
Fernando da Palma Soares; o médico Cândido Leal 
Tavares; o professor José Carlos Martins; o presi-
dente da Comissão Administrativa até à tomada 
de posse da Câmara Municipal, Mário Tavares; e o 
presidente da Câmara Avelino Soares de Jesus. 
  Tal como aconteceu em todo o país, em Sines 
tudo deveria ter começado com o Te Deum na 
Igreja Matriz, no dia 2 de Junho. Se a primeira ceri-
mónia efectivamente aconteceu, a segunda ceri-
mónia religiosa foi alterada, por falta de sacerdo-
tes. Assim, em substituição, «foi rezada, acompa-
nhada de canto, na igreja Matriz, pelo reverendo 
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camadas sociais (2)». Ainda na mesma manhã, 
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res de Sines - Terra de Vasco da Gama” (3), destina-
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Teatro Vasco da Gama exibiu o filme «Na Grande 
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(5). Nesse dia inaugurou-se a primeira cabine tele-
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Estado Novo.
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José Saramago tem duas passagens documentadas por Sines. Na sua 
passagem em novembro de 1987, com o livro "Jangada de Pedra" na 
bagagem, respondeu a questões colocadas pelo Boletim Municipal. 
  "Escreve-se para influir na vida do outro. O que se quer é a vida do 
outro. Não é a fama nem a glória o que se pretende", disse na entrevis-
ta, realizada na sala de sessões do município.
  O autor voltou a Sines a 9 de dezembro de 1992, Dia Distrital das    
Bibliotecas. Encontrou-se na Biblioteca Municipal com alunos do Colé-
gio Nossa Senhora da Salvas, onde foi discutido o tema do afasta-
mento dos jovens em relação à literatura, e participou num debate / ses-
são de autógrafos no Sinerama Aparthotel. O autor e a sua obra "O 
Evangelho Segundo Jesus Cristo", então esgotada em todo o País, leva-
ram mais de 100 pessoas à sessão.

Cultura

Saramago celebrado em Sines 
em ano de centenário

O centenário do nascimento do único prémio Nobel da Lite-
ratura em língua portuguesa, José Saramago, foi assinalado 
no Centro de Artes de Sines, através de iniciativas do Serviço 
Educativo e Cultural e da Biblioteca Municipal.
  O programa arrancou em 2021, no dia 16 de novembro, com 
a exibição da curta-metragem "A Maior Flor do Mundo",  
baseada num texto de Saramago para a infância.
  A 29 de março de 2022, o músico e contador de histórias Car-
los Marques trouxe ao auditório o espetáculo-concerto "Le-
vantei-me do Chão", sobre as palavras e ideias de Saramago, 
para o ensino secundário.
  A 13 de maio, a companhia Estação das Letras colocou em 
palco o espetáculo "O Menino e o Rio", concebido a partir de 
duas obras de Saramago, para o pré-escolar e o 1.º ciclo.
  Em agosto, coincidindo com o 17.º aniversário da Bibliote-
ca, Marco Oliveira apresentou o recital "Retrato do Poeta", e, 
nas vidraças do edifício, foi aplicada uma cronologia dos prin-
cipais momentos da vida e obra de Saramago, entre eles as 
passagens de Saramago por Sines em 1987 e 1992.
  Entre 17 de setembro e 13 de outubro, esteve patente na 
Biblioteca a exposição "José Saramago. 90 anos", cedida 
pela Fundação José Saramago.
  A 11 de novembro, o auditório recebeu o espetáculo "Em 
Duplicado", uma produção da companhia Trimagisto inspi-
rada no livro "O Homem Duplicado". Realizaram-se sessões 
para o público em geral e para o ensino secundário.
  No dia 16 de novembro, precisamente 100 anos depois do 
nascimento de José Saramago, na aldeia de Azinhaga do 
Ribatejo, concelho da Golegã, inaugurou no Centro de Artes 
a exposição "Voltar aos Passos que Foram Dados - José Sara-
mago 1922-2022", concebida pela Fundação José Saramago 
e patente até 31 de dezembro.
  Ainda em novembro, esta exposição e a obra "Jerónimo e 
Josefa" foram mediados junto de um grupo de público      
sénior, no âmbito do programa Percursos Culturais, que tem 
como objetivo a criação de hábitos culturais. 

Quando Saramago veio a Sines

> CF0258.066 - José Saramago na Biblioteca Municipal de Sines.[1992/12/09]

Espetáculo "Em Duplicado", pela Trimagisto

"O Menino e o Rio" (Estação das Letras) Exposição "Voltar aos Passos que Foram Dados"


