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UM ANO DE ESPAÇO SÉNIOR. PÁG. 4

ENTREVISTA DESTAQUE

JOSÉ LEOTE, nascido em Sines, em 
1923, e a viver actualmente em São 
Teotónio, Odemira, é um dos mais 
interessantes artesãos do Litoral 
Alentejano e um dos melhores do país 
no domínio do modelismo naval. 
Conheça neste “Sineense” a sua vida 
aventurosa, o modo surpreendente 
como se tornou arquitecto naval e 
como dos grandes barcos passou aos 
mais pequenos. PÁG. 16

Sineense

FC Barcelona, Sporting Clube 
Portugal, Sport Lisboa e Benfica e 
Independentes Futsal compõem o 
cartaz de luxo do primeiro 

Cidade de 
Sines, que vai encher o Pavilhão dos 
Desportos nos próximos dias 7 e 8 de 
Setembro.  No dia 7, à noite, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, 
discute-se futsal com treinadores e 
seleccionador nacional. PÁG. 5

TORNEIO

INTERNACIONAL DE FUTSAL 

SINEENSES

Festival
a alta velocidade

A mais jovem, a mais 

participada, a edição com 

mais impacto na imprensa. O 

Festival Músicas do Mundo 

2002 foi uma festa. 

PÁGS. 7-11

O violinista Magnus Stinnerbom, 
dos Hedningarna. 

JOSÉ MONTEIRO DE MORAIS assumiu a 
presidência do Conselho de 
Administração do Porto de Sines há 
três meses. Em entrevista ao 
“Sineense” fala do projecto 
mobilizador de um porto com 
vocação internacional e do impacto 
que prevê que a entrada em actividade 
dos novos terminais (gás natural e 
contentores) terá na economia da 
região. PÁGS. 2 E 3
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FICHA TÉCNICA

ATENDIMENTO PÚBLICO

Presidente Manuel Coelho Carvalho
Terças-feiras, das 10h00 às 13h00

Vereador José Ferreira Costa
Quintas-feiras, das 15h00 às 18h00

Vereadora Marisa Santos
Segundas-feiras, das 10h00 às 13h00

Vereador Armando Francisco
Sextas-feiras, das 10h00 às 13h00

Vereadores Idalino José, António Braz e 
João Vinagre

Terças-feiras, das 15h00 às 17h00

Reuniões de câmara públicas
Últimas quartas-feiras de cada mês, 
às 15h00, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho
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NÃO RECEBO REGULARMENTE O “SINEENSE” 

EM CASA. QUEIRAM ENVIAR-MO PARA O 

SEGUINTE ENDEREÇO:

NOME

MORADA

-
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“O terminal de contentores vai animar
a actividade económica da região”
A oito meses do seu início de exploração, o novo presidente da Administração do Porto de 

Sines, Monteiro de Morais, confia que o Terminal XXI será uma alavanca para a economia 

da região.

JOSÉ MONTEIRO de Morais, engenheiro civil, assumiu a 
presidência do Conselho de Administração do Porto de Sines 
há três meses. Sente-se bem recebido, absorvido num 
projecto que classifica de mobilizador, disposto a uma 
colaboração estreita com os outros actores da vida de Sines, 
nomeadamente a CMS, colaboração fundamental para que o 
porto com as suas novas valências seja um sucesso, 
fundamental para que Sines cidade e concelho também seja 
um sucesso, apesar e em consequência das transformações 
que se perspectivam. Ao “Sineense”, fala de um porto que 
deve assumir estrategicamente a sua importância 
internacional. Um porto que cumpra a razão da sua fundação, 
há 30 anos: o desenvolvimento da região e do país.

 Sineense - Em que fase estão e quais os prazos de 
conclusão das várias obras que a APS tem em curso?
  Monteiro de Morais - As obras estão neste momento a 
decorrer em quatro capítulos. O primeiro é o do Terminal
XXI, que tem agregado também o molhe leste. Essa obras vão 
terminar em Abril de 2003 e o Terminal de Contentores vai 
apresentar condições operativas, para se dar início à 
exploração, exactamente nessa altura. 
  As acess ibilidades próximas ao Terminal de Contentores,
aquelas que estabelecem a sua ligação ferro-rodoviária às 
redes nacionais, vão começar agora e previsivelmente estarão 
também concluídas em Abril / Maio do próximo ano. 
  Relativamente à ZAL (Zona de Actividades Logísticas) não 
há nenhuma obra calendarizada. O projecto está concluído e 
solicitámos à tutela que fosse desafectado aquele espaço do 
domínio público marítimo, por forma a permitir uma 
contratualização e direito de superfície daqueles espaços para 
que os investidores possam ali instalar as funções que têm a 
ver com as actividades logísticas. Estamos interessados em 
iniciar obra de infra-estruturação logo que seja possível, mas 
temos que ter condições para mobilização do espaço. Não faz 
sentido fazer um investimento que depois não possa cumprir 
esse objectivo.
  Em relação ao Terminal de Gás Natural Liquefeito, as obras 
estão também dentro dos prazos previstos e terminarão no 
último trimestre do próximo ano, por forma a que o terminal 
entre em operação em Outubro / Novembro de 2003.

 Uma das prioridades que definiu neste início de gestão 
foi a elaboração de um plano estratégico. Em que é que 
consiste e o que é procura exactamente?
  O processo do Plano Estratégico vai ser iniciado no dia 2 de 
Setembro e será concluído, nesta sua primeira fase de 

definição, no prazo de dois a três meses. 
  Aquilo a que o Plano Estratégico se propõe é posicionar o 
Porto de Sines entre os portos de referência na Europa e 
também como motor de transformação da sua envolvente. 
  Ou seja, em pr imeiro lugar, fazer com que o Porto de Sines, 
dadas as suas condições fisiográficas, de fundos, de abrigo, de 
facilidade de acesso e de espaço de expansão, assuma que é 
claramente um porto que tem vocação europeia e mundial e se 
posicione no conjunto de portos de importância internacional. 
E, em consequência disto, seja um forte motor para o 
desenvolvimento regional. Esta é, nas origens, a razão de ser 
do Porto de Sines, o aproveitamento da condição particular 
que aqui existe para a instalação de uma infra-estrutura 
portuária, sempre com o objectivo de fazer deste um espaço 
útil ao desenvolvimento regional e nacional. Estes processos 
naturalmente levam tempo, foi um processo iniciado há 30 
anos, mas estamos a fazer esse percurso. 

 Há quem seja céptico em relação ao impacto real de um 
porto de transbordo (transhipment) na economia da 
região...
  Não há razão para ser céptico. 
  O Porto de Sines já é um porto importante em termos de 
abastecimento de matérias-primas necessárias à produção de 
energia e vai reforçar essa condição com o terminal de gás. 
  Em relação ao terminal de contentores, quando se fala num 
porto de transbordo em Sines isso não significa que se limite a 
essa vocação.
  O terminal de contentores, pela localização geográfica de 
Sines, pelas condições de acessibilidade marítima que aqui se 
verificam para receber matérias-primas e exportar produtos 
acabados, pela capacidade que a PSA (Autoridade Portuária de 
Singapura) tem relativamente à possibilidade de mobilização 
de linhas marítimas para virem servir o Porto de Sines, tudo 
isso vai fazer com que os investidores que queiram fazer 
unidades de indústria transformadora sejam atraídos pela 
envolvente do Porto de Sines. 
  Mas outros tráfegos há, e esses já existentes, que podem ser 
captados dentro do hinterland que esteja próximo do Porto de 
Sines exactamente pela razão de haver condições competitivas, 
em termos de preços e eficácia de operação, uma infra-
estrutura portuária servida por linhas de navegação que 
conduzem a vários pontos do mundo. 
  A função do terminal de contentores não se esgotará 
seguramente (não é essa a lógica do processo, nem é essa a 
norma, quando se define um terminal deste tipo) nesse 
tráfego, vai animar directa e indirectamente a actividade 
económica da região.

 A Zona de Actividades Logísticas será determinante para 
a atracção do investimento...
  Sem dúvida, porque nós sabemos que o tráfego é gerado pela 
indústria produtiva ou pelo consumo, mas tem de haver 
condições de tratamento das mercadorias em locais próprios, 
que permitam a existência de grandes centros de 
comercialização e distribuição de produtos. Hoje em dia, essas 
plataformas logísticas são infra-estruturas básicas para a 
circulação de mercadorias. Junto de um foco gerador de 
tráfego como é o Porto de Sines é determinante que existam e 
produzirão uma forte animação económica nesta zona.

 Em face de todas estas perspectivas de desenvolvimento, 
não preocupa o presidente da APS a fragilidade de 
estruturas básicas em Sines, como nas acessibilidades e na 
saúde?
  Muito. As acessibilidades, que são o aspecto frágil deste 
projecto, mas também os equipamentos colectivos, que 
necessariamente são importantes para determinarem atracção 
de pessoas. Porque, independentemente das infra-estruturas e 
das condições naturais, o factor humano é sempre importante 
na animação dos processos e, consequentemente, tem de haver 
condições propícias à instalação de quadros qualificados. As 
condições de atracção do núcleo urbano são fundamentais. 
Mas temos informação de que, quer do lado das acessibilidades 
- e é uma prioridade do governo -, quer do lado dos 
equipamentos colectivos na zona urbana de Sines as coisas 
estão também a avançar no sentido da melhoria.

 Entre os projectos que a APS está a desenvolver, há dois 

José Monteiro de Morais
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Festa de Nossa Senhora das Salas, procissão marítima, 15 de Agosto de 2002. 

A foto

Um novo ciclo de trabalho

Caros sineenses,

  Estamos a viver os últimos dias da época estival, que 
para muitos significa férias, mais convívio e fruição de 
alguns prazeres do corpo e do espirito.
  No nosso concelho este período foi preenchido  de 
acontecimentos que, pelo seu caracter diversificado, 
enriqueceram a nossa terra e as suas gentes. Destes 
acontecimentos destaco:
  A “Festa” da Gastronomia, motivo de convívio, 
confraternização e alegria dos sineenses, a mostra do 
Carnaval de Verão, as festas escolares do fim de ciclo, as 
festas dos finais de temporadas ou ciclos desportivos, nos 
quais os clubes e os desportistas nos revelaram os seus 
valores e o talento de tantos e tão bons atletas.
  As festas de Sines e Porto Covo continuam a afirmar as 
nossas tradições seculares de povos com uma forte 
ligação ao mar, com tudo o que ele representa (e 
continuará a representar) para todos nós.
  Os nossos idosos comemoraram o primeiro aniversário 
do Centro de Convívio no Jardim das Descobertas com 
uma festa que reuniu muitas centenas dos mais velhos, 
num ambiente de confraternização e divertimento 
tocante. Foi uma festa muito bonita e participada que nos 
demonstra a importância deste belo espaço de convívio.
  Nestes acontecimentos de Verão destaco a grande festa 
das Músicas do Mundo, que, pela sua grandeza e beleza 
contagiantes, representa já para todos os sineenses um 
acontecimento e um motivo de orgulho. O Castelo 
transborda de música e arte, de pessoas de todas as 
camadas sociais e de muitas partes, mas todos tocados 
por esta arte universal da música e expressão cultural 
diversa de todos os povos. Aqui manifesto os meus 
parabéns à organização deste festival e o meu regozijo 
pelos êxitos deste acontecimento em Sines.
  Todos estes acontecimentos contribuíram para a 
afirmação de Sines, a promoção da sua imagem de uma 
terra e uma sociedade dinâmica, acolhedora, atractiva. 
  Mas este Verão não foi apenas de festas e férias. Há 
milhares de pessoas a trabalhar arduamente em várias 
actividades laborais e nas muitas obras que estão a 
transformar e engrandecer Sines.
  Nesta data, Sines deve ser a cidade do país com mais e 
maior volume de obras em curso (esperamos que elas 
sejam um impulso para o desenvolvimento e beneficio
do nosso concelho).
Neste conjunto de obras vale a pena sublinhar o esforço 
da nossa Câmara pelo conjunto de obras e projectos que 
está a desenvolver em Sines, das quais vale a pena 
destacar:
  Os arranjos do Bairro Operário, do Largo Júdice Fialho, 
as obras da ZIL 2, da Biblioteca/Centro de Artes, do 
Jardim Público de Porto Covo.
  Nesta data estamos já a trabalhar na preparação do 
concurso das Piscinas Municipais, de um novo Bairro de 
Habitação Social, junto à Quinta dos Passarinhos, para 
128 famílias de Sines.
  Com estas obras e projectos concretizados, Sines 
prepara-se para o futuro, afirma-se como uma cidade 
moderna e um concelho dinâmico.
  Esperamos e pressionamos o governo para que realize as 
obras indispensáveis às necessidades e desenvolvimento 
de Sines, nomeadamente as novas estradas e o novo 
Centro de Saúde, sem os quais o desenvolvimento está 
comprometido.
  Aos que vão (re)iniciar um novo ciclo de trabalho, 
nomeadamente os alunos e comunidade educativa, o 
meu desejo expresso de um bom trabalho do qual resulta 
uma sociedade com mais e melhor educação, formação e 
reforço da cidadania.
 Nós continuamos o nosso trabalho pelo 
desenvolvimento, modernização e afirmação de Sines, 
sempre numa perspectiva de progresso, coesão e 
solidariedade.

que parecem especialmente apelativos: o Centro de 
Acolhimento de Animais Marinhos e o Centro 
Oceanográfico. Em que fase estão?
  Estão em projecto de execução. Serão agregados num espaço 
partilhado [a construir junto ao Clube Náutico], o que cria 
condições mais favoráveis não só pelo investimento inicial 
como pela sua futura exploração.

 Terão uma natureza puramente científica ou também 
turística?
  Funcionarão mais na ordem científica e pedagógica. 
Pretendem ser equipamentos importantes na formação dos 
jovens, mas também atrairão seguramente o interesse da 
população permanente e flutuante que demande esta zona de 
Sines.

 Ainda em relação à questão ecológica... Vai haver um 
aumento de tráfego, o que implica um aumento dos 
riscos. A APS vai reforçar as suas medidas de protecção 
ambiental?
  Todas as questões de ordem ambiental são prioridade. Como 
já falámos, as condições de atracção deste espaço são 
importantes, para que as pessoas aqui se instalem, se sintam 
bem, tenham qualidade de vida. As questões de poluição 
estarão sempre acauteladas, como já estiveram até aqui. Um 
terminal de contentores não será tão exigente, em termos de 
procedimentos, como um de petróleos ou de carvão, mas há-
de ser acautelado. E quando eu digo que não será tão exigente, 
digo em alguns impactos. Outros há em que também o é, 
como é o caso da circulação das mercadorias, que tem também 
de ser avaliado, de forma a haver uma coexistência 
conveniente entre os tráfegos derivados do movimento de 
mercadorias e contentores com outros tráfegos, urbanos, 
ligados ao turismo. Há que fazer avaliações desses impactos e 
atenuá-los. Para isso é necessário que existam acessibilidades 
de hierarquia compatível com a hierarquia deste porto, 
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias. E aqui o ferroviário 
adquire uma particular importância porque é claramente uma 
forma de condução de mercadorias com menos impacto.

 A este aumento da actividade do Porto de Sines também 
corresponderá um aumento do apoio à associativismo 
(desporto, cultura, etc.) no concelho?

  Nós já temos protocolos. Mas quer-me parecer que o que 
acontecerá cada vez mais é que, com o crescimento da própria 
comunidade, com o crescimento da terra, as coisas vão 
acontecendo por razão própria. Naturalmente que as 
instituições e empresas que aqui estão instaladas têm que dar 
um contributo, mas a animação não se esgota nesse 
contributo. Vai concerteza ser muito mais determinante o que 
aqui é gerado pela própria população, que vai tendo um nível 
de exigência e um nível de capacidade de construção maior.

 A relação entre a Câmara Municipal e a APS nem sempre 
tem sido fácil. Em que domínios acha que as duas 
entidades podem colaborar mais no futuro?
  Estou aqui há três meses. Desde que cá estou tenho tido a 
relação mais cordata, saudável e produtiva possível com a 
CMS. E assim vamos continuar. E este propósito de 
colaboração é de ambas as partes e perfeitamente claro. É 
fundamental que seja assim. 
  Entre os domínios de colaboração, posso falar da questão do 
planeamento. O desenvolvimento urbano da cidade é 
determinante para o sucesso do Porto de Sines. Desde 
instalações para a população que é atraída pela actividade 
portuária, indirectamente pela instalação de indústria ou pela 
dotação necessária para os centros logísticos, este conjunto de 
emprego que vai ser criado determina condições de recepção 
na cidade.
  Temos iniciativas concretas, em conjunto, em 
desenvolvimento nesta área.

 Como é que vê Sines para além do Porto?
  Sines é um espaço excelente. É fácil gostar de estar aqui, 
sentir-se bem aqui (por aqui vê-se o factor de atracção). 
Confesso que fui bem recebido.

 Tem 30 anos de carreira na actividade portuária. Este é o 
projecto da sua vida?
  Não era tão peremptório. O projecto da vida é ir vivendo 
(risos)... É um projecto sem dúvida atractivo e julgo que 
mobiliza todas as pessoas que nele estão envolvidas. Produz 
motivação fácil pela sua grandeza, qualidade e pela 
importância que se percebe que tem.

Terminal XXI. Terminal de Gás.

Vista aérea do centro urbano e estruturas portuárias.
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Espaço sénior fez um ano
O primeiro aniversário do espaço criado no Jardim das Descobertas para o convívio dos mais velhos foi festejado 
com música, dança e poesia.

O ESPAÇO Sénior já tem um ano. Dia 18 de Agosto, o 
Jardim das Descobertas foi palco das comemorações, 
em que estiveram presentes cerca de 200 pessoas. 
 A festa de aniversário do Espaço Sénior incluiu um 

baile com a cantora e acordeonista Carla Nunes, uma 
demonstração de danças de salão, pela Associação 
Recreativa de Danças Sineense e uma actuação do 
Grupo Coral “Amigos da Boa Vontade”. Os 
frequentadores do espaço também trabalharam para o 
programa: Xico da Moda puxou do realejo, leu-se 
poesia e o grupo coral do espaço, com apenas oito dias 
de existência, cantou temas populares e um original 
dedicado ao centro de convívio.
 O Espaço Sénior, aberto todos os dias, das 10h00 às 

12h30 e das 14h00 às 18h00 (só à tarde nos fins-de-
semana e feriados) é um espaço para confraternização 
dos sineenses com mais de 55 anos, com café, núcleo da 
biblioteca municipal com imprensa actualizada e um 
programa de actividades regulares. Em 2001/02, no 
edifício do Jardim das Descobertas ou noutros espaços 
da cidade houve cinema, teatro, bailes e até uma sessão 
de esclarecimento sobre o euro. No âmbito do 
Programa Sénior da CMS também se promoveram 
passeios, sempre participados de forma esmagadora, a 
vários pontos do país (o último foi dia 26 de Julho, ao 
Parque das Nações, para participação de 47 idosos na 
edição especial do programa da RTP1 “Praça da 
Alegria, dedicado ao Dia dos Avós).
 Ainda para os mais veteranos, a CMS promove, com 

inscrições abertas em Setembro, a segunda época do 
programa “Desporto é Vida” (ver página ao lado). 

 Satisfeitos, mas podia ser maior. Num breve 
inquérito aos utentes do Espaço Sénior, a impressão é 
de satisfação geral.
 “Foi uma ideia genial do sr. presidente da câmara e dos 

seus colaboradores. Isto contribui para a felicidade dos 
velhos. Eles precisam de carinho, precisam de amor,

Mais de 1000 pessoas
na Festa da Sardinha
Quinhentos quilos de sardinha, oferecidos pelos armadores, não foram demais para uma edição especialmente 
participada da festa. 

SINES é um dos portos mais importantes do país na 
pesca da sardinha. Dia 11 de Agosto, realizou-se mais 
uma vez, na lota, a sua festa. Mais de 1000 comensais 
comeram quinhentos quilos de sardinha oferecidos 
pelos armadores de Sines. Meia tonelada de sardinha e 
200 quilos de pão, 150 de tomate, 50 de alface, 15 de 
cebola, 200 de pêros. Números de um festa de Verão
que este ano foi um grande êxito. 
 “É um acontecimento relativamente recente e que 

andou acidentado. Agora optou-se por um local junto 
ao porto de pesca, que é interessante e atractivo, com 
boa acessibilidade para carros e pessoas. É um evento 
importante que, tendo em conta o período do ano, traz 
muita gente de fora. É mais uma razão para vir a Sines”, 
afirmou Manuel Coelho, presidente da CMS.
 Este ano, a animação esteve a cargo do acordeonista 

Nuno Silva e do Grupo de Danças e Cantares do 
Externato Nossa Senhora da Assunção de Cascais.
 A Festa da Sardinha foi uma organização da CMS, com 

o apoio da Docapesca, Associação de Armadores, 
Sindicato dos Trabalhadores das Pescas e Comissão de 
Carnaval de Sines.
 Mostra Gastronómica sempre cheia. A sétima 

edição da Mostra Gastronómica, que decorreu no 

merecem o apoio que têm”, diz Isidro do Ó.
 Catarina Silva ocupa os seus tempos livres no Espaço 

Sénior.
 “Gosto muito de vir aqui. Faço as minhas coisinhas, 

canto, digo versos, anedotas. Damos carinho umas às 
outras. Somos muito bem tratadas pelas meninas. É 
uma alegria.”
 Bertília, mais conhecida por Dona Tila, até já aderiu ao 

grupo de cantares.
 “É muito bom. Tirando a minha igreja, foi o melhor 

que encontrei. Leio, trago a minha renda, um 
bordadinho, o que calha. Aqui encontramos amigas. 
Cantamos, conversamos umas com as outras, contamos 
histórias da nossa vida. Aqui ninguém fala mal de 
ninguém. Deus queira que não feche.”
 Todos estão satisfeitos, mas quando se pergunta sobre 

o que melhorar no espaço, apesar de gostarem da 
localização, todos respondem o mesmo: era bom que 
fosse ampliado.

terraço da Docapesca entre 5 e 14 de Julho, esteve cheia 
todos os dias. Milhares de pessoas foram provar os 
petiscos e especialidades dos 13 expositores, entre 
tasquinhas, restaurantes e bancas de doces regionais.
 Apesar de reconhecer que a mostra “não tem reflectido 

toda a riqueza da nossa gastronomia”, Manuel Coelho, 
presidente da CMS, com competência directa sobre a 
área do turismo, considera que esta edição “conseguiu 
os seus objectivos, em número de pessoas e de 

participações” e continua a representar “uma 
oportunidade paras os sineenses e visitantes, 
especialmente das redondezas, confraternizarem num 
cenário, o da baía, que lhes é muito querido”.
 Um acontecimento que continua a ser marcante para 

Sines e que se pode melhorar.
 “Vamos a ver se no próximo ano melhoramos o 

enquadramento de animação e de participação”, 
conclui o autarca.

Grupo de Cantares do Espaço Sénior.

Grupo de Danças e Cantares (Cascais) na Festa da Sardinha. Cortisax na Mostra Gastronómica.
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Futsal de primeira em Sines
O I Torneio Internacional de Futsal Cidade de Sines junta Sporting, Benfica, Barcelona e Independentes.

O PAVILHÂO dos Desportos de Sines recebe, nos dias 
7 e 8 de Setembro (sábado e domingo), o I Torneio
Internacional de Futsal Cidade de Sines, com a presença 
das equipas do Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube 
de Portugal, FC Barcelona e Independentes Futsal
Associação. Uma organização da Câmara Municipal de 
Sines, com o apoio dos Independentes.
 “Vai ser um momento alto desta modalidade, um 

acontecimento com impacto, que trará gente a Sines e 
que acentuará a projecção do concelho”, diz Manuel 
Coelho, presidente da CMS. A autarquia participa com 
um montante de 3 mil contos para a organização da 
prova.
 O torneio começa dia 7, às 16h00, com o jogo entre o 

Barcelona e os Independentes. Às 17h30 é a vez do 
embate entre os rivais lisboetas Sporting e Benfica. 
 O jogo para a atribuição dos terceiro e quarto lugar 

está marcado para as 10h00 de 8 de Setembro. A final 
será realizada uma hora e meia mais tarde (11h30).
 Ainda dia 7 de Setembro, às 21h30, realiza-se na Sala 

de Sessões da CMS um colóquio sobre o tema “Modelo 
ofensivo e defensivo no futsal”, com a presença do 
seleccionador nacional e dos treinadores dos clubes 
envolvidos.
Benfica estagia em Sines. O futsal é considerada a 

modalidade de pavilhão com maior margem de 
progressão no nosso país.

 A criação das secções em grandes clubes como o 
Sporting CP e o SL Benfica contribuiu para um grande 
incremento do seu impacto popular.
 No Campeonato Nacional da I Divisão 2001/2002, o 

Sporting classificou-se em quarto lugar e o Benfica foi 
vice-campeão. Anuncia-se um reforço do investimento 
para a próxima época.
 Além de vir participar no torneio, a equipa do Benfica 

também escolheu Sines como local de estágio, entre 29 
de Agosto e 6 de Setembro.
 O FC Barcelona não é apenas um histórico do futebol 

mundial. É também um histórico do futsal. A 
modalidade existe no clube deste 1978, e já são 24 anos 
de grandes resultados e de promoção do desporto em 

Espanha. Recordamos que Espanha, campeã mundial e 
da Europa, é neste momento a maior potência do 
mundo da modalidade, juntamente com o Brasil.
 O futsal (ou futebol-sala) nasceu no Uruguai em 1930. 

Juan Carlos Ceriani redigiu o regulamento deste 
desporto juntando regras do futebol, andebol, 
basquetebol e até do pólo aquático. Do Uruguai, a 
modalidade expandiu-se por toda a América Latina e 
mais tarde para a Europa e para o resto do mundo. 
 Feito para jogadores com grande técnica, o futsal é 

uma modalidade com grande espectacularidade.
 Independentes: como a modalidade, um clube a 

crescer. Os Independentes Futsal Associação, de 

Sines, têm uma das poucas equipas a praticar a 
modalidade a sul do Sado. Formado em 1984, o clube, 
que viria a tornar-se associação em 2000, tem neste 
momento 300 sócios e 22 atletas amadores. Compete 
no Campeonato Distrital de Setúbal. E é um apoio 
decisivo na organização deste torneio.
 “Este torneio é um incentivo para o clube continuar a 

trabalhar. Coloca Sines no mapa do futsal em Portugal.
É um investimento garantido, que vai dar uma grande 
projecção à modalidade e a Sines”, afirma António 
Paulo, vice-presidente dos Independentes para a área 
desportiva.

DESPORTO BREVES

As inscrições para o programa “DESPORTO É 
VIDA” estão abertas no Pavilhão dos Desportos 
(telefone: 269 630 637) a partir de 2 de Setembro. 
Destinado a maiores de 55 anos, residentes no 
concelho, o programa abrange esta época as 
modalidades de natação, ginástica, jogos tradicionais, 
passeios e marchas e danças de salão. A época 2001/02 
do programa acabou na praia e no salão. Em Julho, o 
“Desporto é Vida” levou cerca de 400 pessoas para 
footings, banhos e exercícios cardio-respiratórios nas 
praias do concelho. No dia 20 do mesmo mês, 80 
pessoas participaram num dia de aulas de danças de 
salão, com o apoio da Associação Recreativa de Dança 
Sineense. O sucesso da iniciativa justificou a inclusão 
desta modalidade no programa de 2002/03.

Julho e Agosto foram meses de DESPORTO NA 
PRAIA. O mais importante dos eventos de desporto 
balnear é o Sinespraia, organizado pelo Ginásio Clube 
de Sines, com o apoio logístico e financeiro da Câmara 
Municipal de Sines. Entre 27 de Julho e 17 de Agosto, 
os dias da Praia Vasco da Gama foram animados com 
futebol, andebol e voleibol, em competições em que a 
juventude esteve em peso, como participante e 
espectadora. Em Agosto, estiveram montados na praias 
de Sines insufláveis para a prática de futebol (Arena 
Coca-Cola Futebol) e pump volley (Lipton Ice Tea
Pump Volley).

O Parque Desportivo Municipal recebeu nos dias 20 e 
21 de Julho o FESTIVAL DROGAS.SEM 
DESPORTO.COM, organizado pela Câmara 
Municipal de Sines e pela Academia de Patins em Linha, 
uma iniciativa em que se pretende usar o desporto como 
arma contra o consumo de drogas, que contou com 
cerca de 30 participantes e 300 espectadores. O festival, 
apoiado pelo Instituto Português da Droga e 
Toxicodependência, Sobre Rodas, Roller Blade e 
Eastpark, incluiu o Campeonato Nacional de Patins em 
Linha, demonstrações de skate, bicicletas BMX e karts 
ecológicos, tudo animado com música escolhida por 
um disc-jockey.

Sporting e Independentes, duas das equipas envolvidas no I Torneio Internacional de Futsal Cidade de Sines. 
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Sala cheia ou sala vazia?
O Centro Cultural Emmerico Nunes apresentou arte moderna no Verão. 

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes arriscou. “Longe e 
brilha”, de Carlos Nogueira, dupla instalação montada no 
centro e na Capela da Misericórdia entre 3 de Agosto e 8 de 
Setembro, não seria a obra mais fácil para apresentar na silly
season. Mas se é verdade que conceptualismos não comovem o 
turista de calção, também é verdade que num triste tempo em 
que já não há “pateadas-a-Stravinskys” sabe bem um 
bocadinho de escândalo (à nossa escala, claro, com café e 
pastel de nata à frente e sem tomates na mão).
 “Longe e brilha” é uma obra que coloca a questão dos limites 
da arte. Provocar essa discussão, ultrapassada e recorrente
como todas as grandes questões, numa terra com uma oferta 
cultural ainda pouco extensa e variada, é o seu maior mérito.

  Como está montada em Sines, “Longe e brilha” expulsa 
quase com violência os visitantes que partem para ela 
enfastiados. Os que vão apenas desprevenidos, mas, chegando 
lá, criam em si um pouco de disponibilidade, são capazes de 
escutar  o sussurro que é a sua linguagem.
 Dois espaços, duas instalações. O “problema” de 

muita arte conceptual é que às vezes a sua concretização física 
pouco adianta ao seu conceito. A ideia tem valor, mas o ganho 

  Do ponto de vis ta do espectador, a análise de “Longe e 
brilha” obriga à colocação de um postulado: o que o 
espectador comum procura na arte é uma experiência 
satisfatória - que tanto pode ser obtida através da harmonia 
como da deformidade, do tocante como do execrável, do 
pacífico como do provocatório. Se há enriquecimento, há 
normalmente satisfação (sem reduzir a palavra à sua dimensão 
de consumo). 

com a sua materialização é residual.
  Não é o caso de “Longe e Brilha”, que respira o espaço onde 
está instalada.
  E é a qualidade dessa ligação ao espaço que resulta desigual 
entre as duas instalações.
  Na instalação do centro o despojamento resulta em vazio. A 
sala é pequena e pouco iluminada e a imersão na “caixa” de luz 
não acontece. Não há conforto para que o espectador se 
detenha. E esta é uma instalação que se alimenta dos nossos 
segundos de vida. Não é uma instalação que se vá visitar - é 
uma instalação que, idealmente, se vai viver. Viver sozinho: se 
fosse possível, com um torniquete à entrada e a oferta de uma 
túnica. Esta é uma instalação que a vernissage polui, que o 

super-povoamento inquina (“proibido excursões”, poderia 
afixar-se na porta).
  Na instalação da capela, a ligação ao espaço é muito mais 
conseguida. Quase excessiva de significação: uma peça em 
que o humano e o sagrado se reflectem e sobrepõem colocada 
num antigo templo religioso. Cruzamento curioso.
  Há também aqui uma maior empatia física dos objectos. A 
grande placa de vidro suspensa, espelhada de um lado, é uma 
superfície quente (poucos objectos são mais humanos do que 
aquele diante do qual choramos as nossas imperfeições). A 
grande caixa de aço, colocada próxima do altar, é ao mesmo 
tempo um túmulo e o tórax de um pulsante coração de luz. O 
sal, à esquerda, lembra-nos as riquezas da terra e a fragilidade 
da nossa composição.
  Tudo isto é, naturalmente, investimento de significado. A 
instalação da capela ganha, em primeiro lugar, porque é um 
jogo formal divertido. Há uma estranha felicidade, charneira 
entre o temor e a paz, ao percorrer os caminhos deste 
triângulo. Como ao percorrer as ruas de um cemitério onde 
não seremos enterrados.
  Carlos Nogueira nasceu em Moçambique em 1947 e é um 
dos mais conceituados artistas plásticos nacionais. Tem 
exposto regularmente em Portugal e em todo o mundo, da 
Inglaterra ao Brasil. Em 1986, integrou a representação 
oficial portuguesa na Bienal de Veneza.
  “Longe e brilha” não é uma obra acessível e ao programá-la o 
CCEN mostra audácia. Mas talvez tivesse beneficiado com 
outro calendário.

Carlos Curto de la Mancha
O “Dom Quixote e Sancho Pança” do Teatro do Mar é uma peça realista. Do ponto de vista de Dom Quixote, claro.

“DOM QUIXOTE” não é uma obra surrealista, mas é uma 
obra fundadora do surrealismo. A encenação do texto “Dom 
Quixote e Sancho Pança”, de António José da Silva (adaptação 
para teatro do romance de Cervantes), que Carlos Curto fez 
para o Teatro do Mar assume radicalmente essa proposta.
  O “Dom Quixote” do Teatro do Mar, que estreou a 12 de 
Julho, no Castelo, e em Agosto andou pelos bairros do 
concelho e do Alentejo, não se limita a mostrar um louco e as 
suas aventuras, é concebido dentro da sua loucura. Um 
espectáculo no interior de um sonho em que o texto, apesar de 
hilariante, é apenas uma das linhas da harmonia.
  A peça d' “O Judeu” foi  criada para o teatro de marionetas e o 
Teatro do Mar mantém essa memória. Os actores têm 
movimentos maquinais, sincopados. As vozes têm um timbre 
e projecção excessivos, quase grotescos, próprios dos 
manipuladores de bonecos.
  O elenco, em que o novo actor Carlos Custódio substitui 
Vicente Morais, é, como sempre, excepcional no registo da 
paródia.
  Além da representação, este é um espectáculo onde brilham 
“as outras artes” que convivem na arte do teatro: o figurino, a 
cenografia, a música.

  O cenário, de Eurico Coelho, recorre quase virtuosamente a 
uma única forma, o canudo de plástico, para criar espaços 
contrastantes e sempre renovados de representação. A “frente
de palco”, pequena floresta desolada, é especialmente 
expressiva. Depois de acordar do sonho que é a peça do Teatro
do Mar é difícil recordar que espaço era aquele: bosque? 
Cemitério? Deserto? Campo onde fumegam os despojos de 
uma batalha?
  Os figurinos de Rita Carrilho, uma mistura difícil entre 
clownesco e minimalista, acompanham as formas e os tons do 
cenário. Um espectáculo a preto-e-branco, como são os 
sonhos.
  A música, original de Carlos Curto, executada ao vivo por 
Nuno Costa, é das mais conseguidas de sempre num 
espectáculo do TM. As “campainhas” cantadas, motivo 
recorrente, em vez de nos acordarem levam-nos sempre e cada 
vez mais para o centro do sonho.
  “Dom Quixote” cheio de século XX nas veias para animar as 
noites de Verão. Experimentalismo nas praças e uma 
barrigada de rir. O Teatro do Mar sabe como entrar no 
coração das pessoas. E sempre que o faz, aproveita para deixar 
uma sementezinha na cabeça.

A FOTOGRAFIA é talvez a mais empática das artes plásticas, 
porque mais do que criar um mundo mágico nos dá a sensação 
de que o mundo em que vivemos é mágico. Mesmo quando é 
expressionista, é isso que agradecemos ao fotógrafo, valorizar 
a vida, sugerir-nos a possibilidade de nós próprios investirmos 
nela um novo olhar, um olhar melhor. Esta é uma arte que, 
muito directamente, muito terapeuticamente, nos dá a ideia de 
que somos capazes de mais.
  José Manuel Rodrigues, fotógrafo português, Prémio Pessoa 
1999, que expôs em Julho (11-28) na Capela da Misericórdia, é 
este tipo de descobridor/criador que ao mesmo tempo que nos 
seduz com a sua alquimia de luz nos provoca um apetite por 
novos olhares sobre o quotidiano. 
  Apesar do conjunto de fotografias apresentadas em “Água de 
Prata” (cerca de 30, tiradas em quatro anos de viagens) 
misturarem paisagens conhecidas (Alentejo) com terras mais 
distantes (Paris, Barcelona, China, EUA), nunca há exotismo 

Garimpeiro e ourives
José Manuel Rodrigues, um dos melhores fotógrafos portugueses, expôs na Capela da Misericórdia, em Julho.

ou sequer “jornalismo”. 
  O objecto conta sempre por ele e sobretudo, como um modo 
de ser visto. Um poste de electricidade, as suas catenárias, 
uma árvore atrás, tornam-se sob a sua câmara fotográfica, sob 
o seu trabalho de câmara escura, num movimento de grande 
tensão, a boca de um sorvedouro. As suas meninas atrás do 
tronco da azinheira mostram mais a árvore do que elas 
próprias, a árvore mãe-protectora, onde se escondem como 
crias selvagens.
  Grande fotografia, fotografia para nos acompanhar todos os 
dias no catálogo à venda na capela durante a exposição, 
pequeno “manual de conversação” para ajudar o nosso olhar a 
aprender novas línguas.
  José Manuel Rodrigues está neste momento a realizar um 
álbum de fotografias sobre o litoral alentejano, encomenda da 
sua associação de municípios (AMLA). Está prevista a sua 
apresentação para Março de 2003.

Um dos elementos da instalação da Capela da Misericórdia.

  Entre 12 e 18 de Setembro a companhia sineense estará na 
Alemanha. Irá a Greiz, perto de Berlim,  participar no Festival 
Internacional de Teatro Greizer Theaterherbst, com o 
espectáculo “Lixporto - Cidade do Bem”.

O elenco de “Dom Quixote...” na estreia do espectáculo, no Castelo.
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2002

Vou ao Castelo 
para me apaixonar

Com a sua quarta edição, o Festival Músicas do Mundo passa a integrar por 
direito próprio a lista restrita dos melhores eventos musicais em Portugal.

PORQUE sai um espectador de casa para ir ver o 
Festival Músicas do Mundo? Para se ir apaixonar. 
Uma, duas, três, sete vezes. E quase sempre por 
desconhecidos.
 Em 2002, quinze mil pessoas confiaram que o 

Castelo de Sines voltaria a ser a casa do seu amor 
pela aventura na música. E foram poucos os que 
saíram sem o coração preso. 
 Famílias e grupos de jovens, locais e vizinhos, 

turistas e imigrantes, curiosos e conhecedores, 
todos vieram ao castelo, ao anoitecer, ver nascer o 
mundo.
 Três dias de grande música em que tudo respirou 

de uma forma quase ideal, em termos artísticos, de 
organização e de ambiente (talvez o seu maior 
tesouro).

 Mais maduro no programa e conceito, mais 
articulado e sereno na engrenagem, com a sua 
quarta edição, o festival passou de “evento 
simpático” a “evento fundamental” (a imprensa 
di-lo de uma forma quase embaraçosamente 
elogiosa).
 Sines, que assume cada vez mais que o coração 

que ali bate é o seu, já espera pelo fim de Julho. A 
cidade enche-se e tudo corre mais depressa. Sines é 
descoberta no seu melhor por milhares de 
visitantes. Sines é descoberta no seu melhor por 
não poucos sineenses.
 O castelo, cuja recuperação física acompanha, 

vive nestes dias uma outra vida e rejuvenesce-se de 
uma forma que apenas um uso com esta nobreza e 
intensidade permitiria.

 E as centenárias muralhas aguentaram bem a mais 
jovem de todas as edições do evento.
 Este foi um festival a grande velocidade. Mal a 

doce barca de Cristina Branco levantou ferro, o 
festival tomou a montanha russa para não mais 
parar.
 Hedningarna, Los de Abajo, Yat-kha e Mabulu 

foram os “loops” mais radicais, festival de cabeça 
para baixo, respiração suspensa, adrenalina. David
Murray susteve-se no topo da trilha antes do 
mergulho, dolorosa lucidez de um saxofone em 
digressão interior. E a grande locomotiva Popa 
Chubby, nos seus perto de 200 quilos, pareceu 
pairar uns centímetros acima da linha, entre os 
vapores e as faíscas da sua carburante guitarra. 
 Dias felizes, a pedir mais dias felizes. 

“Festival de Sines a roçar a perfeição”
Fernando Magalhães, PÚBLICO
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CRISTINA BRANCO Portugal

A inspiração da musa
Ao ar livre, uma grande audiência, um dos desafios mais importantes para 
Cristina em Portugal. Resultado: aprovada com distinção. E agora chega de 
provas. Oiça-se Cristina, oiça-se Custódio. Oiça-se fado sem becos.

25/7, 21h30. Cristina Branco acredita na “musa do 
canto”. Naquele que foi o seu concerto para uma 
maior audiência em Portugal, a musa esteve com 
ela. Arrebatadora na voz e na entrega, Cristina, que 
muito injustamente ainda se sente sob o peso da 
prova quando actua no nosso país, mostrou a quem 
não sabia o quanto o fado contemporâneo precisa 
dela. Do património amaliano, que transporta com 
amor mas sem deferência, brilharam o 
transcendente “Cansaço” e “Barco Negro”, onde o 
fado se vai recordar das suas origens tropicais. 
Entre os originais, destaque para a estreia de 
“Atentado” (poema de Pedro Homem de Mello), 
que integrará o seu próximo disco, “Nu”. A 
interpretação deste tema revelou uma Cristina 
quase erótica, cabeça vergada pelo desejo, apenas 
voz e corpo, sem a protecção de uma escola, sem o 
véu de uma convenção. Poucas vezes uma fadista se 
expôs tanto. Atrás, cuidando por ela, a vedeta sem 
rosto do grupo, o guitarrista e compositor 

"Cristina Branco, mais do 
que uma grande intérprete, 
não do fado mas do 
sentimento que este 
encerra e que de tão 
português é universal, 
mostrou estar disposta a ir 
ainda mais longe. Pelos 
caminhos que poucos 
ousam, da transcendência", 
Fernando Magalhães, 
PÚBLICO (28-7-02)

HEDNINGARNA Suécia

Valeu a pena o IP8
Nem só as bandas podem ser uma boa supresa para Sines. Sines também pode sê-lo para as bandas. O "melhor público" dos 
Hedningarna em Portugal veio ver uns suecos cheios de sangue na guelra.

Custódio Castelo. Se Cristina chega onde chega é 
porque tem a abrir-lhe caminho este quebra-gelos, 
guitarra portuguesa virtuosa, transbordante de 
mundo e de imaginação, como demonstrou nuns 
comoventes “Verdes Anos”.

25/7, 23h00. “Vamos fazer um teste para ver se 
Sines sabe dançar ou não. Se não passarem 
ficaremos muito tristes”. Não ficaram. Sines 
passou. Sines e a larga comunidade de fãs que os 
suecos angariaram ao longo da década de 90 por 
Portugal inteiro e que não perdeu a oportunidade 
de vir ao Alentejo dançar os seus quentes sons 
boreais. A polska ferveu, com o violino em brasa 
do jovem Magnus Stinnerbom em evidência. No 
final do concerto era ele o mais cansado nos 
bastidores, sentado ofegante numa cadeira 
enquanto os “papás” Anders Norudde e Hallbus 
Totte Mattsson já se desdobravam nos autógrafos. 
O repertório de “Karelia Visa”, o mais recente e o 
mais “tradicional” dos discos da banda, preencheu 
a maior parte do concerto. Mas houve digressões 
pelas glórias de Trä e Kaksi! (ouviu-se a abrir 
“Viktorin”, um dos grandes instrumentais do folk 
europeu, usado este ano como uma espécie de 
hino do festival). As feiticeiras finlandesas Tellu
Virkkala e Liisa Matveinen estiveram 
irrepreensíveis, com Liisa a surpreender até os 
mais exigentes hedningardianos, que cedo 
deixaram de chorar por Sanna Kurki-Suonio. No 
fim, três encores e a certeza de que os reis 
continuam a ser os reis. Para os muitos visitantes, 
valeu a pena o IP8.

"O grupo sueco voltou a Portugal em 
grande forma (...). E o concerto de 
Sines fez lembrar muito mais as 
celebrações pagãs, cósmicas e 

festivas dos primeiros concertos da 
banda em Portugal do que o 

concerto no Sudoeste há alguns 
anos. (...) [Os Hedningarna] deram 
um concerto brilhante, vivo, cheio 

de alegria e beleza"
António Pires, BLITZ (30-7-02)
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DAVID MURRAY BIG BAND EUA/Cuba

Volta, David...
Murray na sua melhor forma. Uma big band em estado de graça. O festival teve muitos momentos de emoção colectiva. O 
de Murray foi também sublime.

26/7, 21h30. David Murray é um músico 
sensacional. Depois de três anos em Sines a vê-lo 
passear nas nossas ruas, a beber nas nossas 
esplanadas, quase que o dávamos por familiar, 
quase que não olhávamos para ele com a atenção 
devida. Com o espectáculo de dia 26, um dos mais 
inspirados da sua bigband em toda a digressão 
europeia, como o próprio reconheceu, voltámos a 
ver David como ele é: um dos grandes saxofonistas 
tenores da segunda metade do século XX, 
movendo-se na área do free / avant-garde ao nível 
de nomes como Archie Shepp, Albert Ayler ou 
Pharoah Sanders. Em Sines, para além da 
qualidade das suas composições e do seu 
desempenho como condutor de orquestra, fica na 
memória a profundidade comovente dos seus 
solos. Murray sabe que sem o seu pulmão o 
saxofone morre e dá-lhe de beber quase com 
desespero. Complexo como a música erudita, 
emotivo como a grande música popular, jazz livre
em momento de sublimação. Jazz para despertar 
vocações. Atrás, mas nunca em segundo plano, 

“(...) como solista [Murray] 
chegou a ser exaltante. Do 
seu saxofone tenor - 
daqueles que têm dentro 
toda a história do jazz e 
ainda espaço para o que 
não vem escrito nos 
compêndios - sairam 
passes de sabedoria. Na 
memória ficará um solo 
absoluto, feito de arrojo, 
grito e oração (e alguma 
mágoa...) que deixou claro 
que o "free" não é, nunca foi, 
sinónimo de desordem mas 
a demanda de uma ordem 
nova", Fernando Magalhães, 
PÚBLICO (28-7-02)

LOS DE ABAJO México

Anda, levanta!
O sonho de qualquer programador de concertos: querem música de qualidade, com letras com alcance social e capacidade de 
conquistar multidões? Contrate-se os Los de Abajo. Foi o que o FMM fez.

26/7, 23h00. Há artistas tão bons "showmen" que 
quase fazem esquecer os excelentes músicos que 
são. Os mexicanos Los de Abajo correm esse risco. 
Mas não se importam. Em Sines deram um banho 
de nitroglicerina à multidão e acenderam o 
rastilho. Foi o grande baile do festival, baile do 
punk-ska, da cumbia-raï, do pop-mariachi e de 
mais algumas geminações de estilos que são o 
espírito de tempo. Frenesim impressionante de 
cinco mil pessoas no terreiro, só parando quando a 
máquina Los de Abajo paralisou proposi-
tadamente durante uma dúzia de segundos para 
deixar ouvir a respiração de um público rendido. 
Mas depressa a máquina voltou a carburar. Gritou-
se vivas a Zapata, figura central do tema "Índio", 
cantou-se "Joder" sem se dizer uma única 
obscenidade, chorou-se com um sorriso a "Mala 
Suerte" de um mundo imperfeito onde apesar de 
tudo vale a pena viver. O trio Liber Terán, Carlos 
Cortés e Odissea Vaenzuela esteve particularmente 
activo. Odissea, a menina da companhia, reparte-
se com igual energia pela voz e pelo trombone de 
varas. Cortés é um acrobático guitarra baixo (até 
dançou breakdance). Liber, o principal vocalista, é 
uma mistura de rapper, intelectual de esquerda e 
estrela de trio eléctrico. Foi, de certeza, o mais 
popular concerto do festival. Perdeu-se quilos e 
ganhou-se anos de vida.

uma bigband cubana cintilante onde Hugh Ragin 
(trompete) e Craig Harris (trombone) nunca se 
sentiram estrangeiros. Apesar de todos os 
embargos, Cuba e Estados Unidos nunca se 
deixarão de completar.

No enorme caldeirão que é a música do grupo 
entra a carne-mariachi, a couve-ska, a cenoura-
cumbia, o tomate-punk, a salsa-salsa, a cebola-
mambo, o orégão-rap, o molho-techno (...), o 
enchido-reggae, o jalapeño-cajun e por aí fora, 
num delírio de sabores, aromas e sensações que 
pôs toda a gente a dançar e a pedir mais. 
Resultado: um cozido suculentíssimo", António 
Pires, BLITZ 30-7-02
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POPA CHUBBY Estados Unidos da América

Hey, Popa, hey!
Leve, tão leve, Popa voou no palco do Festival Músicas do Mundo, agarrado às cordas da sua guitarra. Os blues em Sines sentem-se em casa.

27/7, 21h15. Pode não ter crescido no delta, pode não 
carregar o sofrimento de um povo na voz, pode ter uma 
música com fronteiras mais porosas do que seria cómodo. 
Mas Popa Chubby é, sem sombra de dúvida, um homem do 
blues (com a mesma autenticidade e mundividência com que 
Cristina Branco é uma mulher do fado). Como artista, Popa é, 
em primeiro lugar, um dotadíssimo guitarrista. Foi isso que 
demonstrou em Sines, auxiliado por um trio onde é justo 
destacar Mike Latrell, um teclista cheio de "soul". Vocalista
quente, especialmente eficaz nos temas mais velozes, Popa 
"Horowitz" Chubby é também o autor de grande parte dos 
seus temas. Canções como "If the diesel don't get you" 
mostraram o músico no melhor destas suas três vocações (e 
talvez também no melhor das suas múltiplas fusões). Num 
concerto em que a perfeição do som foi quase absoluta, ao 
nível do que aconteceu no dia anterior com David Murray,
ainda foi possível ouvir o Castelo e o artista a cantar "Hey 
Joe", de Jimi Hendrix, o mais interveniente fantasma deste 
festival. O combustível queimava, mas o público, junto da 
boca do palco, não tinha medo das faúlhas. Depois de 
Shemekia, também o concerto de Popa a demonstrar: Sines é 
definitivamente bluesy.

“Ninguém diria que dali 
pudesse sair qualquer 
manifestação de agilidade, 
mas a verdade é que os dedos 
de Popa são o contrário do seu 
corpo: esguios, elegantes e 
com a preparação física de um 
marine. Foi ele o primeiro a 
entusiasmar a gigantesca 
plateia (...) Quem disse que as 
guitarradas de dez minutos 
estavam fora de moda?", João 
Miguel Tavares, DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS (29-7-02)

YAT-KHA Tuva / Federação Russa

Curtes tuvanos?
Do umbigo da Ásia para Sines, os ritmos de Tuva e do mundo. Um dos concertos mais aplaudidos. A grande surpresa do festival. Não podia ter sido 
mais entusiasmante a estreia da melhor banda asiática de 2001 em Portugal.

27/7, 22h45. Ao contrário dos suecos, os tuvanos 
roqueiros não eram propriamente populares por estas 
bandas antes de 27 de Julho. A grande cavalgada que foi o 
concerto dos Yat-kha em Sines mudou essa situação. 
“Bootleg”, o último disco do grupo, vendeu-se como 
nenhum outro na tenda da Valentim de Carvalho. A nova 
música de Tuva, inventada por Albert Kuvezin a partir do 
que é a tradição do seu país e do que é a sua interpretação 
da música moderna que se faz no mundo, tomou de 
surpresa a vasta multidão. Os Yat-kha também não 
facilitaram, iniciando o concerto com as pérolas “Ahoi”,
onde brilha a super-sexy Sailyk Ommun, e “Dorig 
Daiym”, canção sobre as corridas de cavalos, como tentou 
explicar Kuvezin no seu enigmático anglo-russo. Oitenta 
por cento do espectáculo exigiu de facto um bom controlo 
das rédeas. Magnífico o trabalho de cordas do líder (na 

guitarra eléctrica) e de Radik Tiulush (no “igil”, espécie de 
viola), cheio de distorções e dissonâncias tão próximas do 
punk e do metal como de explorações sonoras de muita 
clássica contemporânea. A cargo de Radik, o grande 
especialista no canto harmónico, estiveram os momentos 
mais íntimos e “étnicos”, de que o melhor exemplo foi a 
canção de amor “Amdy Baryp”. Uma grande estreia em 
Portugal, uma grande hora e meia de descoberta.

“Os Yat-kha chegaram da profundidade do 
continente asiático para nos mostrar que nos mais 
obscuros cantos do planeta não só há música 
milagrosa que nasce das pedras, como existem 
gira-discos onde se pode escutar rock'n'roll. A sua 
música é assim: ouvem-se cavalos a galope nas 
estepes e guitarradas roubadas ao rockeiro mais 
entusiasmado. O resultado é delirante", João 
Miguel Tavares, DIÁRIO DE NOTÍCIAS (29-7-02)

MABULU Moçambique

Quantos anos tem Djindji
Liderados pelo incansável MC Chiquito, os Mabulu mostraram em Sines o baile que a marrabenta faz. A estreia em Portugal da mais internacional 
banda moçambicana teve mais de 5 mil a assistir.

27/7, 00h00. Os anos em Moçambique duram um terço 
do tempo. Só pode ser. Só isso pode explicar Dilon Djindji 
já contar 75. O velho cantor reclama a paternidade da 
marrabenta e os dois são de facto a cara um do outro. A 
cantar e a dançar Dilon tem a força dos espíritos, é um 
antepassado vivo a inspirar os jovens deste rendezvous 
geracional: Chonyl, uma óptima cantora e uma apetitosa 
bailarina, e Chiquito, um MC demasiado prolixo, mas 
indiscutivelmente eficaz. A outra metade da força dos 
Mabulu está na sua retaguarda instrumental. É aí que se 
descobre se a mistura é fina ou não. Em Sines foi. Os 
ritmos da África Oriental e da Jamaica combinam-se 
perfeitamente entre si (Selassie é grande nos dois lados) e 
com o hip hop. A guitarra de António Marcos é 
especialmente notável, mas Jorgito (bateria) e Edu (baixo) 
também nunca deixam o lume abrandar. Uma festa, com o 
público disponível de uma forma comovente. Mesmo 
depois do fogo-de-artifício, quando se temia que saciados 
os olhos as pessoas fossem saciar a sede, o recinto 

continuou bem composto. O final foi feito com parte do 
público em palco. Riscos e glórias de um festival que é 
vencedor porque tem as suas portas franqueadas.

Os moçambicanos Mabulu 
encerraram o festival com uma 
festa pegada de marrabentas 
recém-ressucitadas à mistura 
com merengue, rai e uma 
muito boa dose de rap (...). O 
que é incrível é que a mistura 
resulta na perfeição e lá corre, 
bem oleada, durante um 
concerto que durou cerca de 
três-horas-três.", António 
Pires, BLITZ (30-7-02
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“O exemplo de Sines”
O Festival Músicas do Mundo na imprensa.

"Ao fim de quatro anos o FMM tornou-
se um marco incontornável entre os 
numerosos eventos que entretêm o Verão
português. Os sete concertos foram de 
altíssima qualidade, a programação foi 
variada, a organização competente" João 
Miguel Tavares, DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
(29-7-02)

"Para a organização, uma só palavra: 
impressionante. (...) O som e as luzes 
estiveram imaculados, a condução e 
articulação dos pequenos e grandes 
factos que constróem (e não raras vezes 
destroem) um festival, fez-se com arte e 
engenho, corrigindo-se falhas anteriores 
e encontrando-se soluções concretas 
para os problemas, Fernando 
Magalhães, PÚBLICO (30-7-02)

"O exemplo de Sines (...) embora difícil, 
é possível «inventar» uma programação 
que agrade a gregos e a troianos. Isto é, 
que faça feliz o povo, contentado 
também a crítica especializada, por 
exemplo. (...) ninguém ficou 
defraudado: houve boa música e festa 
rija. Os músicos estrangeiros foram os 
mais surpreendidos, quer pelo 
magnífico acolhimento a que tiveram 
direito, como pela excelência da 
organização, que eles não se cansaram, 
aliás, de felicitar. Boa!", Jorge Lima 
Alves, EXPRESSO (3-8-02)

"Este ano, em Sines, o fado avançou 
algumas dezenas de anos, as fabulosas 
vozes de Tuva descobriram o punk, a 
marrabenta deu as mãos ao rap, a 
música ranchera casou-se com o ska, o 
free-jazz encontrou a salsa, e os 
Hedningarna reencontraram-se consigo 
próprios. Foi muito bom, com muita 
gente, em festa permanente. (...) É 
esperar que o FMM do próximo ano 
seja tão bom, livre, aberto e contagiante 
quanto este. E vai ser, de certeza.", 
António Pires, BLITZ (30-7-02)

“O festival que faz falta a Sines (...) Este 
é um festival de surpresas, para muitos 
públicos. O espectador começa por não 
saber o que esperar de uma actuação e 
acaba maravilhado pela qualidade e 
diversidade de conteúdo dos músicos 
escolhidos. Este festival pode garantir 
total diversidade dos conteúdos, e 
qualidade qb, quando não de sobra. (...) 
O que dizer da organização? 
«Profissional e competente», foi o que 
disseram os músicos, habituados a estas 
andanças”, João Goulart, SUDOESTE 
(1-8-02)

“Um espectáculo maravilhoso”
Os sineenses sobre o seu festival.

Gostou do festival?
Gostei dos três dias mas para mim o melhor foi o 
segundo, quando actuaram os Los de Abajo.
O que pode ser melhorado?
Penso que se poderia trazer grupos com músicas 
mais ritmadas (principalmente para os jovens)  para 
dar mais entusiasmo.

Gostou do festival?
Gostei muito, penso que os grupos eram muito 
diversificados.
O que pode ser melhorado?
Em termos de organização, e embora tenha gostado 
bastante, penso que o título “Músicas do Mundo” 
poderia ser mais explorado. Gostava também que 
houvesse uma melhoria na qualidade das bandas. E 
o videowall devia estar do lado esquerdo por causa 
da palmeira...

Gostou do festival?
Adorei. Talvez, por uma questão muito sentimental, e 
porque sou de Cabo Verde, gostei muito do grupo 
moçambicano, os Mabulu. 
O que pode ser melhorado?
A organização é boa, tem sido cada vez melhor, 
principalmente a nível logístico e de condições para o 
público.

Gostou do festival?
Adorei, tanto deste como os outros três, foi uma 
maravilha, um espectáculo maravilhoso.
O que pode ser melhorado?
Penso que se deveria pôr as cadeiras mais para trás 
e ter atenção para que os jovens não impeçam os 
mais idosos de ver os concertos, pois colocam-se à 
nossa frente.

Qual é a sua opinião sobre o FMM?
É muito importante, pois o Verão não traz muita gente 
a Sines e é uma oportunidade dos comerciantes 
terem mais movimento nesta altura.

Qual é a sua opinião sobre o FMM?
Trouxe muitos benefícios e, para além da vertente 
financeira, o facto de ler no PÚBLICO que o FMM 
esteve perto da perfeição deixou-me muito satisfeito. 
Fico muito contente com o trabalho que a CMS tem 
realizado e espero que tenha continuação no 
próximo ano. Se continuar assim estou convicto que 
poderá vir a ser o melhor festival do nosso país. E na 
parte do comércio é sempre benéfico, ainda para 
mais na crise em que nos encontramos.

Gostou do Festival?
Adorei, foi muito bem organizado. Gostei muito do 
grupo Los de Abajo, do fogo de artifício e da 
variedade de ritmos dos grupos. É muito importante 
para Sines. Notou-se uma maior afluência de 
pessoas aos estabelecimentos comerciais. 
O que pode ser melhorado?
Penso que se deveria tentar trazer mais bandas 
portuguesas e ritmos latinos e africanos ao festival.

Qual é a sua opinião sobre o FMM?
Todos os eventos que chamem pessoas de fora que 
venham fazer gastos e dar vida e movimento à cidade 
e que benef ic iem o comércio e o seu 
desenvolvimento são sempre bem vindos. E se for 
tão bem organizado como este foi - porque segundo 
consta a organização foi de primeira qualidade - 
ficamos ainda mais satisfeitos.

“Uma marca 
para Sines”
Manuel Coelho, presidente da CMS, 
sobre o festival.

Uma vitória. “O festival deste ano foi, em termos de adesão, 
no sentido físico e emocional, uma vitória extraordinária. O 
que nos leva a reforçar a convicção de que vale a pena este 
evento, não como uma questão episódica, mas como uma 
marca para Sines, como acontece em várias partes da Europa 
e do mundo, com impactos muito positivos. O impacto na 
cidade - no comércio, no turismo - foi extraordinariamente 
importante em termos de presença de pessoas, de pessoas 
que durante três dias vêm, consomem, visitam o que há de 
mais atractivo e depois o difundem. Tem impacto também 
na cidade e no concelho toda a publicidade que é feita antes e 
durante o festival, nomeadamente a publicidade na 
comunicação social, na rádio, na escrita. Tivemos uma 
grande participação e colaboração da imprensa escrita e 
radiofónica. Infelizmente não tivemos nenhuma televisão, 
mas espero que para o ano isso seja inevitável e aconteça. 

Um festival humanista. “Este não é um festival elitista. 
Procura satisfazer os vários estratos sociais e as várias 
sensibilidades e adequa-se a Sines como uma terra aberta, 
voltada para o mundo. Este festival tem também uma 
vertente cultural e humanista no sentido de mostrar as 
diferenças, a diversidade, e que os povos, sejam eles quais 
forem têm capacidades e talentos extraordinários, não se 
substituem uns aos outros. Esta é uma mensagem 
importante deste festival também pela participação que há 
da juventude. E este festival teve uma participação massiva 
de jovens desde o primeiro dia ao último.” 

Não um despesismo, um investimento. “Este festival não 
é um despesismo, é um investimento. Setenta por cento dos 
cerca de 50 mil contos foi suportado por empresas (com 
destaque para a Petrogal, que é uma empresa que nos 
entende e que colabora com os acontecimentos de Sines). A 
câmara investe cerca de 15 mil contos. Num festival destes 
vale a pena. Mas queremos caminhar para que ele se suporte 
a si própria, à semelhança de alguns outros festivais. 

Rosa Magro

David Chaves

Margarida Martins

Sofia Fernandes

Francisco Santos
(Mexilhão)

José Figueiredo
(Vela d’Ouro)

Vanessa Ramos
Carlos Grulha
(Ponto de Encontro)
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DELIBERAÇÕES E EDITAIS

           Manuel Coelho  Carvalho, Presi dente da Câmara M unicipal de Si nes-------------------------------

           Dando cumprimento ao estatuído no nº1 do Artº da Lei  nº 26/94 de 19 de Agosto, torna-se

público que no primeiro semestre de 2002 foram atribuídos os seguintes subsí dios.

. BENEFICIÁRIO . CLASSIFICAÇÃO . VALOR .
DATA

DELIBERAÇÃO

.
Associação Bombeiros 
Voluntários de Sines . 02.04/04.02.01.01 . 9.726,55 € . 16-01-2002

. 3.017,75 € . 15-03-2000

. 6.846,28 € . 20-02-2002

. 2.493,99 € . 16-01-2002

. Serviços Sociais dos 
Trabalhadores das 
Autarquias de Sines . 05.01.02/04.02.01.01 . 21.234,09 € . 16-01-2002

. 1.000,00 € . 22-05-2002

. Santa Casa da Misericórdia 
de Sines . 05.01.02/04.02.01.01 . 13.966,50 € . 16-01-2002

.
Contra-Regra - Associação 
Animação Cultural . 05.02.01/04.02.01.01 . 17.956,71 € . 04-02-1998

. 967,66 € . 01-03-2000

. 1.429,82 € . 20-02-2002

. 5.421,88 € . 04-06-2002

. 05.02.03/04.02.01.01 . 2.800,00 € . 06-03-2002

. Centro Cultural Emmérico 
Nunes . 05.02.01/04.02.01.01 . 22.944,50 € . 16-01-2002

. 2.494,00 € . 23-03-2001

. Sociedade Musical U.R.S.S. . 05.02.01/04.02.01.01 . 11.223,00 € . 16-01-2002

. 05.02.03/04.02.01.01 . 4.500,00 € . 06-03-2002

. Vasco da Gama Atlético 
Clube . 05.02.03/04.02.01.01 . 33.369,60 € . 16-01-2002

. 13.718,00 € . 16-01-2002

. 6.195,06 € . 16-01-2002

. 2.500,00 € . 20-03-2002

. 1.250,00 € . 06-02-2002

. 2.743,40 € . 10-04-2002

. Ginásio Clube de Sines . 05.02.03/04.02.01.01 . 18.705,00 € . 16-01-2002

. 700,00 € . 17-04-2002

. Comissão de Carnaval de 
Sines . 05.03.03/04.02.01.01 . 39.903,83 € . 16-01-2002

. 897,84 € . 18-10-2001

. 9.975,96 € . 16-01-2002

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

      Paços do Município de Sines, aos 13 de Agosto de 2002.

Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

EDITAL Nº 88 /02

O Presidente da Câmara,

EDITAL N.º 87 / 2002

Viaturas Abandonadas na Via Pública

Manuel Coelho Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Sines:
Faço público que de acordo com o Dec. Lei 265-A/01 , secção V , Art.º 
169, 170 e 171 de 03.01.98, e do nº 8 da Postura de Trânsito, deverá ser 
retirado no prazo de oito (08) dias:

• Veículo Toyota Hiace de cor branca, matrícula : s/ matrícula, 
abandonado em São  Marcos ( junto ao café “ O ENCALHE”).
• Veículo Opel Corsa de cor branca, matrícula: RA-02-79, abandonado 
em Quinta dos Passarinhos junto ao nº 131.
• Veículo Renault 4 GTL de cor branca, matrícula: JD-49-37, 
abandonado em Quinta dos Passarinhos junto ao nº 128.
• Veículo Renault 9 de cor cinzenta, matrícula: JB-23-41, abandonado 
em Z.I.L.2 frente ao lote 1047.
• Veículo Renault Traffic de cor branca, matrícula: JJ-64-28, 
abandonado em Z.I.L.2 frente ao lote 20 (Estrada da Z.I.L.2).
• Veículo Citroen Visa de cor branca, matrícula: JG-90-80, abandonado 
em Z.I.L.2 frente ao lote 175.
• Veículo Renault 9 de cor cinzento, matrícula: SB-83-01, abandonado 
em Z.I.L.2 frente ao lote 232.
• Veículo Renault 5 de cor cinzento, 
matrícula: HQ-42-90, abandonado 
em Rua dos Gamas frente ao nº 1.
• Veículo Fiat Ritmo 70 de cor 
branca, matrícula: DJ-74-91, 
abandonado em Rua da Floresta 
frente ao nº 29-E.
• Veículo Fiat Uno de cor vermelho, 
matrícula: SJ-81-08, abandonado 
em Z.I.L.1 frente ao nº 22.
• Veículo triciclo Piaggio de cor 
branco, matrícula: s/matrícula, 
abandonado em Z.I.L.1 frente ao nº 
22.
• Veículo Fiat Uno de cor cinzento, 
matrícula: BX-57-01, abandonado 
em Z.I.L.1 frente ao nº 22.
• Veículo Ford Fiesta XR2 de cor 
p re ta ,  mat r í cu la :  JH-41-25 ,  
abandonado em Bairro Soeiro 
Pereira Gomes frente ao nº 115.
• Veículo Renault 5 de cor branco, 
matrícula: VI-93-70, abandonado em 
Bairro 1º Maio frente ao nº 25.
• Veículo Fiat Uno de cor branco, 
matrícula: VH-67-90, abandonado 
em Bairro 1º Maio frente ao nº 86.
• Veículo Renault 5 de cor creme, 
matrícula: PA-26-32, abandonado 
em Rua José Martins Ferreira junto 
ao cruzamento c/ Rua do Bairro 
Marítimo.
• Veículo Citroen Visa de cor branca, 
matrícula: JD-85-64, abandonado 
em Rua Arlete Argente Guerreiro 
junto ao nº 33.
• Veículo Seat Ibiza de cor vermelho, 
matrícula: 05-72-AQ, abandonado 
em Rua Emmérico Nunes junto ao nº 
21.
• Veículo Bedford (caixa aberta) de 
cor branca, matrícula: PH-99-27, 
abandonado em Z.I.L.2 junto ao lote 
1173 (caniçal).
• Veículo Nissan Vanette de cor 
branca,  matr ícu la VJ-87-21,  
abandonado em Z.I.L.2 junto ao lote 
1173 (caniçal).
• Veículo Nissan (reboque) de cor 
vermelha, matrícula AJ-62-19, 
abandonado em Z.I.L.2 junto ao lote 
1173 (caniçal).
• Veículo Mitsubishi de cor vermelho, 
matrícula: s/matrícula, abandonado 
em Z.I.L.2 junto ao lote 1173 
(caniçal).
• Veículo Alfa Romeu de cor 
cinzento, matrícula IJ-39-49, 
abandonado em Z.I.L.2 junto ao lote 
1173 (caniçal).
• Veículo Austin Van de cor azul, 
matrícula: ES-90-36, abandonado 
em Z.I.L.2 junto ao lote 1173 
(caniçal).
• Veículo Renault 19 de cor
vermelho, matrícula DA DT 523, 
abandonado em Z.I.L.2 junto ao lote 

1173 (caniçal).
• Veículo chassis s/matrícula de cor verde, matrícula: SR-52-58, 
abandonado em Z.I.L.2 frente ao lote 139.
• Veículo Renault 19 de cor branco, matrícula VH-13-80, abandonado 
em Bairro D. Pedro I (estacionamento).
• Veículo Renault 9 de cor cinzento, matrícula: DQ-65-82, abandonado 
em Bairro D.Pedro I (estacionamento).
• [Veículo Renault 5, estacionado junto junto à Galp.
•  Viatura com matrícula HJ-29-11 estacionada na Rua 3 da ZIL II.
• Veículo Ford Escort vermelho, com matrícula NG-17-69, estacionado 
na ZIL II.
• Veículo Datsun 1200 branco, com matrícula BM-74-74, estacionado 
nas traseiras da Avenida General Humberto Delgado.
•  Viatura branca, com matrícula JS-65-99, estacionada nas traseiras 
das Finanças.]

E para se constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Concelho de Sines, aos 13, de Agosto de 2002 

O Presidente da Câmara Municipal de Sines
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 76/2002

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, no uso da competência que lhe confere a 
alínea v) do nº 1 do artº. 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na 
redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº. 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 3 de Julho de 2002 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:
•  Aprovado, por unanimidade, a proposta apresentada pelo 
Sector do Desporto para apoio ao Festival “Drogas.sem 
Desporto.com” - Campeonato Nacional Oficial de Patins em Linha.
•  Aprovado, por unanimidade, a aquisição de 200 livros “Os 
Poemas da Biana”.
• Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsidio 
extraordinário no valor de 300 Euros aos Bombeiros Voluntários 
de Sines, pela sua disponibilidade no acompanhamento ao 
passeio dos idosos.
• Aprovado, por unanimidade, a proposta do fotógrafo José 
Manuel Rodrigues, no valor de 2625 euros incluindo custos do 
trabalho de produção da exposição de fotografia na Capela da 
Misericórdia de 6 a 28 de Julho de 2002.
• Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 
ACADE, para a campanha “Praia Limpa - Praia Segura 2002”.
• Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio de 1250 Euros 
à Associação de Estudantes da Escola Secundária/3.º CEB Poeta 
Al Berto para um Projecto de “Rádio Escola”.
• Deliberado, por unanimidade, adjudicar um Mini-Autocarro de 16 
lugares, pelo valor de 32.496,24 euros à Auto Sines, Lda.
• Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsidio extraordinário 
de 144 Euros à Associação de Futebol de Setúbal para o II Torneio 
Inter Municipais Escolas e Infantis.

Sines, 5 de Julho de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 80/2002

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, no uso da competência que lhe confere a 
alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na 
redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 17 de Julho de 2002 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

• Deliberado, por unanimidade, facultar os apoios solicitados pelo 
Núcleo de Astronomia da Faculdade de Ciências, no sentido de 
realizar em Sines de 2 a 4 de Agosto de 2002, acção de 
sensibilização à astronomia, especialmente dirigida aos jovens.
• Aprovada a atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo Leal 
Soneguense no valor de 950 euros para apoio à aquisição de 
material desportivo.
• Atribuído subsídio de 1000 Euros à Associação de Caçadores do 
Concelho de Sines, para apoio à realização do 2º Torneio, Cidade 
de Sines, de Tiro aos Pratos.
• Deliberado o fornecimento de refeições à Colónia de Férias da 
Cercigrândola, no período de 15 a 19 de Julho de 2002.
• Aprovada a atribuição de subsídio de 750 Euros à Sociedade 
Musical, para apoio à realização de concerto com músicos do Hot 
Clube.
• Aprovado  programa de concurso para atribuição, em 
propriedade plena, de 6 lotes de terreno no Bairro Amílcar Cabral e 
destinados à construção de habitação própria.
• Deliberado agendar Hasta Pública para venda do lote 13 do 
Loteamento de Ferreira para o dia 8 de Agosto de 2002 às 14 
horas.
• Aprovada a adesão ao Programa “Na Cidade Sem Carros”, para 
a Zona Histórica de Sines, nos dias 21 e 22 de Setembro de 2002.
• Deliberada a cedência de 1094 m2 à Cercisiago para a 
construção de Centro de Actividades Ocupacionais e Lar 
Residencial.
•
Sines, 19 de Julho de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho
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Julho de ouro
Julho de 2002 foi um grande mês para os desportistas de Sines, com destaque para Ricardo Pereira, melhor 

marcador do Campeonato Europeu de Hóquei em Patins.

NO HÓQUEI, na ginástica e na natação, os atletas de 
Sines tiveram grandes desempenhos no início no Verão.
Entre todos, o mais brilhante foi o de Ricardo Pereira,
hoquista formado nas escolas do Vasco da Gama 
Atlético Clube, que se sagrou vice-campeão da Europa e 
obteve o primeiro lugar na lista dos melhores 
marcadores da competição, realizada em Itália (ver 
caixa).
 Na natação, óptimas prestações dos atletas sineenses 
que participaram nos campeonatos nacionais realizados 
no Restelo (Grupos de Idades) e no Jamor (Absolutos).
 Nos Campeonatos Nacionais Absolutos de Piscina 

Longa (25-28 de Julho), Ana Rita Boavista foi, como 
vem sendo hábito, brilhante. Apesar de ainda ser júnior 
(tem 14 anos), participou em cinco finais B, em que se 
posicionou sempre como a melhor do seu grupo de 
idade (G1). Nos 200 metros livres, Ana Rita foi mesmo 
à final A, tendo-se classificado em 6.º lugar absoluto 
(2.ª do grupo G1). Nos 400m livres voltou a confirmar 
os tempos do Percurso de Alta Competição.

 O CNLA teve ainda prestações de destaque com 

David Gorgulho (2.º lugar na final B de 50m costas e 
5.º lugar na final B de 100m costas) e na estafeta 
masculina (André Pacheco, David Gorgulho, Jaime 
Costa e Rodrigo Costa), que alcançou o 10.º lugar 
absoluto.
 Nos campeonatos por grupos de idades (19-21 de 

Julho), Ivo Margarido, do Vasco da Gama Atlético 
Clube, venceu o 100 metros do grupo 3 com um tempo 
(56 segundos e 35 centésimos) que o sagrariam 
também campeão do grupo 2. Foi vice-campeão 
nacional nos 100m costas e 200m costas.

 Julho foi também o mês em que se soube da 
convocação de Nicole Pacheco (Ginásio Clube de 
Sines) para o Campeonato da Europa que se irá realizar 
em São Petersburgo (Rússia), entre 11 e 16 de 
Novembro deste ano. 
 Nicole, de apenas 14 anos, tem acumulado títulos 

nacionais nas modalidades de trampolim e mini-duplo 
trampolim. Foi a melhor atleta júnior no último 
campeonato da Europa, realizado na Holanda, e parte 
para o leste com a esperança de se classificar nos 20 
primeiros lugares. No trampolim sincronizado, a sua 
parceira será Joana Paulino.

Com 24 anos, Ricardo Pereira é hoje um dos mais temidos 
avançados do hóquei mundial. O aluno mais brilhante de uma 
escola de elite, a secção de hóquei do Vasco da Gama Atlético 
Clube, teve em Julho de 2002 um dos momentos mais altos da 
sua carreira. Dezassete golos, quatro dos quais no memorável 
jogo da primeira fase, contra a Itália, e um na final com a 
Espanha, valeram-lhe o troféu de melhor marcador do 
campeonato europeu de Florença. 
  Ricardo Miguel da Silva Pereira, nasceu em Sines, a 4 de 
Janeiro de 1978. Começou a patinar aos cincos anos e aos seis 
conheceu o hóquei, no Vasco, por intermédio do professor Mário 
Lagartinho. Estávamos em 1984 e começava a formar-se em 
Sines uma excepcional geração de hoquistas. Uma geração 
com Ricardo na vanguarda, que levou o Vasco a acumular 
posições de destaque a nível distrital e nacional.
  Já na selecção nacional de juvenis, em 1994, na Suíça, Ricardo 
obtém o seu primeiro grande resultado a nível internacional: 
Portugal fica em terceiro lugar no Campeonato da Europa 

r e a l i z a d o  e m  
Montreaux.
  Fazendo-se notar, 
Ricardo Pereira 
transfere-se na 
época seguinte 
para a equipa júnior 
do Sport Lisboa e 
Benfica.
  Lisboa é onde 
desenvolve a sua 
carreira desportiva, 
mas é também 
o n d e  e s t u d a ,  
Medicina, com o 
objectivo de seguir 
pediatria.
  A  pa r t i r  de  
1996/97 faz parte 
não só da equipa 
júnior como da 
equipa sénior do 
Benfica. Ainda não 
titular indiscutível, conquista o seu primeiro título nacional 
absoluto precisamente nesse ano.
  Noventa e sete / noventa e oito marca a afirmação definitiva de 
Ricardo como um dos melhores da modalidade em Portugal. Na 
memória fica um jogo com o Paço d'Arcos, em que dois golos e 
um exibição de gala ajudam o Benfica a vencer o jogo. “Foi como 
um lampejo de um sonho, uma tarde mágica de um rapaz que 
veio de Sines (...) Ontem fez uma exibição memorável, deu a 
vitória ao Benfica e tratou da saúde aos irreverentes «meninos» 
do Paço d'Arcos. Era previsível, diz que tem vocação de 

Nicole Pacheco. Ivo Margarido.

Os 17 do n.º 1
Retrospectiva da carreira do melhor marcador do Campeonato da Europa de Hóquei em Patins.

Ana Rita Boavista.

pediatra...”- Lê-se n'«A Bola» da altura.
  Em 1997/98 volta a ser campeão nacional e ganha o troféu 
Serpa para o jogador revelação da I Divisão Nacional.
  Em 1998/99 estreia-se na selecção nacional sénior. Em Reus, 
Espanha, ajuda a equipa a conquistar o terceiro lugar e vê 
dourada a medalha bronzeada de mérito municipal que tinha 
recebido anos antes.
  Na época de 2000/2001, Ricardo Pereira é, a seu pedido, 
emprestado ao Clube Infante de Sagres (Porto). Uma época de 
transição que aproveita para frequentar o curso de treinador de 
hóquei da Federação Portuguesa de Patinagem, levando os 
conhecimentos à prática na equipa de infantis B do clube.
  A última época, que teve o momento alto em Florença, onde 
marcou 17 golos e onde completou 53 internacionalizações 
sénior, é também marcada pelo regresso ao SL Benfica, onde 
ganha a taça e onde se sagra vice-campeão nacional.
  Mais informações sobre Ricardo Pereira no seu site: 
www.ricardopereira.pt.vu (fonte do texto e fotos deste artigo)

Vasco da Gama AC vice-campeão nacional.

Época 2001/2002

Troféu Serpa - Revelação da I Divisão
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MARCOS HISTÓRICOS DA HISTÓRIA DE SINES

Carta de Aires da Gama a D. Manuel I
Prezados amigos sineenses aqui vai mais um 
Marco Histórico de Sines, agora levantado 
pelo nosso querido irmão de Vasco da 
Gama, natural de Sines, chamado Aires da 
Gama, de que eu luto para que seja 
reconhecido numa placa de uma rua na 
nossa terra de Sines; um homem de 
reputável dignidade que el'Rei D. Manuel I 
o mandou para a Índia, e, Ele um belo dia a 
2 de Janeiro de 1519 escreveu ao Rei a 
panorâmica da vivência no estado da Índia e 
assim, num dos itens da sua carta dizia: que 
em Cochim é uma coisa da Índia de que 
Vossa Alteza tem / mais necessidade pois 
nela está todo um feito da Vossa / carregação está bem 
que Vossa Alteza favoreça / e faça mais fundamento que 
de nenhuma outra (terra) por/que dela tem mais 
necessidade porque Cochim aves/mester que o não 
podes escusar e as outras / cousas todas da Índia não 
tendes esta obrigação / com elas / (do que esta terra de 
Cochim) E pelo gasto que Vossa Alteza sempre na Índia 
traz / o qual não podes escusar porque como este não 
trou/xesse a jente e tal dela e de tantas adeversidades / 
que sempre haviam de criar maleitas como vos / não 
vissem o poder que agora tendes e lembro a / Vossa
Alteza que onde tantos gastos traz não se / pode suster 
sem jente cuidar que pode haver algum proveito de 
presas porque até aqui sem/pre depenicaram em 
Calecute e já agora não / tem contra quem andar na 
armada e não há / remédio para os fazer andar no mar 
que quando / tinham esperança de tomarem alguma 
cousa / folgavam de ir e agora se vão na armada / como 

jente ouciosa tomam na nau dos vossos / vassalos com os 
seus seguros que levam dos ca/pitães das 
vossas fortalezas e quando os / deixam a 
metade lhes roubam do que levam de / que se 
segue grande escândalo por terra e / é mau 
exemplo por não se guardarem os / seguros 
muito bem pois Vossa Alteza os man/da 
guardar o melhor possível e eles / gabavam-se 
/ como guardávamos os seguros porque assim 
se só iam para a guardar / e agora não se 
custuma (fazer). E por isso ter Vossa / Alteza 
alguma guerra na Índia me parece / a mim 
(Aires da Gama) cousa necessária e esta com 
cambaia / pois que tem Diu com os braços 

abertos esperando / pelos rumos a escala vista e pois eles 
vos querem / deservir assim tam pruvicamente Vossa / 
Alteza a pode cambaia toda destruir é Diu fazendo / lhe 
a guerra porque como lhe tolherdes a nave/gação não 
podem viver. Está em vossas mãos tolher/lha com lhe 
mandardes fazer a guerra como se ela / há-de fazer de 
verdade porque esta cambaia tem / agora todo o trato 
(auxílio) de Meca (árabes) não fazem nas / naus senão ir 
e vir e Vossa Alteza / não tem nenhuma necessidade a 
meu ver de / cambaia porque as cousas que delá/vier tem 
delas em outras partes / e quando isso quiserdes aí tendes 
chaull onde / Vossa Alteza pode haver e assim gastar / 
algumas suas mercadorias e pode lhes / mandar fazer 
huma cousa pequena em que cai/bam vinte homens 
fortes em que estes segurem / a vossa fazenda e se esta 
guerra fizerdes a cam/baia, destroira Vossa Alteza Diu. 
(continua no próximo número)

Professor
Arnaldo Soledade

CORRECÇÃO
  Amigos leitores deste querido jornal “Sineense”. Foi com 
grande emoção que procurei no Arquivo Nacional Torre do 
Tombo o documento comprovativo da chegada dos primeiros 
portugueses a Timor.

  Foi muito complicada essa busca, de tal modo que houve 
uma ilusão resultante do contexto objectivo ao documento da 
carta régia e surge o contexto subjectivo.
  A emoção de tal modo me confundiu que escrevi a data de 
1523 em vez de 1532. Aqui me penitencio pela atenção 

expectante.
  Assim: fica a nove dias do ano de Janeiro de mil e quinhentos 
e trinta e dous anos por ordem del'Rei D. João III.
  “Errare humamum est”.

Venda de terrenos Lote para comércio e habitação 2555m
No Loteamento

do Bairro das Índias

A Câmara Municipal de Sines vai vender em hasta pública 
2um lote de terreno de 555m *, no Loteamento do Bairro

das Índias, para habitação plurifamiliar e comércio.

Mais informações: 269 630 615
Se é interessado, esteja presente nos Paços do Concelho, 
no dia 9 de Setembro de 2002, às 14h30.

2*Área total de construção: 1018,20m
Número de pisos: 3 + cave = 7 fogos + 2 estabelecimentos comerciais

2Preço base: 160 euros/m  de construção

SI N ES

Câmara Municipal de Sines
Maré de Desenvolvimento.

Venda de terrenos 7 lotes para habitação unifamiliar Áreas entre
349 e 531m2

No Loteamento
do Bairro das Índias

A Câmara Municipal de Sines vai vender em hasta pública 
2sete lotes de terreno, com áreas entre os 349 e os 531m *, no Loteamento 

do Bairro das Índias, para habitação unifamiliar.

Mais informações: 269 630 615
Se é interessado, esteja presente nos Paços do Concelho, 
no dia 9 de Setembro de 2002, às 14h30. 

2 2*Área total de construção: 250m  para os lotes de B4 a B9; 264,20m para o lote B1
Número de pisos: 2 + cave

2Preço base: 125 euros/m  do lote

SI N ES

Câmara Municipal de Sines
Maré de Desenvolvimento.

Página da carta enviada por Aires da Gama, irmão de Vasco da 
Gama, a Dom Manuel I.
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CMS apoia Associação de Armadores
O apoio concedido no protocolo assinado entre as duas entidades destina-se à aquisição de uma carrinha.

A CMS atribuiu à Associação de Pesca Artesanal e do 
Cerco do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina 14 
215,75 euros para a aquisição de uma carrinha de nove 
lugares. O acordo que enquadra a atribuição desta 
verba, originária do protocolo celebrado entre a 
Petrogal e a CMS para o apoio ao associativismo, foi 
assinado nos Paços do Concelho, dia 18 de Julho.
 “Este acordo representa não só a posse de uma carrinha 

de transporte para melhorar a actividade desta 
associação mas também um reforço da relação entre as 
duas entidades. A autarquia reconhece o empenho e a 
necessidade da acção da associação”, disse Manuel 
Coelho, presidente da CMS. 
 José Faria, presidente da Associação de Armadores, 

agradeceu a disponibilidade da autarquia.
 “Foi com alguma generosidade que o sr. presidente da 

câmara compreendeu que a associação em Sines é 
relevante, tem já um peso a nível nacional, com assento 
até no próprio conselho consultivo das pescas. É uma 
associação que tem e pode interferir a bem da pesca a 
nível nacional. É o porta-voz de uma região até agora 
completamente esquecida pelo governo central. Não 
representamos só o porto de Sines, mas também todo o 
litoral alentejano.”

 Manuel Coelho manifestou-se preocupado com a 
situação das pescas no país e particularmente em Sines.

 “Esta câmara e este presidente estão cientes dos 
problemas e da importância da pesca e também daquilo 
que significa trabalhar em conjunto. Contem connosco. 
Resolvemos há semanas, praticamente, o problema do 
esgoto da baía e há um compromisso nosso de 
contribuirmos naquilo que nos diz respeito para uma 

maior qualificação daquela área, nomeadamente das 
limpezas e da qualidade da água e da envolvente 
próxima. Para isto funcionar bem, devemos manter uma 
atitude de contínua comunicação entre as partes.”
 O autarca relevou ainda o facto de este ser dinheiro 

resultante do apoio da Petrogal.
 “Apelo a todas as grandes empresas que se revejam 

neste exemplo e que apoiem cada vez mais o 
desenvolvimento de Sines”, afirmou.

“Resgate” vigia praias de Sines
A Câmara Municipal de Sines assinou um protocolo com a Associação de Nadadores-Salvadores do Litoral 

Alentejano para a vigilância de cinco praias do concelho.

O SERVIÇO de vigilância das praias assegurada em 
anos anteriores pela CMS através da contratação directa 
de nadadores-salvadores é este ano feita pela “Resgate” - 
Associação de Nadadores-salvadores do Litoral 
Alentejano, associação sem fins lucrativos, especializada 
na actividade.

 O protocolo que estabelece os termos desta 
colaboração foi assinado nos Paços do Concelho, dia 18 
de Julho.
 O documento, que vigora entre 1 de Julho e 30 de 

Setembro deste ano, prevê a vigilância das praias de São 
Torpes, Morgavel, Vieirinha, Grande do Porto Covo e 
Ilha do Pessegueiro com um mínimo de 12 nadadores e 
um décimo-terceiro para prestar apoio na carrinha “sea-
master”, ao serviço da Capitania do Porto de Sines.
 A câmara atribui um subsídio mensal de 15 600 euros e 

fornece o equipamento.
 Rodrigo Costa, presidente da “Resgate”, considera o 

protocolo um impulso à associação.
 “Este protocolo, como os que celebrámos com a 

Câmara de Odemira, os Bombeiros Voluntários de 
Sines e alguns concessionários, permite haver uma 
maior flexibilidade na gestão do pessoal, permite 
homogeneizar e prestar um melhor serviço nos 
diferentes postos de praia”, diz.

 Essa homogeneização permite também garantir 
igualdade de condições de trabalho para os nadadores-
salvadores, quer trabalhem para uma entidade pública, 
quer para um concessionário.
 A completar o seu primeiro aniversário (a associação 

foi fundada a 4 de Setembro de 2001), a “Resgate” tem 
vida para além do Verão. Fora da época alta, sobretudo 
junto das escolas, desenvolve acções de sensibilização 
para as crianças. Porque o verbo mais importante nesta 
actividade não é “salvar”, é “prevenir”.

 A associação vai também continuar a investir na 

formação dos nadadores-salvadores através da 
promoção de cursos de socorrismo, suporte básico de 
vida, e se possível, através de um programa físico que 
permita aos nadadores chegarem à época balnear já em 
forma.
 Dos cerca de 40 sócios efectivos da “Resgate”, todos 

nadadores, 24 estão a trabalhar nas praias do Litoral 
Alentejano.

CORRECÇÃO

No texto publicado na página 15 da edição #24 do Sineense (Julho),
Carlos Murta vem incorrectamente identificado na abertura da 
entrevista como presidente do Ginásio Clube de Sines. Como 
facilmente se depreendia pela leitura do texto restante, tratou-se de 
um lapso. Ao presidente do Clube Náutico de Sines, Carlos Murta, e 
ao presidente do Ginásio Clube de Sines, José Mota, pedimos 
desculpa.

Manuel Coelho, presidente da CMS, e José Faria, presidente da APACSACV.

Manuel Coelho e Rodrigo Costa, presidente da “Resgate”.
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JOSÉ LEOTE

Mãos de fazer navios
A viver em São Teotónio, José Leote 
sente falta do mar, companheiro da 
infância passada em Sines, 
companheiro em Moçambique, 
companheiro nos anos algarvios. 
Confessa que não está feliz, mas aos 
79 anos ainda não deixou de esperar a 
vida da vida. Ainda sonha conduzir o 
descapotável Triumph Spitfire que 
guarda em casa, juntamente com uma 
moto clássica dos anos 40. Ainda 
sonha fazer uso da sua carta de 
velejador. Ainda sonha com veleiros, 
fragatas, traineiras e caravelas. Mas 
estes sonha-os e realiza-os, todos os 
dias, em modelos que valem por si, 
mas que também fazem parte da 
memória de uma carreira na 
arquitectura naval, talvez a experiência 
que o mais marcou na vida.

JOSÉ Leote Simões, nascido em Sines a 10 de 
Fevereiro de 1923, é um dos mais interessantes
artistas/artesãos do Litoral Alentejano. Constrói 
modelos de embarcações. A exposição dos seus barcos 
que esteve patente entre 5 e 18 de Agosto na Alcáçova 
do Castelo foi provavelmente a mais visitada do ano 
em Sines. Vinte modelos e alguns desenhos, a sua 
paixão mais recente, pelos quais zelou diariamente, 
quase dedicando a cada visitante uma abordagem 
pessoal.
 Leote teve uma vida difícil e aventurosa. Ficou órfão 

aos oito anos. Passou pela II Guerra Mundial. Ganhou 
tudo e deixou tudo em África. O desenho foi o seu 
modo de vida, como desenhador de construção civil e 
de construção naval, mas também a sua terapia e sua 
vara de encantar o mundo.
 Foi desenhador de construção civil em Lisboa, em 

São Miguel (Açores), em Sines, mas também em 
África, em Moçambique e na África do Sul, onde 
chegou a acumular “património”, que abandonou 
numas férias a Portugal que não teriam regresso.
 Foi ainda em África, em Moçambique, que começou 

a sua carreira na construção naval. 
 “Na ilha onde vivia, havia barcos em reparação, havia 

um carpinteiro naval. Mas o homem não podia fazer 
nada sem um desenho. E o que lá aparecia, muitas 
vezes, eu não gostava.  Até que um dia eu disse: «Ó 

Cabrita, eu gostava de ajudá-lo. Não sou construtor 
naval, mas olhe que eu fazia esse barco mais bonito». 
Sem ele lá estar, tirei medidas ao barco e desenhei um 
barco bonito. O homem ficou encantado da vida. Fiz 
ainda outros desenhos, mas pensava que nunca 
passariam pela capitania do porto de Lourenço 
Marques. Qual não é o meu espanto quando os 
projectos vieram aceites! Eu não tinha lá compadres, se 
aquilo veio aprovado era porque estava bom!”
 Começou a comprar livros de arquitectura naval e a 

aprofundar a arte.
 Quando volta a Portugal, encontra em Portimão a 

possibilidade de exercer a profissão de desenhador 
naval. Doze anos intensos de que resultam mais de 70 
barcos.
 O interesse pelo modelismo surge em paralelo com 

essa experiência de construtor naval. À medida que ia 
fazendo os projectos ia fazendo as miniaturas.
 Ao longo de cerca de 20 anos terá construído quatro 

dezenas de modelos. Desse número conserva os vinte 
que apresentou na Alcáçova do Castelo em Agosto. 
 Traneiras, caravelas, naus, veleiros. Construídos em 

corticite, contraplacado, ou no caso dos nos de maior 
dimensão, em madeira de faia e choupo, madeira da 
ribeira, maleável, em minúsculas pranchas, que vai 
cortar nas carpintarias, para desespero dos 
carpinteiros.
 Construir um modelo é trabalho para meses, quatro 

para as embarcações mais pequenas, oito para as 
imponentes naus e caravelas. Ajudas, só a da mulher, 
que cose à maquina as velas talhadas por ele. 
 O nome do último barco concluído tem uma história 

engraçada, ligada, com humor e amor, à sua mulher.
 “O barco chama-se Mar das Pedras... Mas era para ter 

sido Maria das Pedras... Não pôde ser. A minha mulher 
batia-me”, diz, com um sorriso.
 Apesar de estar agora muito dedicado ao desenho, 

especialmente retrato, Leote continua interessado no 
modelismo.
 “Tenho em casa um barco de seis metros que comprei

todo partido. Estou a armá-lo em veleiro. Se calhar
vem aqui para Sines. Porque ele debaixo do pinheiro
não navega.”
 E, apesar da falta de espaço em casa, o espólio não 

pára de crescer. Para sua satisfação e proveito da 
comunidade.
 Mas é esta uma arte reconhecida em Portugal?
 José Leote faz uma grande pausa antes de responder e 

depois diz, baixinho, magoado: “Até me chamam 
estúpido...”
 Mas há evidências que contradizem este pessimismo 

de artista. A mais imediata foi a forma esmagadora 
como o público local e turista foi ao Castelo ver os seus 
modelos.

José Leote mostra o “Cisne Negro” aos visitantes.

José Leote nasceu em Sines, em 1923.

A exposição de modelismo naval de José Leote foi, na Alcáçova do Castelo, foi uma das mais visitadas do ano em Sines.


