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FÓRUM DE EMBAIXADORES EM SINES. PÁG. 5

DESTAQUE SOCIEDADE

O município de Sines comemorou 
640 anos dia . Este 
ano, as celebrações ficaram marcadas 
pelo lançamento de uma versão 
facsimilada do Foral de Sines de D. 
Manuel I (da autoria do professor 
Arnaldo Soledade), pela inauguração 
na Escola Secundária de um painel 
alusivo ao patrono, Al Berto, e pela 
qualidades das diversas manifestações 
culturais. PÁGS. 11-15

24 DE NOVEMBRO

Sineense

MUNICÍPIO

Apesar das dificuldades não deixou de 
ser . A Câmara 
Municipal iluminou as zonas 
comerciais e históricas de Sines e 
Porto Covo e proporcionou
momentos de cultura e convívio a 
mais novos e mais velhos. Entre as 
iniciativas, destaque para o concerto 
na Igreja Matriz e para almoço para 
maiores de 55 anos, que contou com 
cerca de 900 participantes. PÁG. 4

NATAL NO CONCELHO

QUATRO ANOS 

DECISIVOS
O Orçamento 2003 e as Grandes Opções do Plano 2003-2006 foram aprovados. PÁGS. 2-3 E 6-10

Imagem virtual do Plano de Pormenor 
da Zona de Expansão Norte

A SMURSS iniciou dia 7 de Outubro 
um

, que leva aulas de música 
a todas as escolas primárias e 
infantários do concelho. O projecto,
apoiado financeiramente pela Câmara 
Municipal, pretende não só aproximar 
as crianças da música de muito 
pequenas, como aproximá-las de uma 
forma diferente da que é feita pelo 
ensino tradicional. PÁG. 5

PROJECTO DE ENSINO 

INTEGRADO
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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

-

Recorte este cupão e envie-o por carta para o Gabinete de Informação e 
Relações Públicas da Câmara Municipal de Sines, Largo Ramos Costa, 7520-
159 Sines, ou por fax, para o número 269-633022.

José Monteiro de Morais

“Continuaremos
o desenvolvimento 
previsto para Sines” 
Manuel Coelho, presidente da CMS, fala do Orçamento 

Municipal 2003 e Grandes Opções do Plano 2003-2006 e das 

dificuldades criadas pelo governo com as restrições ao recurso 

a empréstimos pelas autarquias.

2003 SERÁ um ano decisivo em termos de grandes obras 
municipais. Serão concluídos os 124 fogos (habitação social), 
arrancará a construção do Bairro dos 128 fogos (habitação a 
custos controlados), a Biblioteca / Centro de Artes passa para a 
fase da construção dos edifícios, tem início a construção das 
piscinas municipais, termina e entra em vigor o trabalho de 
planeamento realizado ao longo dos últimos anos, etc. As 
restrições ao empréstimo pelas autarquias decididas pelo 
governo podem complicar ou atrasar alguma destas obras, 
mas Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 
Sines, garante que procurará negociar com o governo e que 
“não deixarão obras por fazer”. 

Que destaques faz do Orçamento e das Grandes Opções 
do Plano aprovados em 2003?
Manuel Coelho - Destaco as grandes obras para Sines, entre as 
quais está, à cabeça, a habitação social. 2003 será o ano da 
conclusão dos 124 fogos, para realojamento de pessoas a viver 
em barracas, e o ano de arranque dos 128 fogos da Quinta dos 
Passarinhos, para venda a custos controlados (cerca de metade 
do preço de mercado livre) a famílias de Sines, particularmente 
aos casais jovens.
  O programa dos 128 fogos, que será gerido pela câmara, 
pretende dar uma oportunidade às famílias com menos posses 
de terem uma habitação condigna. A autarquia contratualizou 
a construção dos apartamentos com uma empresa e avalia a 
necessidades de habitação e a situação sócio-económica dos 
candidatos a compradores. As inscrições abriram em Outubro 
e fecham em Abril (neste momento, já temos mais de duas 
centenas de inscritos).
  Além da habitação, destaco neste orçamento todas as grandes 
obras - Biblioteca / Centro de Artes, Piscinas Municipais, ZIL 
II - que terão em 2003 fases decisivas de construção, a 
conclusão do trabalho de planeamento, a continuação do 
esforço de requalificação da cidade e do concelho, a solução a 
definir com o governo sobre o problema dos esgotos da cidade 
de Sines (com obras a executar em 2003/2004) e a 
modernização administrativa, com a melhoria dos serviços aos 
munícipes e empresários.

Faça-me o ponto da situação nas seguintes obras ou 
projectos: Biblioteca / Centro de Artes, Piscinas 
Municipais, ZIL II, Escolas Primárias, Centro Cívico de 
Porto Covo e Casa de Velório.

Biblioteca / Centro de Artes. É uma obra fundamental para 

Sines, que vem valorizar a zona histórica, a cidade e o concelho 
em geral. A primeira das suas três fases, a escavação / 
contenção, está em conclusão. A segunda fase - construção dos 
edifícios - está prevista ser realizada em 2003/2004. A terceira 
fase - aquisição de equipamentos e mobiliário - é uma 
operação a efectuar em 2004.
Piscinas Municipais. O concurso será lançado em Janeiro, para 

arrancar a obra ainda em 2003.
ZIL II. As obras actualmente em curso já estariam concluídas 

se não fosse o mau tempo, que impede a asfaltagem dos 
arruamentos. Ligada a esta obra há mais três arruamentos com 
pavimentos e passeios. Vamos fazer também o concurso para 
os arranjos da rua principal. No total, as obras de 
requalificação e infra-estuturação da ZIL II envolvem um 
montante os 600 mil contos. A expansão em mais 160 lotes, 
que procuraremos iniciar em 2003, orçará os 400 mil contos. 
  Escolas Primárias. Os edifícios das escolas primárias estão 
recuperados. Em 2003 vamos avançar para os arranjos 
exteriores, equipamentos para o desporto e salas de alunos e 
professores nas Escolas EB 1 n.º 1 e n.º 2 de Sines e de Porto 
Covo.
Centro Cívico de Porto Covo.O projecto do Centro Cívico terá 

vários serviços instalados (Junta de Freguesia, extensão do 
Centro de Saúde, infantário, centro de dia, quartel da GNR, 
instalações para a paróquia, etc.) e a sua conclusão requer a 
aprovação das várias entidades envolvidas. Tem sido o atraso 
na resposta dessa entidades a atrasar a conclusão do projecto. 
Logo que esteja concluído, discutiremos com a junta e 
procuraremos lançar o concurso com a perspectiva de fazer a 
obra por fases. 
  Casa de Velório.Já devia estar feita. Temos tido dificuldade em 
conseguir co-financiamento. Se não conseguirmos, vamos 
lançar um concurso totalmente suportado pela câmara. 

A CMS tem em PPI um terminal rodoviário. Que obra é 
essa?
Temos previsto para Sines (numa zona no topo poente da 
Estrada da Costa do Norte) um terminal rodoviário que sirva 
não só a empresa que tem a seu cargo os transportes públicos 
de passageiros inter-regionais, mas todos os operadores que 
venham a Sines, em excursões ou noutras situações. Vamos
candidatar esse projecto e obra a co-financiamento. 
Entretanto, estamos a negociar uma localização provisória 
para tirar rapidamente da Rua Marquês de Pombal o 
transporte de passageiros.

2003 será um ano importante em termos de planeamento. 
São concluídos e entram em vigor os planos de 
urbanização, salvaguarda e pormenor e tem início a 
revisão do PDM…
Este ano é de facto decisivo na questão do planeamento pela 
conclusão e entrada em vigor dos planos municipais (Planos 
de Urbanização de Sines e Porto Covo, Planos de Salvaguarda 
das Zonas Históricas, Planos de Pormenor) e revisão do 
PDM. E estamos também a tratar da revisão do Protali, que 
terá um acompanhamento sistemático da CMS e das restantes 
câmaras do litoral alentejano. 

O trabalho de requalificação das zonas urbanas vai 
continuar com o mesmo ritmo?
Sim. Em Sines, o primeiro bairro a ser intervencionado será o 
Bairro Dom Pedro I, na parte ocidental. Avançaremos depois 
para a Travessa do Calça Virada, a Estrada do Farol, a Estrada 
da Floresta, a Baixa de São Pedro e o Bairro 1.º de Maio. Logo 
que esteja pronto o Plano de Salvaguarda, vamos desenvolver 
um projecto por fases para dotar o centro histórico de 
iluminação pública adequada, arranjos nos pavimentos e 
passeios. Vamos propor ao secretário de Estado da Habitação 
um programa para recuperação das casas da zona histórica, 
para utilização em habitação e recreio.

Manuel Coelho, presidente da CMS.
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  Em Porto Covo, vamos concluir o grande jardim público 
(que custa aproximadamente 100 mil contos) e, com a 
aprovação dos planos de urbanização e salvaguarda procurar 
resolver o problema do art.º 47 / Investifinatur e dar início à 
recuperação da zona histórica (Praça Marquês de Pombale
Rua Vasco da Gama).

A solução definitiva para o problema dos esgotos será 
encontrada em 2003?
Vamos este ano decidir o modelo de solução, através de uma 
contratualização com o governo, que passará por uma 
eventual aquisição da Empresa Águas de Santo André. Se 
conseguirmos esse objectivo, está mais facilitada a solução dos 
esgotos em Sines, sem sobrecarga financeira e orçamental do 
município. Pretendemos já em 2003 resolver uma parte deste 
sistema, com a construção de um emissário e de uma estação 
elevatória na zona norte, uma obra de 80 mil contos necessária 
para viabilizar o Plano de Pormenor da Zona e Expansão 
Norte em termos de saneamento básico. 

E em termos de abastecimento de água?
Com os furos realizados no Monte Feio, que nos garantem o 
abastecimento de água necessário a Sines, e com a melhoria do 
transporte de águas do Monte Feio para o Monte Chãos, 
ficamos com o problema de abastecimento de água a Sines 
resolvido.
  Está prevista a construção de um novo depósito no Monte 
Chãos para nos garantir que há um depósito alternativo 
quando é necessário fazer reparações e proceder à limpeza do 
actual, assim como reforçar a capacidade de armazenamento 
de água.
  Continua prevista a construção de um depósito na Terça 
Parte para garantir o abastecimento de água à zona periférica 
de Porto Covo, nomeadamente à Cabeça da Cabra, à Pouca
Farinha e Fonte Mouro e ao Parque de Campismo do 
Pessegueiro.
  Vamos ainda este ano resolver o abastecimento de água à 
Bêbeda e começar a execução do abastecimento de água ao 
Paiol. Com isto ficamos com a totalidade das habitações do 
concelho de Sines garantidas em termos de fornecimento de 
água canalizada.

A CMS tem um programa muito activo para a população 
idosa. Vai ser reforçado o trabalho junto da população 
jovem?
Apesar das dificuldades, queremos manter o programa de 
apoio aos idosos e alargar a capacidade de centros de convívio. 
Vamos alargar a capacidade do centro do Jardim das 
Descobertas, provavelmente para dobro, e estudar a hipótese 
de criar outros centros de convívio. 
  Para a juventude, está prevista a instalação do Conselho 
Municipal da Juventude, um órgão que reúne várias 
entidades, colectividades, escolas, e que nos ajudará a 
desenvolver programas, nomeadamente na área da 
informática, da cultura e de lazer. 
  Era bom também que no próximo ano se conseguisse a 
concretização de uma discoteca na zona. Sines precisa de mais 
espaços para convívio da juventude. Uns tem de ser a câmara a 
fazer, outros procuraremos promotores para a sua 
concretização.

As dificuldades financeiras impõem restrições à 
programação cultural e desportiva?
No Plano e Orçamento mantemos os apoios regulares às 
colectividades e aos clubes. Vamos continuar a fazer obras de 
recuperação de instalações desportivas e procurar resposta 
para umas instalações condignas para o Teatro do Mar. 
Procuraremos conter-nos nalgumas despesas, mas mantemos 
o essencial das actividades culturais, nomeadamente o Festival 
Músicas do Mundo e o programa “Ao Encontro da Música e 
das Artes”. É preciso que haja em Sines uma actividade 
regular, com concertos, teatro, exposições, debates, para que 
se crie e desenvolva o gosto na juventude e nas pessoas pela 
cultura, pela inovação, pela experimentação, e atrair a Sines 
cada vez mais visitantes e promover a sua imagem no exterior. 

Que consequências tiveram no Orçamento Municipal as 
restrições ao crédito pelas autarquias em 2003 aprovadas 
pelo governo?
Estamos seriamente preocupados com a imposição de 
restrições orçamentais aos municípios e,  por consequência, a 
Sines. Vamos ter dificuldades acrescidas em responder aos 
nossos compromissos, nomeadamente na aquisição de 
habitação social, que obriga a um empréstimo (que ronda os 
700 mil contos) por parte da câmara, que esteve sempre 
previsto. É também preciso recorrer a empréstimos, previstos 
na lei e por orientação da União Europeia, para grandes obras 

co-financiadas como a Biblioteca / Centro de Artes. Se se 
mantiverem estas restrições vamos ter dificuldades acrescidas 
na concretização das obras. 
  Mas contrariamente ao que a oposição tem feito crer, não 
estamos aqui a justificar-nos para não fazermos obras. Não 
nos resignaremos, faremos os possíveis e os impossíveis para 
manter o nível de obras que está previsto no Plano e 
Orçamento e para dotar Sines de equipamentos 
fundamentais para a sua qualificação e para dar resposta às 
necessidades actuais e preparar o futuro. 
  Se estas restrições se mantiverem, haverá também menos 
actividade económica no país e isso significará menos receita 
para o município em termos de derrama e sisa, que são 
receitas de que o município precisa para dar resposta aos 
empreendimentos e investimentos em Plano e Orçamento. 
  Mas repito: não deixaremos as obras por fazer e, na medida 
do possível, negociaremos com o governo formas de 
aguentar estes investimentos. Continuaremos o 
desenvolvimento que está previsto para Sines.

Apesar de muito ligeiramente, em relação a 2001, o 
orçamento 2003 é mais alto na rubrica corrente do que na 
capital, onde está contido o investimento. Porquê?
Na realidade, devido a um esforço de contenção, o 
Orçamento 2003 baixa em sete por cento a rubrica das 
despesas correntes. No entanto, por imposição do POCAL 
(Plano Oficial de Contabilidade da Administração Local) 
tivemos que incluir no orçamento um conjunto de facturas 
não pagas em 2002, que em anos anteriores ficavam de fora. 
É por esta razão que o volume do orçamento das despesas 
correntes aparece aumentado em 2003.

Será reforçada a articulação com as grandes empresas 
para desenvolver o concelho e ao mesmo tempo impedir 
que seja vítima do seu próprio crescimento?
O relacionamento com as empresas é uma questão fulcral. 
Sines assenta o seu desenvolvimento nesta plataforma 
marítimo-portuária com aquilo que está articulado com o 
porto, as chamadas Zonas de Actividades Logísticas, que são 
indispensáveis para viabilizar este projecto. São zonas infra-
estruturadas para desenvolver actividades económicas ligadas 
às actividades portuárias. Os investimentos previstos, se 
forem bem explorados, proporcionarão um desenvolvimento 
diversificado em termos de actividades económicas 
(actualmente muito centrado nos combustíveis). Para isso 
volto a insistir na necessidade imperiosa da construção das 
acessibilidades (IP8, IC33 e ferrovia moderna).
  A relação com as empresas existentes e outras que venham é 
fundamental para, por um lado, assegurarmos um 
desenvolvimento equilibrado, com respeito e salvaguarda 
pelo ambiente, por uma relação articulada e benéfica entre 
essas actividades e a zona urbana. Por outro lado, também 
devemos chamar a atenção das empresas para o esforço que a 
câmara tem feito nos equipamentos na área do desporto, da 
cultura, da educação, do ensino. Entendo que as empresas 
aqui localizadas devem ter uma atitude de maior colaboração, 
de maior apoio à autarquia nesse esforço dos investimentos, 
porque eles revertem também em favor das empresas, tornam 
o concelho mais atractivo para os técnicos. Deve haver um 
esforço comum para o desenvolvimento e para a qualidade de 
vida em Sines. Para isso esperamos mais e maior apoio das 
empresas que aqui laboram.

A futura Biblioteca / Centro de Artes vista da Rua João Soares (imagem virtual)

BOM ANO!

Caros Sineenses:

 Celebrámos o Natal como a festa da família e uma 
quadra de reflexão sobre a solidariedade, as 
desigualdades, as injustiças.

 Todos desejámos, (creio que) sinceramente, 
“Bom Natal! Bom Ano!”
 Todos fizemos propósitos e formulámos desejos 

de um novo ano melhor, um futuro melhor. É 
compreensível que assim seja.
 Nós, Câmara, demos o nosso contributo para 
proporcionar um Natal mais feliz às crianças e aos 
idosos de Sines. Contemplámos com uma sessão 
de cinema infantil as cerca de 750 crianças do 
ensino pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 
de Sines e Porto Covo. Proporcionámos um 
almoço de confraternização aos idosos do 
concelho, com a participação de 900 pessoas, que 
tiveram uma excelente oportunidade de conviver,
dançar e manifestar a sua alegria por mais esta 
realização da sua Câmara.
 Cumprimos o 1º ano deste mandato com muito 

trabalho feito onde se destaca o arranjo dos bairros, 
as obras da ZIL II, as obras da biblioteca, do jardim 
de Porto Covo, o abastecimento de água a Porto
Covo, o projecto das piscinas, os programas de 
habitação social.
 2002 fica como o ano da afirmação dos grandes 

projectos, da sua preparação e execução para os três 
próximos anos de mandato.
 Entramos no novo ano com o Plano e Orçamento 

aprovados (com os votos contra do PS de Sines).
 Este Plano e Orçamento é de extraordinária 
importância para Sines. Sem a sua aprovação não 
poderíamos continuar as obras em curso ou iniciar 
qualquer obra de grande envergadura.
 Este Plano e Orçamento aprovados significam:
 - A construção de centenas de casas em Sines (124 

fogos para realojamento de pessoas residentes em 
barracas, 128 fogos para famílias e casais jovens de 
Sines);
 - O início da construção das piscinas municipais; a 

continuação da construção da biblioteca, cine-
teatro e centro de artes;
 - A continuação das obras na ZIL II e dos bairros 

da cidade;
 - A conclusão do jardim público de Porto Covo; a 

continuação do apoio à cultura e aos desportos em 
Sines.
 Estas obras de que vos falo são uma realidade de 

importância inquestionável para Sines.
 Mas além destas grandes obras  (e das dificuldades 

económicas e financeiras), temos que dar atenção a 
outras áreas, urgentes e importantes, tais como:
 - Melhorar os serviços aos munícipes, 
particularmente, as respostas aos processos de 
licenciamento e outros;
 - Melhorar a limpeza e asseio das ruas, espaços 

verdes e jardins;
 - Iniciar o projecto e programa para a  recuperação 

da zona histórica: iluminação pública, arranjo de 
ruas, recuperação de casas; 
 - Desenvolver  programas e actividades para a 
juventude de Sines.

Bom Ano!
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A Câmara Municipal de Sines organizou, dia 22 de Dezembro, um ALMOÇO DE NATAL PARA MAIORES DE 55 ANOS,
uma iniciativa integrada no Programa Sénior da autarquia. À semelhança de anos anteriores, a participação foi massiva - cerca de 900 
pessoas -, obrigando à ocupação simultânea do Salão da Música e do Salão do Povo. O almoço foi animado pelos acordeonistas Nuno 
Silva e Luís Candeias. Os utentes do Espaço Sénior do Jardim das Descobertas cantaram e recitaram poemas da sua autoria. Dia 21, 
um primeiro almoço de Natal  reuniu 120 idosos no Salão Comunitário da Sonega.

NATAL E FIM-DE-ANO

Este ano o presente da Natal da Câmara Municipal de Sines 
para as crianças foi uma SESSÃO DE CINEMA, na Sala 
das Fitas. Dias 16, 17 e 18 de Dezembro, 733 crianças do 
ensino básico (1.º ciclo) e pré-escolar assistiram a “Spirit”, filme 
de animação sobre a história de um cavalo que não se deixa 
domar. Dia 22, numa organização conjunta da Junta de 
Freguesia de Sines e do Motoclube Águias do Oceano, PAIS
NATAIS MOTOQUEIROS andaram pelas zonas urbanas 
e rurais do concelho a distribuir presentes e felicidade às 
crianças entre os zero e os 10 anos.

Foi um Natal bonito nas ruas de Sines. Nunca as 
ILUMINAÇÕES DE NATAL tinham coberto tantas ruas e 
com tanta beleza. Foram privilegiadas as zonas comerciais e o 
centro histórico. Mas a luz não vinha só de fora, vinha também 
de dentro das próprias lojas, 17 das quais se embelezaram 
especialmente para participar e mais uma edição do 
CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL. À 
semelhança de anos anteriores, a CMS pôs à disposição no seu 
parque de estacionamento PINHEIROS DE NATAL
provenientes do desbaste das florestas do concelho.

O Natal é  também o tempo em que e empresas e instituições se 
descobrem comunidades que ultrapassam a mera dimensão do 
trabalho e do objectivo. Dia 20 de Dezembro, o ALMOÇO
DAS AUTARQUIAS DE SINES, animado pelo Jorge Nice 
Show, reuniu no Salão da Música centenas de funcionários da 
câmara e juntas. Vinte e nove deles completaram 20 anos de 
casa e receberam um presente e o aplauso dos seus 
companheiros. No dia seguinte, no Polivalente do Porto Covo, a 
junta local organizou um almoço de convívio próprio.

Apesar das restrições orçamentais terem impedido que se 
realizasse este ano o tradicional fogo-de-artifício, não deixou de 
haver festa em Sines para receber 2003. Com animação do duo 
Nelson e Arménio, o REVÉILLON DO ESPAÇO SÉNIOR,
no Salão da Música, foi muito participado e foram poucos os que 
resistiram a dar um pezinho de dança. Música, baile e comida 
na mesas, numas passagem de ano que foi dos idosos, mas 
também dos seus filhos e dos seus netos.

“Vamo fazê os 

festa ao minino 

Manué”
A Câmara Municipal Municipal assinalou o 

Natal com um concerto pelo agrupamento 

Concertus Antiquus, na Igreja Matriz. Cantada 

em latim, em alemão, em crioulo, música da 

Idade Média aos nossos dias.

DAS COMPOSIÇÕES criadas ao longo dos séculos para as 
cerimónias religiosas do Natal nasceram algumas das mais 
comoventes peças da música erudita, particularmente, coral. Em 
Sines, o Natal 2002 foi recebido dia 22 de Dezembro, na Igreja 
Matriz com um concerto pelo agrupamento Concertus Antiquus.
  Designado de “Sol Occasum Nesciens” (“O Sol que não 
conhece ocaso”), o programa apresentado constituiu um boa 
escolha de música de Natal desde a Idade Média até ao século 
XX.
  Dirigido por Victor Roque Amaro, o Concertus Antiquus não é 
um grupo convencional. Além da saudável abertura do repertório 
- de que é evidência a inclusão da peça do compositor 
contemporâneo Arvo Pärt -, aposta numa certa teatralidade, 
vestindo de hábito director e intérpretes e diversificando as suas 
disposições no espaço com objectivo simbólico. O grupo começa 
o concerto junto da porta da igreja (a poente) e o caminho que daí 
enceta até junto do altar é o caminho em direcção a oriente, onde 
nasce o “Sol que não conhece ocaso”, Jesus.
  As duas primeiras partes do concerto, preenchidas com 
cânticos de peregrinos a caminho de Santiago e música mariana, 
foram as mais empolgantes. A música sacra medieval soa 
melhor quando ouvida de manhã, mas mesmo assim criou-se na 
igreja um ambiente místico que as palmas do público 
ameaçavam mais quebrar do que premiar. Pontos altos a lauda 
“O Divina Virgo flore”, do Laudario di Cortona (século XIII), e o 
“Mariam Matrem”, do Llibre Vermell de Montserrat (séculos XIII-
XIV), onde brilhou o soprano Graziella Lé.
  A terceira parte do concerto - “Música vocal e instrumental como 
paradigma do Natal” - foi composta quase na totalidade pelo 
barroco, o período cuja estética talvez mais se associe à quadra. 
Aqui se ouviu a melhor peça de órgão do concerto - “Noël X”, de 
Louis Claude Daquin / por João Vaz, e, inevitável como o 
bacalhau da Consoada, J. S. Bach, com “Jesus bleibet, meine 
freude”.
  A última parte do concerto foi a mais diversificada: houve 
espaço para o (1) vanguardista, (2) o etnomusicológico e o (3) 
tradicional.
  (1) O vanguardista: “Magnificat anima mea”, de Arvo Pärt (n. 
1935). Porque há compositores contemporâneos a produzir 
música sacra. Pärt não será o mais ousado, mas é o que tem 
conseguido chegar a um público mais amplo. O moteto trazido 
pelo Concertus Antiquus tem a beleza desolada que recorda a 
influência da polifonia do Renascimento. Música para evocar 
paisagens futuristas, paisagens da Sines pós 70, oleodutos 
sobre dunas, como disse Victor Roque Amaro, talvez também ele 
(como muitos de nós) definitivamente sugestionado pela 
associação que Stanley Kubrick criou com a inclusão do 
“Requiem” e da “Lux Aeterna” de Ligëti no seu “2001: Odisseia no 
Espaço”.
  (2) O etnomusicológico: villancico dedicado ao “minino Manué” 
(o Emanuel, “Deus Connosco”, Jesus) cantado por escravos do 
Sado. Uma curiosa peça em crioulo, inicialmente não incluída no 
programa, que terá feito parte das celebrações de Natal dos 
escravos alentejanos cristianizados. Ocasião para quebrar, nas 
vozes e na postura, a rigidez do coral e lembrar que, além do 
sublime, também se pode tocar Deus através de uma alegria 
mais caótica.
  (3) O tradicional: hino “Adeste Fidele”. Cantado de pé por 
crentes e não crentes. É Natal.



Sineense
J  o  r  n  a  l        M  u  n  i  c  i  p  a  l

Destaque
Janeiro
2003

5

Falta de médicos no centro 
de saúde atinge ponto calamitoso
Partidos e autarquias solidários em relação ao estado dos serviços de saúde no concelho.

O CENTRO de Saúde de Sines tem 14 lugares abertos 
no quadro (mais um na área da saúde pública). Depois 
da saída dos dois médicos espanhóis, em 2002, apenas 
seis lugares estão preenchidos. Dia 27 de Dezembro, 
devido a ausências por doença ou férias, apenas um 
médico estava a trabalhar. O extremo a que chegou a 
falta de recursos humanos no Centro de Saúde de Sines 
motivou a realização de um programa da Rádio Sines 
onde estiveram presentes autarcas de todas as forças 
políticas do concelho.
 “Já tive oportunidade de enviar um ofício ao ministro 

da Saúde, chamando a atenção para a situação 
gravíssima em que estamos e que nos indigna. Os 
médicos espanhóis que aqui trabalhavam vieram por 
um esforço da câmara, que suportava os custos do seu 
alojamento, e foram-se embora porque o governo não 
conseguiu (ou não quis) resolver a situação deles em 
termos de vínculo em igualdade de circunstâncias com 
os outros médicos”, disse o presidente da CMS, Manuel 
Coelho, à rádio. 
 Em Porto Covo, a situação dos cuidados de saúde é 

ainda mais grave.
 “A população de Porto Covo não tem neste momento 
médico de família. É uma população envelhecida, que 
carece de actos médicos mais do que outras franjas da 
população. São cuidados básicos e não temos visto da 
parte de quem nos governa qualquer sensibilidade para 
esta questão”, afirmou Luís Gil, presidente da Junta de 
Freguesia de Porto Covo. 
 José Carlos Espadinha, 1.º secretário da Assembleia 

Municipal (órgão que já apresentou uma moção a 
reivindicar a resolução do problema do Centro de 
Saúde, sem resposta), e António Correia, presidente da 
Junta de Freguesia de Sines, salientaram a obrigação 
especial do Estado para um concelho que recebe os 

projectos nacionais, muitas vezes (como acontece 
actualmente em Sines, com a construção dos terminais) 
impondo crescimentos demográficos, mas onde são 
esquecidas as infra-estruturas básicas.

 Foi geral a opinião de que a população se deve 
mobilizar e organizar para resolver esta situação. Uma 
mobilização que se justifica porque “estamos a falar de 
um direito constitucionalmente protegido, o direito 
aos cuidados de saúde, porque estamos a falar de uma 
coisa que tem a vida e a morte das pessoas” (Carmem 
Francisco, “Os Verdes”), mas que, alertou Eugénia 
Amador, presidente da Assembleia de Freguesia de 
Sines, não pode passar por “pôr as pessoas contra a 
direcção do centro, que deve ter muitas dificuldades em 
alterar a situação”.

 António Braz (Partido 
Socialista), Francisco 
C a m p o s  ( P a r t i d o  
Popular) e Filipe Raposo
(Partido Social Demo-
crata) mostraram-se 
s o l i d á r i o s  c o m  a  
população e os seus 
órgãos autárquicos nesta 
situação de ruptura. 
 A Câmara Municipal de 

Sines não tem compe-
tência sobre a área da 
saúde, mas tem-se batido 
e  tem contr ibuído,  
inclusive no campo 
f i n a n c e i r o ,  p a r a  a  
melhoria da prestação 
desse serviço no concelho 
de Sines. Disponibilizou 

um terreno valioso para a construção no novo centro de 
saúde (que não tem novamente, em 2003, verba 
reservada em PIDDAC), pagou as rendas de casa a três 
médicos espanhóis durante dois anos, gastou mais de 
350 mil euros em obras no Centro de Saúde. Continua 
a contactar médicos e a oferecer-lhes regalias para se 
fixarem em Sines. Mas não se pode substituir ao Estado.
 Em reunião de extraordinária da CMS realizada no dia 

27 de Dezembro, o executivo deliberou por 
unanimidade continuar a pressionar o Ministério da 
Saúde, no sentido de se resolver esta situação, embora 
se mostre disponível para a procura de soluções para 
resolver ou minimizar a situação actual, desde que tal 
seja solicitado por escrito pelo Centro de Saúde.

Centro de Saúde de Sines.

Diplomacia económica 
arranca em Sines
A primeira reunião do Fórum de Embaixadores da Associação Portuguesa para o Investimento 

teve lugar em Sines.

O GOVERNO aposta no envolvimento das 
embaixadas no esforço de captação de investimento 
externo para Portugal. O Fórum de Embaixadores, 
órgão consultivo da Agência Portuguesa para o 
Investimento (API), reuniu-se pela primeira vez em 
Sines, na sede da PGS - Promoção e Gestão de Áreas 
Industriais e Serviços, S. A., nos dias 7 e 8 de Janeiro.

 Sines, um dos pontos do país com maiores 
investimentos em curso e com condições e infra-
estruturas de interesse único para as empresas, é uma das 
grandes apostas da API para atrair o capital estrangeiro 
para Portugal.
 Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, apelou nas suas boas vindas que os embaixadores 
fossem mensageiros deste empreendimento com 
importância decisiva para a região e o país. E respondeu 
com a abertura para negociação quando o ministro da 
Economia, Carlos Tavares, sugeriu que poderia ser aqui 
instalada umas das primeiras zonas de localização 
industrial com condições fiscais excepcionais a criar em 
Portugal.

 Na sua exposição ao fórum (constituído por 14 
embaixadores de países potencialmente mais 
relevantes), Carlos Tavares enumerou as razões que dão 

forma ao seu optimismo sobre a retoma do 
investimento estrangeiro directo em Portugal.
 Para o ministro, mesmo no contexto do alargamento 

da União Europeia, Portugal está em vantagem porque 
combina factores políticos como a estabilidade 
democrática, factores financeiros como a saúde do 

sistema bancário, factores económicos 
como a existência ainda de custos de 
produção altamente competitivos, 
factores sociais como a baixa 
criminalidade e factores humanos 
como a capacidade de inovar dos 
portugueses. O ministro apontou 
futuras iniciativas do governo 
(“choque fiscal”, nova política de 
subsídios, novo quadro regulador da 
concorrência, etc.) como reforço 
deste elenco de vantagens.

 A Associação Portuguesa para o 
Investimento (API) tem sede no 
Porto e é presidida por Miguel 
Cadilhe.

 Com o reporte duplo dos 
embaixadores ao Ministério dos 
Negóc ios  Es t range i ros  e  ao  

Ministério da Economia e com a intersecção do 
trabalho das embaixadas e do ICEP (Investimentos, 
Comércio e Turismo de Portugal) passará a haver uma 
única representação externa de Portugal na área
económica.

Aspecto da mesa da primeira reunião do Fórum de Embaixadores da API.
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Quatro anos decisivos
As Grandes Opções do Plano aprovadas em Dezembro prevêem investimentos no 
valor de 58,6 milhões de euros entre 2003 e 2006. 

O R Ç A M E N T O   E   G O P

10,7 milhões de euros 
para investimentos
O total do Orçamento Municipal para 2003 é de 25,2 milhões de euros, ligeiramente superior 
ao ano passado.

O ORÇAMENTO Municipal para 2003 apresenta como valor 
total 25 200 980 euros, o segundo orçamento com valor mais 
elevado nos últimos cinco anos (a seguir a 2001). As receitas / 
despesas correntes têm reservados 13,5 milhões de euros e às 
receitas / despesas de capital correspondem 11,6 milhões de 
euros.

Despesas de capital... A rubrica capital é quase na totalidade 
(92 por cento - 10,7 milhões de euros) preenchida por 
investimento. A requalificação da cidade (3,9 milhões de euros), 
a habitação (1,3 milhões) e as instalações culturais e 
desportivas (1,5 milhões) são as áreas com maiores 
financiamentos definidos. Escolas (440 mil euros) e parques e 
jardins (475 mil euros) são outros domínios a que serão 
dedicados elevados volumes de investimento em 2003 (veja
destaques do Plano Plurianual de Investimentos).

…e as suas receitas. As principais fontes de receitas de 
capital são as transferências (53%) e a venda de bens de 
investimento (41%). A autarquia recebe 2,3 milhões de euros do 
Orçamento de Estado e 3,6 milhões do programa Programa 
Operacional da Região Alentejo (PORA) para despesas com 
obras. Espera obter 4,5 milhões de euros com a venda de 
terrenos.
  Despesas correntes… O pessoal continua a ser a primeira 
rubrica das despesas correntes (43%). Em 2003, prevê-se que 
se gaste 5,7 milhões de euros com os recursos humanos da 
câmara. Pouco menos, 5,5 milhões, serão gastos com a 
aquisição de bens e serviços, onde se destacam as áreas da 
limpeza e higiene (809 mil euros) e seminários, exposições e 
similares (equivalente a promoção de eventos), com 690 mil 
euros. Estão reservados 1,7 milhões de euros para 
transferências correntes para juntas de freguesia, instituições 
sem fins lucrativos, etc.

…e as suas receitas. As receitas correntes são asseguradas 
em 41% pelas transferências correntes e em 31% pelos 
impostos directos. Em termos de transferências, 2,2 milhões de 
euros provêm do Orçamento de Estado. Estima-se que as 
empresas contribuam com 3 milhões. Nos impostos directos, as 

principais fontes de receita corrente prevista são as derramas 
(1,9 milhões de euros) e a sisa (1,2 milhões de euros).
  Juntas de freguesia e colectividades. Em 2003, serão 
transferidos do Orçamento Municipal para a Junta de Freguesia 
de Sines 252,2 mil euros e para a Junta de Freguesia de Porto 
Covo 404,1 mil euros. No total, este montante sobe em 12 870 

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2003
Resumo

TOTAL DE RECEITAS / DESPESAS
25 200 980 euros

CAPITAL
Total de receitas / despesas
11 641 085 euros

Principais fontes de despesas
Aquisição de bens de capital (investimentos): 92%

Principais fontes de receitas
Transferências de capital: 53%
Venda de bens de investimento: 41%

CORRENTES
Total de receitas / despesas
13 559 894 euros

Principais fontes de despesas
Despesas com pessoal: 43%
Aquisição de bens e serviços: 41%

Principais fontes de receitas
Transferências correntes: 41%
Impostos directos: 31%

euros o montante transferido em 2002. As colectividades são 
apoiadas em 948,9 mil euros, quase 90 mil euros mais do que no 
ano passado. Com 335,3 mil euros, corresponde à área do 
desporto, recreio e lazer (que não inclui cultura) a maior fatia 
(35,34%) dos apoios financeiros concedidos.

ORÇAMENTO 2003

A CÂMARA Municipal de Sines, na sua reunião de 9 
de Dezembro, e a Assembleia Municipal de Sines, na 
sessão de 19 de Dezembro, aprovaram, por maioria, o 
Orçamento 2003 (ver abaixo) e as Grandes Opções do 
Plano 2003-2006. O Plano Plurianual de 
Investimentos (PPI), que define os projectos a realizar 
durante esse quadriénio, prevê investimentos no valor 
de 58 616 439 euros.
 As obras que envolvem montantes mais elevados - 

acima do milhão e meio de euros - são a habitação social 
(todo o programa de 238 fogos está estimado em 12 
milhões), a construção do edifício e a aquisição de 
mobiliário e equipamentos para a Biblioteca / Centro 
de Artes (8,6 milhões), as Piscinas Municipais (2,3 
milhões) e as quarta, quinta e sexta fases dos arranjos e 
expansão da ZIL II (1,8 milhões).

 São grandes investimentos que marcam uma fase 
excepcional do desenvolvimento e qualificação do 
concelho e que acompanhados pelo planeamento 
urbano, pela requalificação dos bairros, pelo 
saneamento básico, são as melhores expressões do 
trabalho da CMS para modernizar Sines e para ajudar a 
tornar proveitoso e não traumático o crescimento que 
as novas estruturas portuárias induzirão.

 No que está ao seu alcance a câmara continuará a 
apoiar os agentes mais dinâmicos e os grupos menos 
favorecidos da comunidade sineense. A actividade de 
colectividades e empresas será estimulada. Jovens, 
idosos e carenciados terão apoio em áreas tão diferentes 
como a habitação e o convívio. Um concelho moderno 
não se faz sem criatividade, mas também não se faz sem 
justiça social.
 Mas este é um trabalho de parceria. Na construção de 

acessibilidades fundamentais, na dotação de boas infra-
estruturas de saúde, na partilha dos custos dos grandes 
equipamentos, é necessário que o governo central 
assuma que ao valor económico estratégico de Sines 
tem de corresponder uma preocupação com a sua 
realidade social e humana.
 A limitação do recurso ao crédito pelas autarquias em 

2003 é um entrave ao desenvolvimento local e, no caso 
de Sines, poderá colocar dificuldades acrescidas, por 
exemplo, na aquisição dos 124 fogos - Bairro da 
Floresta. A CMS envidará todos os esforços e procurará 
fazer as negociações necessárias para que não haja 
atrasos nas obras fundamentais para Sines (ver entrevista 

ao presidente da câmara, Manuel Coelho, nas páginas 2 e 3 

deste jornal).
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ACÇÕES RELEVANTES PARA 2003
E DESTAQUES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

HABITAÇÃO

128 fogos arrancam no início do ano
A CÂMARA Municipal de Sines está empenhada no 
desenvolvimento e concretização de uma política 
municipal de habitação, de modo a dar resposta às 
necessidades das famílias de Sines a uma habitação 
condigna.
 Desta política destaca-se:
 1. O programa de realojamento de famílias a viver em 

barracas ou casas abarracadas. Para tal a Câmara 
Municipal de Sines assinou em 2000 um protocolo com 
o Instituto Nacional de Habitação para a construção de 
238 habitações, 124 das quais já estão em construção. A 
conclusão destas casas é nesta data uma preocupação 
face às dificuldades criadas pelo governo de inviabilizar 
o recurso a empréstimos por parte das autarquias. Está 
também em curso um projecto para a localização e 
construção de um aglomerado habitacional para 

resolver o alojamento condigno de cerca de 30 famílias 
de etnia cigana.
 2. O programa de construção de habitação a custos 

controlados, para venda a famílias necessitadas de 
habitação nomeadamente casais jovens, sem 
possibilidade de adquirir casa a preços de mercado. 
Neste programa será iniciada a construção de 128 
apartamentos em Janeiro de 2003.
 Além destes programas a Câmara Municipal de Sines 

está disponível para colaborar com a Cooperativa de 
Habitação de Sines na concretização de habitações a 
custos controlados para famílias de Sines e continuará a 
apoiar as famílias carenciadas, com cedência de 
materiais para a reparação e melhoria das suas 
habitações.

EDUCAÇÃO

Prossegue a requalificação das escolas
AO LONGO dos últimos anos, a Câmara Municipal de 
Sines tem trabalhado para a melhoria das condições 
físicas das escolas primárias do concelho. Este trabalho 
prosseguirá.
 Na Escola Básica n.º 1 será concluído o projecto de um 

edifício polivalente que inclui biblioteca, sala de 
professores e espaço para actividades de educação física.
 Serão iniciados os arranjos exteriores das Escola EB1 

n.º 1 de Sines, EB1 n.º 2 de Sines e da Escola Básica de 
Porto Covo. Será iniciada a reformulação dos 
equipamentos dos parques infantis.
 Para além dos investimentos na melhoria das escolas 

básicas e outros equipamentos, a câmara continuará a 
pugnar pelo desenvolvimento do pré-escolar, do ensino 
técnico profissional (cujas escolas no concelho apoia) e 
pela criação do ensino superior. A autarquia continuará 
a apoiar a Universidade de Évora e a reivindicar a 
construção de um laboratório de ciências do mar.

 Será implementado um novo programa de transportes 
escolares, cada vez mais assumidos directamente pelos 
meios próprios da câmara e serão aumentados os 
valores dos apoios concedidos aos alunos carenciados 
do ensino básico.
 Será executada a Carta Educativa do município e 

constituído o Conselho Municipal de Educação.
 Haverá também um reforço na área da juventude. O 

Conselho Municipal de Juventude entrará em 
funcionamento efectivo, será criado um Gabinete de 
Juventude e lançada uma revista para essa faixa etária.

Algumas despesas em 2003
Atribuição de Bolsas de Estudo, 44 800 €
Cantinas Escolares (excluindo custos de pessoal), 25 000 €
Transportes Escolares, 150 000 €
Apoios a alunos carenciados, 4 833 €
Apoio às Escolas Profissionais de Sines, 31 741 €

ADMINISTRAÇÃO GERAL TRABALHAR
PARA SERVIR MELHOR O CIDADÃO

A CÂMARA Municipal de Sines continuará a trabalhar para 
melhorar a prestação de serviços aos munícipes. Essa melhoria 
passará, por exemplo, pela instalação de serviços em novos 
espaços e pelo reforço da formação profissional dos 
trabalhadores da autarquia. 
  Prosseguirá também a informatização dos serviços. Será 
instalado o programa, já adquirido, que permitirá aos 
munícipes ou técnicos aceder através da internet aos seus 
processos de obras, na sequência da página do município 
<www.mun-sines.pt> que já permite o acesso a um elevado 
número de informações, a qual será continuamente 
melhorada e actualizada.
  Manter-se-á o programa de sensibilização e formação 
contínua nas áreas da higiene e segurança.

Algumas despesas em 2003
Equipamento informático, 100 000 €

PROTECÇÃO CIVIL CMS, BOMBEIROS 
E EMPRESAS EM COLABORAÇÃO 
PARA UMA SINES MAIS SEGURA

CABE À Câmara Municipal dirigir os Serviços Municipais de 
Protecção Civil, onde procurará incrementar a colaboração 
entre os serviços de segurança das grandes empresas 
industriais e os Bombeiros Voluntários de Sines, e manter 
actualizado o Plano Municipal de Emergência. Continuará 
também, na medida das suas possibilidades, a apoiar a 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines.

Algumas despesas em 2003
Aquisição de motoniveladora, 30 000 €
Apoios aos Bombeiros Voluntários de Sines, 43 871 €

SAÚDE CÂMARA APOIA FIXAÇÃO 
DE MÉDICOS

A CMS continuará a pugnar para que sejam garantidos 
serviços médicos e de enfermagem suficientes e de qualidade 
que satisfaçam as necessidades da população. Procurará trazer 
novos médicos para Sines, se necessário concedendo apoios 
para a sua fixação, e manterá os apoios ao seu alcance no 
tratamento e recuperação de toxicodependentes. Exigirá a 
construção imediata do Centro de Saúde e a conclusão, 
apetrechamento e dotação de meios humanos no Hospital 
Distrital de Santiago do Cacém.

ACÇÃO SOCIAL AJUDAR OS MAIS 
NECESSITADOS

A CMS continuará a apoiar as instituições locais que 
desenvolvem acções importantes nestas áreas,  
nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia e a Cercisiago. 
Prosseguirá o seu apoio à população mais idosa, através do 
Espaço e do Programa Seniores.
  Manterá o apoio ao município geminado de Santa Cruz e 
desenvolverá um protocolo idêntico com o município 
timorense de Aileu.

Algumas acções relevantes em 2003
Programa de intervenção junto da população idosa, 35 000 €
Apoio à Câmara Municipal de Santa Cruz (Cabo Verde), 10 000 €
Geminação com Aileu (Timor), 20 000 €
Cercisiago, 22 184 €
Santa Casa da Misericórdia, 38 588 €
Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias, 52 500 €

OBRAS PRINCIPAIS

HABITAÇÃO

Habitação Social - Aquisição de 124 fogos
Total do investimento: 6 075 479 euros
Financiamento definido para 2003: 1 215 096 euros
Início /  fim: 2001 / 2004
Fase de execução: com projecto técnico

Habitação Social - Aquisição de 114 fogos
Total do investimento: 5 985 576 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2004 / 2006
Fase de execução: não iniciada

EDUCAÇÃO

Escola EB1 n.º 1 de Sines (novo edifício e arranjos 
exteriores)
Total do investimento: 1 119 375 euros
Financiamento definido para 2003: 14 531 euros
Início /  fim: 2001 / 2004
Fase de execução: com projecto técnico

Escola EB1 das Percebeiras
Total do investimento: 1 050 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2003 / 2006
Fase de execução:  não iniciada

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Centro Cívico de Porto Covo
Total do investimento: 1 112 809 euros
Financiamento definido para 2003: 100 000 euros
Início /  fim: 2001 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

Aquisição e adaptação de edifício para instalação de 
serviços municipais
Total do investimento: 529 873 euros
Financiamento definido para 2003: 57 175 euros
Início /  fim: 2002 / 2009
Fase de execução: adjudicada
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Preparar o futuro, 

melhorar o presente
QUER NA sua dimensão “planeamento”, quer na 
dimensão “requalificação”, a área do ordenamento do 
território tem sido uma grande aposta da câmara nos 
últimos anos.
 Em 2003, entram em vigor os Planos de Urbanização 

de Sines e Porto Covo e dos Planos de Pormenor das 
Zonas de Expansão Norte e Sul-Nascente. No segundo 
semestre do ano, ficam concluídos os Planos de 

Salvaguarda das Zonas Históricas de Sines e do Porto 
Covo. Será iniciada a revisão do Plano Director 
Municipal, em coordenação com os planos de âmbito 
regional e sub-regional.
 O amplo trabalho de requalificação urbana já realizado 

prosseguirá no Bairro das Índias, Bairro D. Pedro I, 
Bairro Norton de Matos e Baixa de São Pedro.
 Continuará a procurar-se uma solução definitiva para 

conclusão das infra-estruturas do loteamento 
abandonado pela Investifinatur, conhecido como Art.º 
47 em Porto Covo.
 Em termos de recuperação das vias urbanas e rurais, as 

próximas obras são a Travessa da Calça Virada, a Beco 
da Floresta e a estrada entre a Colmeia e a Sonega (2.ª 
fase).

OBRAS PRINCIPAIS

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Bairro D. Pedro I (arranjos exteriores)
Total do investimento: 206 832 euros
Financiamento definido para 2003: 50 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: não iniciada

Bairro 1.º de Maio (arranjos exteriores)
Total do investimento: 100 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: não iniciada

Casa de Velório
Total do investimento: 243 731 euros
Financiamento definido para 2003: 30 000 euros
Início /  fim: 2001 / 2004
Fase de execução: com projecto técnico

Centro histórico
Mobiliário urbano
Total do investimento: 100 000 euros
Financiamento definido para 2003: 12 000 euros
Início /  fim: 2003 / 2006
Fase de execução: não iniciada
Pavimentos
Total do investimento: 250 000 euros
Financiamento definido para 2003: 20 000 euros
Início /  fim: 2003 / 2006
Fase de execução: não iniciada

ZIL II
4.ª fase - Arranjos exteriores 
Total do investimento: 250 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: não iniciada
5.ª fase - Expansão
Total do investimento: 1 000 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2005
Fase de execução: não iniciada
6.ª fase - Acessos
Total do investimento: 651 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Praça Marquês de Pombal e Rua Vasco da Gama (Porto 
Covo)
Total do investimento: 220  000 euros
Financiamento definido para 2003: 20 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2003
Fase de execução: não iniciada

Revisão do Plano Director Municipal
Total do investimento: 200 000 euros
Financiamento definido para 2003: 20 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: não iniciada

Travessa do Calça Virada
Total do investimento: 71 036 euros
Financiamento definido para 2003: 71 036 euros
Início /  fim: 2002 / 2003
Fase de execução: adjudicada

Transportes e comunicações

Estrada do Farol, Estrada e Beco da Floresta (arruamentos 
e arranjos exteriores)
Total do investimento: 600 000 euros
Financiamento definido para 2003: 30 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2006
Fase de execução: com projecto técnico

Estrada Municipal 554 e Caminho Municipal 1115 
(alargamento)
Total do investimento: 600 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2006
Fase de execução: com projecto técnico

Caminho Municipal da Colmeia - 2.º troço entre a Cabeça 
da Cabra e a Sonega
Total do investimento: 245 280 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: -

Terminal Rodoviário
Total do investimento: 1 050 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

ACÇÕES RELEVANTES PARA 2003
E DESTAQUES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
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SANEAMENTO

Problema dos esgotos 

com solução definida em 2003
DURANTE 2002 desenvolveram-se junto de diversas 
entidades, nomeadamente junto do Ministro do 
Ambiente, contactos para resolução do problema dos 
esgotos de Sines, cuja solução, como é conhecido, 
ultrapassa  as capacidades financeiras do município. 
Essa solução, a realizar em 2003, encontrar-se-á 
possivelmente entre o projecto Intermunicipal do 
Litoral Alentejano e acordos com a Empresa Águas de 
Santo André. 
 Entretanto foi executado pela Câmara um estudo para 

determinar se a solução preconizada no projecto 
existente, que consiste numa rede de estações elevatórias 
em anel, é a mais adequada ou se a opção deverá ser 
separada por bacias.

ÁGUA

Reforço do abastecimento

a partir de 2003
TAMBÉM para o abastecimento de água em alta foi 
apresentado ao Fundo de Coesão candidatura conjunta 
com os Municípios do Litoral Alentejano, aguardando-
se resposta.

 Foram efectuados furos para novas captações em 
Monte Feio e instalado equipamento para reforçar o 
volume das captações. Com este reforço melhorou 
substancialmente a autonomia do abastecimento 
próprio, sendo porém necessário construir novo 
depósito em Monte dos Chãos.
 Prosseguirão os estudos para a construção de novo 

depósito em Porto Covo e sua ligação aos lugares 
limítrofes.

 Será mantida particular atenção ao controlo da 
qualidade da água para consumo humano.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Recolha separativa para breve
JÁ FOI lançado pela AMAGRA, associação 
intermunicipal que coordena o sistema de recolha de 
resíduos sólidos urbanos, em que Sines se integra, o 
concurso para a construção da central de recolha 
separativa e dos diversos ecopontos. Logo que esteja 
disponível será implementada imediatamente no nosso 
município a recolha separativa de embalagens, além do 
papel e do vidro que já vem sendo recolhido.  Será 
continuamente melhorado o sistema de limpeza 
pública e de recolha de resíduos sólidos, sendo ensaiada 
a instalação de novo tipo de contentores de maior 
capacidade e enterrados.

PROTECÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Sines e Santiago do Cacém

criam observatório
A CMS intervirá sempre na defesa do ambiente, tanto 
junto das grandes empresas, como do Ministério do 
Ambiente para que aplique medidas para cumprimento 
da legislação, no sentido da preservação da saúde e 
qualidade de vida. Criará, juntamente com a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, um Observatório de 
Ambiente.
 Será concluída a construção do Jardim Municipal de 

Porto Covo, criadas novas zonas verdes e melhoradas as 
existentes.
 Serão tomadas medidas para ainda melhor qualificação 

do cemitério.

OBRAS PRINCIPAIS

HABITAÇÃO

Estç. elevatórias e sistema em alta da rede de esgotos
Total do investimento: 870 487 euros
Financiamento definido para 2003: 20 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2006
Fase de execução: não iniciada

Colector de esgotos e estação elevatória - PP Norte
Total do investimento: 400 000 euros
Financiamento definido para 2003: 25 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: com projecto técnico

ÁGUA

Reforço do abastecimento de água a Sines
Total do investimento: 600 000 euros
Financiamento definido para 2003: 25 000 euros
Início /  fim: 2002 / 2004
Fase de execução: não iniciada

Depósito de água em Porto Covo
Total do investimento: 400 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

AMBIENTE

Jardim Municipal de Porto Covo
Total do investimento: 465 420 euros
Financiamento definido para 2003: 465 420 euros
Início /  fim: 2001 / 2003
Fase de execução: execução física até 50%

ACÇÕES RELEVANTES PARA 2003
E DESTAQUES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
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NA CONSTRUÇÃO de 
estruturas, na promoção 
autónoma de eventos e no 
apoio às associações, a 
cultura continuará a ser 
u m a  p r i o r i d a d e  d a  
Câmara Municipal de 
Sines.
 Em termos de estruturas, 

após a conclusão da 
primeira fase - escavação e 
c o n t e n ç ã o  -  e  d o  
lançamento do concurso 
para a construção da 

segunda fase, terão inicio em 2003 as obras dos edifícios 
da Biblioteca / Centro de Artes. Prosseguirá o projecto 
de musealização do Castelo e será lançado o concurso 
para a adaptação do edifício Pidwell para a instalação da 
escola de Música e das Artes.

CULTURA

Continua a aposta 
nos equipamentos

 Em termos de programação, a autarquia promoverá ao 
longo do ano diversos espectáculos  de música, teatro e 
dança, com destaque para o Festival Músicas do Mundo 
e para as comemorações do Dia do Município e do 25 
de Abril.
 Prosseguirá o apoio a edições de obras com interesse 

para Sines e serão intensificadas as parcerias com as 
associações culturais.

Algumas acções relevantes em 2003
Festival das Músicas do Mundo, 200 000 €
25 de Abril, 45 000 €
Dia do Município, 15 000 €
Difusão das Artes do Espectáculo - parcerias com Ministério 
da Cultura, 40 000 € 
Apoio ao Teatro do Mar - Associação Contra Regra, 56 451 €
Apoio ao Centro Cultural Emmerico Nunes, 66 200 €
Apoio à SMURSS, 29 500 €
Aquisição de obras de arte para o Centro de Artes, 10 000 €

O R Ç A M E N T O   E   G O P

DESPORTO

Obra das piscinas terá início
em meados do ano
TAL COMO na cultura, no desporto a acção da 
autarquia continuará ser desenvolvida em três 
domínios: criação de infra-estruturas, programa de 
eventos e apoio à sociedade civil (escolas, clubes e 
associações).
 Em termos de estruturas, a obra mais importante é das 

piscinas municipais, cuja construção deverá ter início 
em meados de 2003. 
 Será estudada a criação de circuitos para ciclovias e vias 

pedonais para usufruto da população e turistas e 
elaborada a Carta Desportiva do Município de Sines, 
instrumento de apoio a toda a política desportiva para o 
concelho.
 A câmara continuará a dinamizar o desporto escolar, a 

promover os programas “Desporto é Vida” e “Desporto 
em Movimento” e a organizar um programa de eventos 
de dimensão local, regional e nacional, com destaque 
para a Meia-maratona Porto Covo - Sines. Fá-lo-á em 
estreita colaboração com clubes e associações 
desportivas, que continuará a apoiar logística e 
financeiramente.

Algumas acções relevantes em 2003
Meia Maratona Porto Covo - Sines, 30 000 €
Sines Praia, 5 000 €
Apoio ao Ginásio Clube de Sines, 45 500 €
Apoio ao Vasco da Gama, 108 100 €
Programa Desporto para todos, 10 000 €
Torneio de Futebol Juvenil da Páscoa, 5 000 €

TURISMO TORNAR SINES MAIS 
ATRACTIVA EM TERMOS TURÍSTICOS

A CÂMARA Municipal continuará a investir na promoção 
turística do concelho, editando publicações promocionais, 
participando em feiras, publicando anúncios e spots 
televisivos e radiofónicos.
  Promoverá a Mostra Gastronómica, o Festival da Sardinha e 
apoiará as festas de Verão em Porto Covo.
  Promoverá a vigilância e segurança das praias mais 
frequentadas do concelho e a sua limpeza.
  Assegurará o funcionamento do Parque de Campismo.

Algumas acções relevantes em 2003
Apoio à Comissão de Carnaval de Sines, 63 600 €
Limpeza das praias - subsídio à JF de Porto Covo, 12 500 €
Vigilância e segurança das Praias, 46 800 €
Apoio às Festas de verão de Porto Covo, 3 750 €
Festival de Gastronomia, 10 000 €

MERCADOS E FEIRAS UM NOVO 
PAVILHÃO MULTI-USOS

SERÁ desenvolvido um projecto de instalação de um pavilhão 
multi-usos, para realização de feiras, exposições e outros 
eventos desportivos, culturais e sociais que exijam grandes 
espaços.
  Em colaboração com a Associação de Comerciantes será 
desenvolvido o Programa URBCOM, cuja candidatura foi já 
apresentada para Porto Covo.
  Será reactivado o Gabinete de Apoio às Actividades 
Económicas.

OBRAS PRINCIPAIS

CULTURA

Biblioteca / Centro de Artes
Escavação, contenção e desvio de infra-estruturas
Total do investimento: 919 199 euros
Financiamento definido para 2003: 845 137 euros
Início /  fim: 2001 / 2003
Fase de execução: execução física superior a 50%
Construção e fiscalização do edifício
Total do investimento: 6 663 738 euros
Financiamento definido para 2003: 666 373 euros
Início /  fim: 2002 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico
Mobiliário e equipamentos
Total do investimento: 1 959 143 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2004 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Edifício Pidwell - Adaptação para Conservatório de 
Música
Total do investimento: 1 221 194  euros
Financiamento definido para 2003: 40 000 euros
Início /  fim: 2001 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

Musealização do Castelo (reparação e adaptação)
Total do investimento: 400 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2001 / 2006
Fase de execução: com projecto técnico

DESPORTO

Piscina Municipal
Total do investimento: 2 359 964 euros
Financiamento definido para 2003: 528 918 euros
Início /  fim: 2001 / 2004
Fase de execução: com projecto técnico

MERCADOS E FEIRAS

Pavilhão de feiras e exposições
Total do investimento: 500 000 euros
Financiamento definido para 2003: -
Início /  fim: 2002 / 2005
Fase de execução: -

Consulte os textos integrais
do Orçamento Municipal 2003

e Grandes Opções do Plano 2003-2006
em www.mun-sines.pt/autarquias

ACÇÕES RELEVANTES PARA 2003
E DESTAQUES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
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“Folgar neste dia é viver, viver, viver!”
Arnaldo da Soledade lançou dia 24 de Novembro a edição facsimilada do Foral de Sines de 1512.

PARA FACILITAR a sua consulta e para proteger o 
documento original, a Câmara Municipal de Sines 
decidiu editar em facsimile com tradução paleográfica o 
Foral de Sines de 1512. A edição, da responsabilidade 
do historiador Arnaldo Soledade, foi apresentada na 
Sessão Solene da Assembleia Municipal que assinalou, 
no Salão dos Bombeiros, o 640.º aniversário da 
elevação de Sines a vila.

 No discurso da apresentação, Arnaldo Soledade 
salientou o exemplo de amor à liberdade dado pelos 
homens-bons que em 1362 se dirigiram a Dom Pedro a 
pedir a isenção da sujeição a Santiago do Cacém.
 “Áspero e longo é o caminho do conceito da estrada da 

liberdade do pensamento humano, porém, vão caindo 
pelo caminho os velhos como eu, mas os novos devem 
levantar mais alto o pendão da liberdade. E essa 
liberdade foi trabalhada em 1362 pelos homens bons 
sineenses que tiveram a feliz ideia, o sumo bem e a 
essência do mundo incorruptível das nossas 
consciências, de enviarem dizer se fosse minha mercê de 
os fazer isentos de sujeição a Santiago do Cacém”.

 Fazendo uso das suas qualidades de comunicador,
Arnaldo Soledade recriou o ambiente em que a notícia 
da concessão de foral terá sido recebida em Sines: “A vila 
ficou mais rica de contentamento e ficou encantada pela 
justeza de sermos alguém! Foi por isso, que o 
tamborileiro-mor tocou tambor e o palrador gritou na 
Praça República hoje Tomás Ribeiro: «Somos livres, 
somos livres de Santiago do Cacém, graças a El-Rei D. 
Pedro I de Portugal!»”
 Depois deste momento emotivo, Arnaldo Soledade

falou do movimento nacional que, a partir do século XV,
reclamou a reforma e uniformização dos forais. Essa 
reforma teria concretização plena sob governo 
manuelino.

 “(…) os doutos da época manuelina inquiriram, 
relacionaram, avaliaram, meditaram a problemática de 
todos os achados inscritos nos pergamináceos e Fernão 
de Pina obrigou os doutos a reunirem-se e fazerem um 
modelo jurídico mais amplo e normativo, para que os 

forais se tornassem mais uníssonos e fundamentais para 
a boa governança do Reino e para além disso, as terras 
soubessem bem o que os oficiais e almoxarifes deviam 
fazer, pois estavam agora registados nos livros e nas 
Cartas de Forais em bom pergaminho que ficariam os 
textos de todos os forais em três exemplares: um para o 
donatário da terra outro para a câmara respectiva que 
neste caso era a nossa de Sines e outra para a Torre do 
Tombo.”
 Foi o foral reformado por Dom Manuel em 1512 que 

a CMS agora publicou.
 Apesar de Arnaldo Soledade considerar motivo de 

orgulho a câmara ainda ter na sua posse o seu exemplar 
do foral, a verdade é que nem sempre lhe foi dado o 
tratamento devido.

 “(…) foi malbaratado, vilipendiado, expurgado e 
enviado até para Évora em 1969 e em seguida voltou à 
terra da promissão sineense e, ao voltar, ninguém ligou 
importância ao valor transcendental. Vai daí foi parar 
ao sótão horrível da câmara numa sinfonia de desdém 
por um tesouro público tão precioso! Tão 
diamantífero, e, que afinal por incúria dos homens de 
então lançaram para as calendas da podridão!”
 Foi António Correia, actual presidente da Junta de 

Freguesia de Sines, quem encontrou o Foral e o 
restituiu à sua dignidade. 
 Arnaldo Soledade, que nele teve também empenho e 

auxílio especial na publicação desta edição, prestou-lhe 
homenagem.

Um exemplo com 640 anos
O Dia do Município, 24 de Novembro, foi assinalado com uma Sessão Solene no Salão dos Bombeiros.
O SALÃO dos Bombeiros recebeu dia 24 de Novembro 
mais uma Sessão Solene Comemorativa do Dia do 
Município. Manuel Coelho, presidente da CMS, 
aproveitou a comemoração de um evento histórico em 
que os “homens bons” de Sines se uniram na defesa sua 
terra, o pedido de foral, para apelar aos eleitos “uma 
manifestação firme e inequívoca de solidariedade” para 
com o executivo em relação à decisão governamental de 
impedir o recurso ao crédito pelas autarquias locais.
 “O governo decide aumentar o seu endividamento em 

25 por cento, exactamente, 1 300 milhões de contos, 
custear 10 novos estádios, com gastos de largas dezenas 
de milhões de contos, e impede as autarquias de terem 
acesso ao crédito para a construção de habitação social e 
para o financiamento de grandes obras para as quais a 
comunidade europeia decidiu a possibilidade de recurso 
ao crédito”, disse Manuel Coelho.
 O autarca fez votos para que esta seja uma luta que 

transcenda a diferenças partidárias e assumiu a 
determinação de continuar a trabalhar pela 
concretização do plano de obras e restantes programas, 
nas mais diversas áreas.
 “Nesta data temos obras realizadas na qualificação da 

cidade e de Porto Covo com investimentos superiores a 

2 milhões de contos, nos últimos dois anos”, afirmou 
Manuel Coelho, anunciando para Dezembro/Janeiro o 
lançamento dos concursos para construção das piscinas 
e do edifício da Biblioteca / Centro de Artes. 
 Idalino José, vereador da CMS eleito pelo Partido 

Socialista, falou na sua intervenção no papel que atribui 
aos governos da sua cor política (1995-2002) na 
viabilização de projectos decisivos para Sines: Terminal
XXI, Terminal de Gás Natural, melhorias no porto de 
pesca, Hospital e Maternidade de Santiago do Cacém, 
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária e novos 
pavilhões da Escola EB 2,3 Vasco da Gama e apoios a 
várias associações do concelho.
 Jorge Ruas, deputado municipal eleito pela coligação 

entre o PPD/PSD e o CDS/PP, destacou a importância 
que Sines detém actualmente no contexto da economia 
portuguesa, na área portuária e industrial, e lembrou os 
“sacrifícios individuais” que projectos nacionais muitas 
vezes acarretam, como é o caso dos expropriações em 
Sines, um problema ainda incompletamente resolvido. 
Pesca, ambiente, turismo, cultura e desporto, são para o 
autarca outras áreas de atenção prioritária para um 
desenvolvimento equilibrado de Sines.

Jorge Ruas, deputado municipal do PSD, na sua intervenção.

Arnaldo Soledade, na apresentação do Foral de Sines de 1512.
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Jazz XXI
O Carlos Barretto Trio deu um concerto excepcional, no Salão dos Bombeiros, a fechar o Dia do Município.

D I A   D O   M U N I C Í P I O

O MUNICÍPIO festejou 640 anos de história com a 
música do amanhã. No Salão dos Bombeiros,  a seguir à 
Sessão Solene do 24 de Novembro, o Trio de Carlos 
Barreto produziu à vista de toda a gente, como um grande 
motor aberto, o melhor jazz que se fabrica em Portugal.

 Um concerto de “música improvisada” em que a 
criatividade jazzística é alimentada pela tradição e 
produção contemporânea de música erudita, alguma coisa 
pelo folk e bastante pelo rock. Música de exploração, que 
se pode “provocar” com adjectivos como EUROPEIA, 
VANGUARDISTA e AUTORAL, mas que nunca resulta 
numa música fria.
 “Distresser”, por exemplo, é uma delícia rítmica para 

ouvir sem casaco que inclui um dueto formidável, tocado 
em volume para não acordar as crianças, entre o 
contrabaixo percussivo e assertivo de Barreto e a bateria 
minimalista de Salgueiro.

 Mas o melhor do concerto, a peça que mais 
exemplarmente representa a mundividência do trio, talvez 
seja a suite de quase 20 minutos que engloba os temas 
“Searching”, “Nas Trevas”, “Luminae”, “Espírito da 
Solidão” e “Final Searching”. 
 Aqui, em uso de todos os seus recursos expressivos, o trio 

cria uma variedade de ambiências nocturnas, suspenses 
policiais, delíquios de amor, pequenas aventuras solitárias 

em paisagens industriais.
 Mário Delgado está particularmente em destaque, com a 

sua guitarra cheia de distorções “hendrixianas” 
(“Searching” parece acid rock!) e “frisellianas” (como em 
“Luminae”, onde primeiro dialoga num ambiente espacial 
com o contrabaixo convertido em violoncelo de Barreto e, 
mais tarde, se coloca em verdadeira comunhão 'dub' com a 
bateria de Salgueiro). 
 Em “Espírito da Solidão” - óptima faixa para conduzir de 

noite -, o trio produz música electrónica sem 
computadores.
 Os domínio dos músicos sobre os instrumentos e a 

multiplicidade de vozes que deles são capazes de 
extrair é, de resto, um dos aspectos mais notáveis 
deste trio.
 O contrabaixo de Barreto acolhe o arco como um 

violoncelo e é capaz de acrescentar farrapos de 
melancolia intensa, barroca, ao conjunto. A bateria 
de Salgueiro admite a baqueta, mas também os 
dedos nas suas peles e metais. A guitarra de 
Delgado deita-se sobre os seus joelhos e deixa-se 
percutir como um saltério ligado à electricidade.

 O resultado é um trio de jazz com a riqueza 
tímbrica de uma orquestra de câmara.
 Excelente (talvez curto), o concerto não consegue 

mesmo assim chegar à transcendência do disco, 
cujo repertório, de resto, foi a sua base.
 A “Radio Song” - O Concerto, faz falta o clarinete do 

convidado Louis Sclavis que enriquece “Radio Song” - O 
Disco com o seu sopro multiforme, capaz de ser “free”, 
capaz de ser étnico, capaz de ser um romântico espectralista 
francês. E fazem falta as “Variações em mi”, onde Carlos 
Barreto diz a verdade: “No fundo, no fundo, sou um 
clássico”.

Quarteto Lusita…nescu
Três romenos e um inglês mostraram na Capela da Misericórdia como é bom 
recordar que Portugal tem compositores surpreendentes como Joly Braga Santos.
QUE QUARTETO é este que se chama “Lusitano” e não tem 
nenhum português na sua formação? É a imagem dos novos 
tempos e do desequilíbrio do país. Quando soube que o 
quarteto ficaria sedeado em Vila Viçosa, nenhum 
instrumentista português aceitou a proposta. Aceitaram três 
romenos, e a música, inclusive a de compositores portugueses, 
não ficou a perder. 
  Barry D'Souza (viola, maestro e criador do quarteto), Adrian 
Florescu (primeiro violino), Laurentiu Zapciroiui (segundo 
violino) e Vasile Stanescu (violoncelo) são de facto 
instrumentistas de primeira e o concerto que deram na Capela 
da Misericórdia, dia 23 de Novembro, foi talvez, no campo 
clássico, o mais interessante dos últimos tempos.
  E o que o QL nos  deu, realizando a sua vocação pedagógica, 
foi uma “história concisa” do quarteto de cordas. O programa, 
comentado por Cláudia D'Souza, estava ordenado 
cronologicamente, dando ao público a oportunidade de 
aperceber-se da evolução estilística do quarteto ao longo do 
tempo.
  O concerto foi aberto pelo pai do género, Joseph Haydn, 
com o finale do Quarteto Op. 77 n.º 1, um andamento muito 
scherzante de um compositor conhecido pelo seu sentido de 
humor. Seguiu-se-lhe a “alegria tranquila” do allegro do
Quarteto K458 “A Caça”, do discípulo e émulo de Haydn, W.
A. Mozart.
  O primeiro momento verdadeiramente superior do concerto 
foi o presto do Quarteto Op. 18 n.º 1 de Beethoven. Este 
andamento, que recorre à técnica do contraponto, é uma 
pequena jóia polifónica, tão expressivo do ponto de vista 
musical, como do próprio ponto de vista visual: é o tipo de 
peça que faz da interpretação instrumental uma coreografia, 
sem que isso tenha nada a ver com tiques de “virtuoso”.
  O andante expressivo do Quarteto Op. 44 n.º 1, de Felix 
Mendelssohn, e o allegro do Quarteto n.º 2 de Borodin, 
constituíram o par de peças mais lírico do concerto. Música 
para bodas de ouro de casamentos felizes, como pretendeu 
quase literalmente Borodin e como certamente aprovaria o 
respeitável Mendelssohn.

Um Joly emocionante

  É relativamente raro ver peças de música portuguesa 
contemporânea incluídas nas programações clássicas. Em 

Sines, ouviu-se por completo o Quarteto de Arcos n.º 2, de 
Joly Braga Santos (1924-1988). Uma grata surpresa, para 
quem não conhecia o talento melódico de um dos maiores 
compositores portugueses do século XX.
  O Quarteto de Cordas n.º 2 é uma peça neo-clássica, 
profundamente poética e com o contributo da tradição 
folclórica menos presente do que noutras obras do 
compositor. Talvez este distanciamento do nacionalismo ajude 
a torná-la tão actual, a deixe flutuar como um rio sem margens, 
quase puramente introspectivo, a torne tão capaz de despertar 
“sentimentos urbanos”.
  O Quarteto Lusitano está ligado à Associação de Música de 
Câmara do Alentejo e é patrocinado pela Casa de Bragança.
  O concerto do QL na Capela da Misericórdia esteve 
integrado no programa “Ao Encontro da Música e das Artes” e 
nas comemorações do Dia do Município.

Ska não 
chovesse…
A chuvosa “Noite Jovem” das Comemorações 

do Dia do Município marcou a estreia da 

banda Zealots e apresentou aos sineenses os 

ritmados Nike e Sloppy Joe.

SE O INVERNO não estivesse tão 
rigoroso na noite de 22 de Novembro, 
talvez o público tivesse acorrido em 
maior número à “Noite Jovem”, 
organizada pela CMS, no Salão da 
Música, no âmbito das comemorações 
do Dia do Município. A casa estava 
apenas a um terço e foi pena, porque 
houve boa música, momentos de 
emoção e até o que não se vê todos os 
dias, um vocalista louco, cantando 

numa língua inventada.
  O concerto dos Zealots, animado por uma claque que não 
parou de os apoiar (mesmo já durante a actuação dos grupos 
seguintes ;), foi um espectáculo emotivo. Carlos, Francisco, 
Bruno e Dino, estudantes da Escola Secundária Poeta Al Berto, 
fizeram a sua estreia à séria, num palco público, com um som e 
uma iluminação profissionais, e nunca perderam a compostura. 
O seu som é feito de metal pesado, talvez ainda sem uma 
identidade, mas com uma crueza interessante, que é o valor 
essencial que devem conservar ao longo da sua necessária 
evolução.
  Os Nike, a segunda banda da noite, disfarçam a sua evidente 
qualidade musical com um alegre corpo de equívocos. Não são 
ciganos, mas parecem, não tocam ska, mas às vezes faz 
lembrar, não são bascos, mas a língua (inventada) em que 
cantam não é mais melodiosa. Rui Pires é um óptimo vocalista, 
mas também se mostra capaz de tirar encantatórias notas 
orientais de um saxofone e tratar o Korg de José Pinto (o 
pianista de fato-macaco) com à-vontade. Pedro Fernandes 
(baixo) e Tiago Nabais (bateria), por seu turno, são 
fundamentais para construir o ritmo infeccioso desta mistura de 
orquestra balcânica com grupo de baile jamaicano.
  É também à Jamaica que os Sloppy Joe, talvez a mais 
consistente banda da noite, vão buscar muita da sua força. Aqui, 
pelo menos nalguns temas, o ska é mais puro, enriquecido 
pelos metais de Tito Santos (sax alto) e Nuno Martino 
(trompete). Noutros, coze um som “dub” que Sérgio Pires 
(baixo) alimenta na medida certa e Marta Campos, talvez um 
pouco triste com a postura reservada do público, é mesmo 
assim capaz de converter numa inter-galáctica viagem de 
intimidade.

Carlos Barretto Trio, uma das melhores formações de jazz nacionais.

Vasile Stanescu.

Zealots.
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Escola Poeta Al Berto inaugura 
painel alusivo ao patrono
O Dia do Patrono da Escola Secundária Poeta Al Berto incluiu ainda exercícios teatrais sobre o poeta, uma 
exposição e uma Feira do Livro.
DIA 23 de Novembro passou um ano sobre a atribuição 
do nome de Al Berto à Escola Secundária de Sines. A 
efeméride foi comemorada dia 22 com a inauguração de 
um painel alusivo ao poeta, à entrada da escola, uma 
exposição, uma feira do livro e dois exercícios teatrais 
baseados na sua obra. António Cândido e Maria 
Cristina Pidwell Tavares, irmãos do poeta, estiveram 
presentes nas comemorações.
 O painel, inspirado pela poesia do autor na escolha dos 

motivos, é o resultado do trabalho de um mês de 14 
alunos de Artes, orientados pela professora Maria do 
Rosário Bernardes. Um monumento que presta 
homenagem a Al Berto, que fica a fazer parte do rosto da 
escola e cuja execução, como conta a professora, foi em 
si uma experiência pedagógica especial, como projecto 
radicalmente “de grupo”, feito num regime pouco 
“escolar” (sem horários, quase sem hierarquias) e com a 
saudável obsessão dos trabalhos realizados com um 
objectivo muito concreto. 

 Um exemplo. Depois da inauguração do painel 
(apoiado pela CMS), as comemorações prosseguiram 
com a visita à exposição bio-bibliográfica sobre Al 
Berto.
 Em intervenções realizadas durante à visita, Emérico 

Gonçalves,  presidente do 
Conselho Executivo, e Manuel 
Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, convergiram 
na opinião sobre o acerto de ter 
um poeta como Al Berto como 
patrono de uma escola. O 
professor salientou seu exemplo 
c o m o  “ d e s a f i a d o r  d e  
consciências”, estímulo a uma 
criatividade livre e corajosa, e o 
autarca disse esperar que o 
conhecimento da sua obra 
contribua para despertar novas 
vocações literárias.
 A terceira “estação” do Dia do 

Patrono foi um exercício teatral 
realizado em vários espaços da 
escola por umas boas dezenas de 
alunos. A performance teve o seu 
momento alto numa altura em 
que, misturados com o público, vários grupos de 
alunos, cruzaram a leitura de diferentes textos de Al 
Berto e produziram uma glossolalia realmente 

impressionante.
 À noite, voltou a haver teatro com Al Berto dentro, na 

Capela da Misericórdia (ver abaixo).

O corpo
de Sines
O “Mar-de-Leva” de Al Berto foi o ponto de 

partida de uma performance teatral do Teatro 

do Mar e da Escola Secundária Poeta Al Berto.

AL BERTO, o poeta do corpo, 
também cantou o “corpo” de 
S i n e s  e  a s  s u a s  
modificações. “Mar-de-Leva - 
Sete textos dedicados à vila 
de Sines”, escrito na altura 
em que a paisagem do 
concelho sofr ia com a 
instalação do complexo 
industrial, conta a história de 
uma traumática perda de 
virgindade: a vestal medi-
terrânica é violada pelas 
forças da economia e da 
modernidade.

  “Outros dias mais simples”, performance teatral co-produzida 
pelo Teatro do Mar e pela Escola Secundária, que teve lugar na 
Capela da Misericórdia, dia 22 de Novembro, investe muito nesta 
metáfora sexual: telas rasgadas, teias de plástico, corpos 
contorcidos, vozes entre a agonia e o orgasmo. 
  A música, original, actua como um intensificador dramático 
muito eficaz da dor da transformação e os slides projectados a 
toda a altura da parede da capela (versos e fotografias do “antes 
e depois”) alimentam de referências o trabalho mais abstracto do 
bailado e a declamação.
  “Outros dias mais simples” resulta do exercício de uma segunda 
vocação do Teatro do Mar: a  formação de jovens, através das 
Oficinas de Expressão Teatral (apoiadas pela CMS). 
  Ao longo de três semanas, nove alunos da Secundária (Ana 
Berta Cardoso, Pedro Pereira, Joana Dindas, Frederico Silva, 
Rita Geraldes, Filipa Vilhena, Tiago Santos, Rita Stichini e Joana 
Beja) trabalharam intensivamente as várias disciplinas que 
fazem um espectáculo teatral. O que se viu na Capela foram as 
suas ideias, sustentadas na experiência de aprendizagem com o 
TM (de quem é também a direcção artística e organização do 
espectáculo).

OUTROS EVENTOS

“Escrevo
porque quero 
saber como 
termina
a história”
José Eduardo Agualusa, escritor angolano, 

esteve na Feira do Livro da Escola Secundária 

Poeta Al Berto para falar da sua obra e do 

universo da escrita e da leitura.

JOSÉ Eduardo Agualusa, jornalista e escritor angolano, autor 
de livros como “Estação das Chuvas” e “Nação Crioula”, foi o 
convidado deste ano da Feira do Livro da Escola Secundária 
Poeta Al Berto, onde conversou com um grupo de cerca de 30 
alunos e professores dia 29 de Novembro. Entre outros temas, 
falou-se do trabalho da escrita e da existência ou não de um 
crise na leitura.

“Um romance é como um jogo de computador”. Agualusa,
uma figura solar, é um apaixonado pela sua profissão. E fala 
dela, em primeiro lugar, como um divertimento excepcional: 
“Um romance é como um jogo de computador. Com o aliciante 
de que a liberdade de criar (vidas) é absoluta”. 
  Escrever é também uma experiência de leitura: “Escrevo 
porque quero saber como termina a história”.
  Agualusa acredita que há uma espécie de anima nas suas 
personagens: “As personagens são como seres vivos, inventam 
os seus próprios caminhos.”
  É talvez por serem entidades vivas e únicas com quem se cria 
uma relação afectiva, que “quando um livro termina, a maior 
parte dos escritores fica deprimido, porque perde o convívio 
com as personagens”.
  Outras vezes, não é apenas o escritor que cria uma relação “de 
verdade” com as personagens. Elas próprias emergem 
socialmente como realidades não ficcionais. Por exemplo Lídia 
Carmo Ferreira, a personagem principal de “Estação das 
Chuvas”, que “duas pessoas em Cabo Verde afirmavam 
conhecer pessoalmente”.

  “A leitura não está em risco. A obrigação de ler é que é um 
risco”. José Eduardo Agualusa recusa “choradinhos” sobre os 
índices de leitura.
  “Nunca se leu, publicou ou vendeu livros tantos livros como 
hoje, principalmente para um público de jovens e mulheres”.
  E se explicação deste “boom” do mercado livreiro for a 
explosão da literatura “light”?
  “A arte de massas - na literatura como na música - não 
prejudica, abre caminhos.” 
  Faz mais mal à leitura, como a qualquer actividade lúdica, a 
tentativa forçada de criar paixões: “A leitura não está em risco. A
obrigação é que é um risco”.
  Para o autor, o gosto de uma criança pela leitura cria-se na 
relação, de prazer, desinteresse ou reverência, que a família 
tem com os livros e no papel que eles desempenham na vida 
afectiva entre pais e filhos: “As crianças habituadas a ouvir 
histórias são naturalmente atraídas pela leitura”. 

José Eduardo Agualusa.

Painel concebido pela Escola Secundária de Sines para homenager o patrono, Al Berto.
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“Não há idosos coitadinhos”
A CMS e a Fundação Cartão do Idoso organizaram uma sessão de 
esclarecimento para pessoas idosas sobre saúde, segurança e direito.

O SALÃO dos Bombeiros recebeu mais de 300 pessoas, 
dia 19 de Novembro, para a “Sessão de Esclarecimento 
para as Pessoas Idosas”, organizada pela CMS e pela 
Fundação Cartão do Idoso (FCI), no âmbito das 
comemorações do Dia do Município. Marta Silva Rito, 
jurista consultora da FCI, falou de mecanismos legais de 
protecção dos idosos, Acácio Lucena, militar do 
Destacamento da GNR de Santiago do Cacém, deu 
conselhos para diminuição dos riscos de assalto e Carlos 
Reis, director do Centro de Saúde de Sines expôs a sua 
visão do que são hoje as conquistas e as carências na 
saúde dos mais velhos.
 E é a saúde, como se viu no pequeno debate que se 

seguiu às intervenções dos convidados, a matéria de 
maior preocupação para os idosos de Sines, onde a falta 
de recursos humanos no seu centro de saúde provoca 
situações de insatisfação.

 Carlos Reis reconheceu o carácter melindroso da 
situação, mas reiterou a disponibilidade dos técnicos: 
“Vão ao centro de saúde sempre que precisarem. Sigam 
os conselhos, coloquem dúvidas. Se não conseguirem 
falar com os vossos médicos, falem com a enfermeira. 
Vocês devem ter confiança no pessoal médico e 
paramédico, que está cá para vos ajudar”.
 Numa perspectiva mais geral, o médico referiu-se aos 

novos problemas que o aumento da esperança de vida 
está a colocar à saúde. Tem-se evoluído muito na 
compreensão dos mecanismos biológicos de 
envelhecimento e no seu tratamento - “hoje tenho 
pessoas com reumatismo que, se fosse há 50 anos, 
estavam na cama” - mas ainda há muito com que a 
medicina é incapaz de lidar, porque nunca houve uma 
população idosa tão ampla.
 Segurança e direito. Se a saúde está no topo das 

preocupações da população mais velha, logo a seguir 
vem a segurança. Na sessão de esclarecimento, Acácio 
Lucena, militar da GNR, recordou medidas básicas a 
tomar para reduzir a vulnerabilidade à violência, 
medidas que vão de simples hábitos preventivos como 
repartir o dinheiro por vários locais da casa a uma 
atitude de saudável desconfiança, que pode ser a maior 
protecção contra os burlões. 
 Em situação de maior fragilidade física e, por vezes, 

mental, o idoso pode também estar vulnerável em 

relação à própria família e às instituições acolhedoras. 
Mas, como alertou, Marta Silva Rito, jurista consultora 
da FCI, “o aumento da idade não significa diminuição 
dos direitos”.
 Direitos com força constitucional: “As pessoas idosas 

têm direito à segurança económica e a condições de 
habitação e convívio familiar e comunitário que 
respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o 
isolamento ou a marginalização social” (n.º 1 do art.º 
72.º da Constituição da República Portuguesa). 
 Direitos consagrados nos códigos específicos e de que 

Marta Silva Rito apresentou uma selecção na sessão de 
esclarecimento.

Cartão do Idoso. A Fundação Cartão do Idoso foi 
criada em 1997 para gerir o Cartão 65 (como o nome 
indica, destinado a maiores de 65 anos), que fornece 
descontos nas lojas e prestadores de serviços aderentes. 
Custa cinco euros e, em Sines, pode ser obtido na 
Secção de Taxas da Câmara Municipal, na Junta de 
Freguesia e nos balcões da Caixa Geral de Depósitos.
 A Câmara Municipal de Sines tem um programa de 

apoio à população idosa, que inclui o Espaço Sénior, 
aberto todos os dias, actividades desportivas, culturais e 
de sensibilização, organização de convívios e passeios e 
assistência no campo social. 
 “As entidades públicas têm o dever de apoiar os idosos 

e nós fazemos o melhor que podemos neste domínio”, 
disse Manuel Coelho, presidente da CMS, na abertura 
da sessão. 

Dia 24 de Novembro, no Estádio Municipal, a equipa 
sénior do Vasco da Gama AC venceu o Sporting Clube 
Portugal B por 5-4 (resultado após grandes 
penalidades; 2-2 nos 90m) na primeira edição do 
TAÇA CIDADE DE SINES EM FUTEBOL. Além do 
desporto-rei, realizaram-se nestas comemorações do 
Dia do Município provas de bridge e radiomodelismo, 
um festival de natação e as comemorações do 6.º 
aniversário do Moto-clube Águias do Oceano.

Entre os dias 25 e 28 de Novembro, as crianças dos 
infantários do concelho foram ao Teatro Oficina assistir 
à “FOI NA LOJA DE MESTRE ANDRÉ”, espectáculo 
do Teatro do Mar com texto de José António Ribeiro e 
encenação de Julieta Aurora. Brigas entre o Gigante 
Galante e o Anão presunção, que pretendem cada um ir 
mais bem vestido que o outro para uma festa 
importante.

As ESCOLAS BÁSICAS assinalaram os 640 anos do 
concelho sobretudo com exposições dos trabalhos 
realizados pelos alunos sobre o tema. A Escola EB 2,3 
Vasco da Gama incluiu a temática nas aulas de Educação 
Cívica ao longo do mês de Novembro e organizou uma 
Feira do Livro, onde se contaram histórias locais. Os 
alunos do 4.º ano das escolas do Agrupamento n.º 1 
participaram dia 22 em jogos de orientação e pedipaper.

As ferramentas
do mestre
O Centro Cultural Emmerico Nunes teve 
patente uma exposição biográfica sobre Bento 
José.

BENTO José, carpinteiro, músico e “homem bom” de Sines foi 
homenageado pelo Centro Cultural Emmerico Nunes numa 
exposição biográfica cuidada que encheu a “casa azul” do 
espírito do mestre entre o 24 de Novembro e o Natal.
  A peça mais emocionante da exposição esteve no Sala das 
Índias: a bancada de carpinteiro de Mestre José, com as suas 
serras, maços, plainas, formões e uma cobertura de aparas de 
madeira que dava a impressão de trabalho acabado de fazer e 
fazia brilhar todo o conjunto com uma intensa aura de vida.
  Esta bancada viva lembrava também o que podia ser 
comprovado pelas fotografias das portas e travejamento 
realizados pelo Mestre Bento para o ATL “A Gaivota”: a 
carpintaria não era apenas o ganha-pão do músico sonhador, 
era outro domínio do seu talento artístico.
  Além da bancada, os objectos mais significativos do espólio de 
Bento José que o CCEN integrou na exposição foram os seus 
clarinetes, uma peça de bateria usada pela orquestra de jazz 
“Samitias Mariolas”, de que fez parte, e algumas das suas 
partituras.
  Mas o grosso da exposição foi na verdade composto por 
fotografias. Ali vimos Bento criança, Bento mancebo, com olhar 
de matador, Bento fardado com o uniforme das múltiplas 
formações musicais que integrou, Bento veterano, mas ainda 
activo nos trabalhos da banda da Sociedade Musical União 
Recreio e Sport Sineense (SMURSS). Vimos ainda as 
fotografias dos caboucos do Salão da Música, sonho e realidade 
que a ele e a Durval Prata, antes de todos, pertenceram.
  Em termos de material escrito, além de uma pequena 
cronologia, à entrada da Sala Emmerico Nunes, foram 
repartidos pelas duas salas extractos de textos de Hersília 
Lourido sobre o mestre. Destes, o mais impressionante contava 
a história de quando Bento e seu irmão António souberam que, 
por falta de recursos, um conterrâneo seu tinha sido enterrado 
enrolado num lençol. Chocados, os irmãos prontificaram-se a 
fazer as urnas para as pessoas que não tivessem posses.

A sessão teve casa cheia.

A bancada de carpinteiro do Mestre Bento.



“Que bela coisa 
é a paz doméstica!”
O GICC - Teatro das Beiras trouxe “O Barrete de Guizos”, de Pirandello,
ao Salão dos Bombeiros, dia 29 de Novembro.

NO FIM de Novembro, quando o frio aperta, sabe bem 
uma peça assim, com veludos no cenário, senhoras e 
criadas, irmãos pródigos, comissários de polícia, e uma 
moral que dá para escrever numa linha: há casos em que 
a verdade não é boa para ninguém.

 “O Barrete de Guizos”, de Luigi Pirandello,
apresentado no Salão dos Bombeiros, dia 29 de 
Novembro, pelo GICC - Teatro das Beiras (Covilhã), é 
um melodrama com sabor novecentista que põe em 
cena a história do plano de uma mulher, Beatrice, para 
provar o adultério do seu marido. 
 O plano não corre bem, finalmente, porque Ciampa, 

marido da amante de Beatrice Fiorica, não a 
acompanha: a ele, mais do que o adultério, dói o vexame 
que constitui o seu conhecimento público.
 Mas é Ciampa, a marioneta social, quem mais denuncia 

(e problematiza) a sociedade de marionetas: “Lá vão 
marido e mulher. Sorrisos, chapeladas e as duas 
marionetas rejubilam de satisfação”.
 É, de acordo com a terminologia de que Ciampa se 

serve nos seus monólogos, a “corda da civilidade” a 
sobrepor-se à “corda da seriedade”. Um dualismo que 
talvez fosse mais marcado na rigidez social do início do 

século XX, quando “O Barrete de Guizos” 
foi escrito, mas que nos acompanhará, 
provavelmente, enquanto formos animais 
gregários.
 A complexidade moral de Ciampa faz dele 

a personagem mais rica da peça e Alexandre 
Barata encarna-a de forma irrepreensível, 
com o humor amargo que é o estado de 
ânimo mais exemplar do melodrama.

 Maria Marrafa (Beatrice), uma actriz 
talentosa, assume o papel de esposa 
emancipada com energia e expressividade. 
A corrigir com o encenador, Gil Salgueiro
Nave, por vezes, alguma precipitação nas 
transições emocionais: houve casos em que 
a ira e a contrição não tiveram nem um 
segundo a separá-las (“Cactos? Comi mel! 

Desculpe…”).
 Entre os secundários, foram especialmente 

convincentes Bina Ferreira, a criada, Rogério Bruno, o 
comissário, e Ana Filipa, a mãe de Beatrice. Hugo 
Caroça, irmão de Beatrice, pareceu algo preso de início, 
mas melhorou com o decorrer da representação. A 
sarracena de Alice Dias cedeu excessivamente ao tom 
“revisteiro”.

 A encenação é muito eficaz na criação de uma 
ambiente e na definição de uma velocidade. Porém, da 
forma como foi feita, algo desgarrada e pouco 
criteriosa, a inclusão dos trechos musicais resultou algo 
kitsch.

 Mas é com música que a peça acaba. Música a marcar a 
espiral de loucura que é a solução encontrada para esta 
longa questão de honra: Beatrice dá-se como louca e a 
história da traição morre como produto da sua fantasia.
 Beatrice enfia o “barrete de guizos da loucura” (é esta a 

metáfora que explica o título) e a sua família e Ciampa 
sobrevivem socialmente.

 A vinda do GICC - Teatro das Beiras foi uma 
organização do Teatro do Mar, integrada nas 
Comemorações do Dia do Município. 

CENTO e oitenta pares, entre os quais 19 de Sines, dançaram 
para um Pavilhão dos Desportos cheio, dia 2 de Novembro, na 
terceira edição do Festival de Danças de Salão e Latino-
americanas. Uma organização da Associação Recreativa de 
Dança Sineense (ARDS) que melhorou em quase todos os 
aspectos os eventos dos anos anteriores.
  “A organização correu bem. De ano para ano, vamos 
ganhando experiência e conseguindo fazer as coisas melhor”, 
diz Teresa Palminha, dirigente da ARDS.
  “Tivemos sempre o pavilhão cheio, das cinco da tarde às 3h30 
da manhã. E nas classificações dos nossos pares conseguimos 
algo que nunca tínhamos conseguido: o Tó Mané [António 
Dâmaso] e a Dina [Silva], que em Sines normalmente tiram más 
classificações, porque estão envolvidos no esforço da 
organização, desta vez estiveram ao seu melhor nível .”
  O festival é uma organização onerosa, este ano com um 
orçamento de cerca de 10 mil euros. Apesar da crise, “a terra 
colaborou”, confirma Teresa Palminha, referindo-se ao apoio do 
comércio e autarquias.
  A associação vive, como quase todas as colectividades, com 
limitações económicas. E esta não é uma modalidade barata.
  “É tudo muito caro. Por exemplo, para os miúdos dançarem em 
Sines, só em inscrições na Associação Internacional, foi à volta 
de 650 euros. Se tivéssemos ido fora, tinha sido ainda a 
deslocação, o seguro de viagem, a comida… Cada festival ou 
campeonato onde vamos é um balúrdio”.
  Os sócios pagam uma quota trimestral de euro e meio e, no 
caso dos dançarinos, 10 euros por mês para as aulas, um preço 
que Teresa Palminha diz ser menos de metade do que é pago 
nas escolas por todo o país.
  Mas o grande problema da Associação Recreativa de Dança 
Sineense é a falta de um espaço próprio. A associação treina no 
Salão do Povo (cedido pela Junta de Freguesia), mas nem 
sempre a sua ocupação por outras actividades se compatibiliza 
com o calendário das danças de salão. O que origina quebra-
cabeças.
  “Em Dezembro, por exemplo, o salão está ocupado num sem-
número de dias. As pessoas têm aulas duas vezes por semana, 
pagam uma mensalidade, não têm culpa que não tenhamos um 
espaço. Se calhar o mais justo é não pagarem este mês. O mais 
grave é que, se eu não recebo o dinheiro, torna-se difícil levar 
aquela gente toda, em Janeiro, ao campeonato nacional de São 
Domingos de Rana”, afirma a dirigente.
  “A falta de um espaço próprio origina outra situação: os 
melhores dançarinos que temos, uns estão na faculdade, outros 
estão na tropa, outros estão a tirar cursos. Só podem treinar à 
sexta ou ao sábado, que é quando eu não tenho salão. A 
SMURSS ajuda às vezes, mas é óbvio, também tem as suas 
actividades…”, acrescenta.
  Além de Sines, a ARDS dá também aulas em Porto Covo, 
Santo André, Alvalade-Sado, Vila Nova de Milfontes e Grândola.
  A associação tem neste momento 188 sócios, dos quais 135 
são dançarinos. 
  À semelhança do ano passado, não houve este ano o que se 
pode chamar “um período de inscrições abertas”, porque não 
haveria capacidade de responder às solicitações.
  “Disse aos dançarinos que se alguém perguntasse, as 
inscrições estavam abertas até ao final do mês e só durante 15 
dias. Mesmo assim, entraram mais cerca de 30 pessoas. Neste 
momento, só aceito rapazes, porque é o que faz falta.”
  A Associação Recreativa de Dança Sineense, presidida por 
Isabel Quintino, iniciará este ano a colaboração com o Sector de 
Desporto da CMS incluindo a sua modalidade no calendário de 
actividades do programa “Desporto é Vida”, para maiores de 55 
anos de idade.
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10 horas 
e meia a dançar
O III Festival de Danças de Salão e Latino-
americanas trouxe 180 pares ao Pavilhão dos 
Desportos no dia 2 de Novembro.

A comunidade cabo-verdiana festejou o aniversário 
daquele que também já é o seu município. Dia 23 de 
Novembro, a partir das 15h00, o Salão do Povo encheu-
se da cultura das ilhas. A MATINÉ DANÇANTE

organizada pela Associação Cabo-verdiana de Santiago 
do Cacém incluiu DJ, músicas tradicionais de Cabo 
Verde e actuação do Grupo de Danças “Doçuras e 
Morabeza”.

Em termos de zonas rurais, o Dia do Município foi 
também este ano comemorado na SONEGA, com 
iniciativas organizadas pela Associação de Moradores e 
apoio da Câmara Municipal de Sines. Dia 23 de 
Novembro, à tarde, o Salão Comunitário recebeu um 
lanche aberto a toda a população. À noite, o acordeão 
de Nelson Duarte animou um baile realizado no 
mesmo espaço.

O elenco do Teatro das Beiras no agradecimento final.

Benjamim Ferro e Isabel Quintino, 2.º Lugar em Seniores Novice C.
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DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS
EDITAL Nº 111/2002

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 23 de Outubro de 2002 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

! Aprovado por unanimidade o projecto e orçamento e 
deliberado abrir concurso para a Pavimentação do 
Caminho Municipal da Colmeia, entre a Cabeça da 
Cabra e a Sonega.

! Ratificada a lista definitiva de lotes de terreno para 
venda no Bairro Amilcar Cabral.

! Aprovada a adjudicação da empreitada de arborização 
dos arruamentos do loteamento municipal do 
Bairro das Índias à Artemísia, Lda 

Sines, 25 de Outubro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 115/2002

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 06 de Novembro de 2002 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

! Deliberado, por maioria, indemnizar o Sr. Manuel 
Dinis Aguiar pelas benfeitorias, a demolir e que, 
ocupam parte dos lotes 22, 23, 33 e 34 da Courela 
da Cruz.

! Deliberado, por unanimidade, agendar Hasta Pública 
a realizar no dia 29 de Novembro para venda dos 
lotes 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34 e 36 do 
Loteamento Municipal da Courela da Cruz.

! Aprovado subsídio à Associação Cabo-Verdiana de 
forma a importar as despesas de transporte de 
material escolar oferecido pelo comércio local ao 
Município de Santa Cruz geminado com Sines.

! Aprovado, por unanimidade, o Protocolo Desporto é 
Vida, depois dos 55 anos, conforme proposta do 
Sector do Desporto.

! Deliberado, por unanimidade, adquirir duas 
aguarelas com motivos de Sines do autor Travanca
da Fonseca.

! Aprovada, por unanimidade, a comparticipação do 

Município de Sines para o Financiamento para o 
Plano de Desenvolvimento 2001-2006, 
promovido pela ADL e destinado a candidatura ao 
projecto Leader no âmbito do QCA III.

! Deliberado, por unanimidade, atribuir subsídio ao 
Estabelecimento Prisional do Pinheiro da Cruz para 
apoio à sua Festa de Natal.

! Aprovados os valores a atribuir aos alunos carenciados 
do Agrupamento do Ensino Básico para os escalões 
A e B, para o ano lectivo 2002/2003.

! Aprovada a abertura de Concurso Público para 
concessão de exploração do Restaurante e Mini 
Mercado do Parque Municipal de Campismo.

! Deliberado aprovar a adjudicação à Stuttcar, para 
aquisição de viatura de 5 a 7 lugares e anulação da 
adjudicação à Ford Lusitana nos termos e com os 
fundamentos propostos pela Comissão de Análise.

! Adjudicado ao Entreposto Setúbal Lda, a aquisição de 
viatura Pick-up de 5 lugares.

! Presente parecer referente ao Processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental da unidade de moagem de 
clínquer para a fabricação de cimento, tendo a CMS 
del iberado manifestar a sua apreensão 
relativamente ao afluxo de tráfego pelo que, solicita 
à empresa, a implementação do sistema de 
transporte de clínquer por tapete.

! Deliberado, por unanimidade, determinar o 
encerramento do Restaurante Fim da Noite, 
cessando e apreendendo o respectivo alvará de 
licença de utilização, atendendo a que não forma 
acatadas as ordens de legalização do referido 
estabelecimento.

! Aprovado, por unanimidade, o programa definitivo 
das Comemorações do Dia do Município.

Sines, 11 de Novembro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 123-A/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 
04 de Dezembro de 2002 foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

! Por unanimidade, a CMS manifesta o seu desacordo 
pela decisão de alargar a região Alentejo, através da 
publicação do DL 244/2002 de 5 de Novembro. 
Mais manifestou a sua posição de que este 

alargamento não se traduza em redução dos fundos 
comunitários já previstos e garantidos para o 
Alentejo.

! Deliberado conceder subsídio de 2500,00 Euros à 
Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do 
Cacém para a formação de Escola de Samba para o 
Carnaval de 2003.

! Aprovada a delimitação de 5 áreas na cidade de Sines 
com vista à criação do Serviço de guardas-
nocturnos a propôr ao Governo Civil de Setúbal.

! Aprovada a contribuição à Santa Casa da Misericórdia 
de Sines no valor de 4.988,03 Euros para apoio à 
construção do Pavilhão na Zil 2.

Sines, 09 de Dezembro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 130/2002

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 
18 de Dezembro de 2002 foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

! Foi, por unanimidade, aprovado o teor do contrato de 
concessão a celebrar com os proprietários das 
Benfeitorias sitas na Ribeira de Baixo.

! Deliberado, por unanimidade, apoiar a Junta de 
Freguesia de Porto Côvo para a Festa de Passagem
de Ano, comportando a CMS 50% dos encargos.

! Indicadores Urbanísticos da cidade de Sines, na 
sequência de parecer solicitado e emitido pela 
DRAOT que considera lícito o licenciamento em 
todo o Território balizado pela norma dos artºs. 24 
e 31 do R.J.U.E., a Câmara com o parecer 
acrescentando ainda que em caso de dúvida, 
deverão ser utilizados índices mais restritivos, de 
forma a não inviabilizar a implementação dos 
futuros planos de ordenamento em curso.

Sines, 23 de Dezembro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

ACTAS COMPLETAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA EM

www.mun-sines.pt/autarquias
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Em conformidade com deliberação tomada em reunião de 
Câmara de 04 de Setembro de 2002 e no uso de 
competência conferida pelo art 106º do DL 555/ 99, de 16 
de Dezembro republicado pelo DL 177/01, de 04 de 
Junho e alínea m) do nº 2 do art 68º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção conferida pela Lei 5-A/02, de 
11de Janeiro, rectificada pelas declarações de rectificação 
4/02, de 06 de Fevereiro e 9/02, de 05 de Março, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
determino o seguinte:

Considerando que:
! Sobre o prédio misto denominado “Herdade da 
Parreira”, sito na Freguesia de Porto Covo, Concelho de 
Sines, recaíram sucessivas operações de fraccionamento 
nos termos descritos nos números seguintes;
! Em meados dos anos 80 os então proprietários do prédio 
original conseguiram a classificação do terreno, até então 
considerado de sequeiro, como terreno de regadio o que 
permitiu a sua divisão com uma unidade mínima de cultura 
bem inferior aos 7,5 ha até então obrigatórios;
! O fraccionamento do prédio original, efectuado nos 
termos referidos no nº anterior nunca se conformou com 
uma operação de loteamento, tratando-se antes de 
operações de fraccionamento sucessivas, situação que, para 
além de dispensar a intervenção da Câmara Municipal de 
Sines, não conferiu o direito de construir, para tanto a 
operação de divisão teria de ter seguido o regime jurídico 
dos Loteamentos;

Considerando, ainda, o facto de os referidos terrenos se 
encontrarem abrangidas pelo Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Litoral Alentejano 
(PROTALI), aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 
26/93, de 27 de Agosto, nos termos do qual:
! Os terrenos onde se encontram as construções 
clandestinas, se situam dentro da Faixa Litoral, 
correspondente à zona que, sendo simultaneamente a que 
está sujeita a maior pressão urbanística pela sua vocação 
para a actividade turística, é a de maior sensibilidade 
ecológica e valor ambiental, exigindo, portanto, um 
tratamento específico, encontrando-se, ainda, 
parcialmente integradas na rede de protecção e valorização 
ambiental enquanto áreas indispensáveis à estabilidade 
ecológica e à utilização dos recursos naturais, classificadas 
como sistemas florestais ou  silvopastoris a valorizar e 
conservar, áreas de matos e matas de protecção e 
recuperação e áreas agrícolas de sequeiro. 
! Conforme dispõe o art 9º do referido Instrumento de 
Ordenamento, o uso, ocupação e transformação do solo na 
faixa litoral fica condicionado às seguintes limitações, sem 
prejuízo das demais limitações previstas para cada uma das 
classificações referidas: 
! A ocupação urbana ou turística apenas é permitida nas 
áreas urbanas definidas nos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território.
! É proibida a criação de novas áreas urbanas, sem prejuízo 
do disposto no artigo 39º, no que respeita às área de 
desenvolvimento turístico, objecto de Planos de Pormenor 
e aos núcleos de desenvolvimento turístico, já criados  os 
aglomerados urbanos de Porto Covo, Vila Nova de 
Milfontes, Almograve e Zambujeira do Mar.
! Não é permitida a construção de vias de comunicação 
paralelas à costa, apenas sendo autorizada a melhoria das 
vias já existentes, desde que se assegure a protecção da área 
entre a via e o mar.
! O acesso ao litoral apenas pode ser assegurado através de 
vias perpendiculares à linha de costa e localizadas de modo 
a preservar praias que, por coincidirem com situações 
ecologicamente mais sensíveis ou com a presença de 
valores naturais mais significativos, não devem dispor de 
acesso directo e devem ser objecto de uma utilização muito 
reduzida ou eventual, nos termos a definidos no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira.
! Não são autorizadas quaisquer tipo de edificações em 
unidades de exploração com menos de 30 ha inseridas em 
áreas florestais ou silvo-pastoris ou em áreas de matas e 
matos e protecção e recuperação previstas naquele 
diploma.
! Não são autorizados depósitos de materiais, permanentes 

ou temporários, salvo os que forem indispensáveis ao 
exercício das actividades económicas locais.
! As redes de distribuição de água, de electricidade, de 
saneamento e de telecomunicações fora dos aglomerados 
devem ser, sempre que tecnicamente possível e 
economicamente viável, subterrâneas e limitadas às 
necessidades dos serviços públicos, das explorações 
agrícolas ou florestais, de pesca e aquicultura e à serventia 
das edificações já existentes e autorizadas; 
! Que as construções e outras estruturas ali existentes são 
ilegais quer por se tratarem de obras clandestinas quer por 
violarem o Plano de Ordenamento em vigor, o que 
impossibilita a regularização da sua situação, cujo 
licenciamento violaria o disposto no referido diploma 
bem como no Plano Director Municipal e que cominaria 
com a nulidade do acto administrativo respectivo;

Ordeno a demolição das construções referidas e a seguir 
identificadas:

Lotes, Proprietários e descrição da edificação

6 - Carlos António Gonçalves Barbosa, residente em 
Urbanização Cabeça de Mouro, Lote 68, 2º, São 
Domingos de Rana - Construção em alvenaria, Pré-
fabricado, barraca em madeira e poço

51 - Fernando Celestino da Silva Raimundo, residente na 
Rua Dr Silva Paulo, 2, r/c Esq, 2780 Oeiras - Pré-
fabricado, poço e construção de abrigo para a bomba 
respectiva.

99 - Abel Amadeu Esteves de Meireles, residente na Rua 
Humberto da Cruz, 1, 3º Esq, Rio de Mouro - 
Construção em alvenaria, pavilhão em madeira e poço

120 - José Rodrigues Pereira Salgueiro, residente na Rua
1º de Maio, nº 12, Outeiro da P., São Domingos de Rana - 
Edificação em madeira, telheiro e furo artesiano

164 - Luis Z. Gaspar, residente no Bairro Além das 
Vinhas, Rua 1º de Maio, Vivenda Gaspar, Tires, 2775 São 
Domingos de Rana - Atrelado fixo ao solo, dois 
contentores e furo artesiano

166 - Custódio José Oliveira, residente na Urbanização 
Investifinatur, Lote 70, Rua F, Porto Covo - Barraca e 
poço

85 - António Miguel, residente na Rua Viriato, Vivenda 
Miguel dos Reis, Fetais de Baixo, Camarate - Atrelado

75 - António Peixoto Cerqueira, residente na Rua Gago 
Coutinho, 16, Arroteias, 2860 Moita - Pavilhão em 
alvenaria com grelhador, candeeiros de iluminação 
pública, sistema de rega e furo artesiano

69 - Aldir José Alba, residente na Av. João XXI, nº 15 r/c 
Dto, Lisboa - Construção em alvenaria e poço

101 - Fernanda da Silva Lucas Cartuxa, residente na Rua
António Abreu, nº 12, 2825, Costa da Caparica - 
Construção em alvenaria e poço

177 - Manuel Costa Gaboleiro Marques, residente em 
Zambujal, Sesimbra; João Prates Calado, residente em 
Cova da Piedade; Adão Rosa Martins, residente em 
Lavradio, todos com morada desconhecida - Edificação 
em madeira com alvenaria no interior, tanque, lago 
artificial e poço

73 - Jorge Manuel Lopes dos Santos, residente na rua 
Damião de Gois, 32, 3º Dto, 1495 Algés - Várias 
construções em alvenaria, candeeiros de iluminação 
pública, poço, porta e muros em alvenaria na entrada do 
terreno

178 - Manuel Candido Gil, residente em Foros da Pouca
Farinha, Porto Covo - Construção em alvenaria, barraca e 
poço

71 - João António dos Santos, morada incompleta e 

Ildefonso Coelho, residente na Rua Almada Negreiros, 
81, Alverca - Construção em alvenaria, sistema de rega e 
poço

87 - Joaquim Inácio, residente na Rua Vasco da Gama, nº 
19, 2º Esq, Linda-a-Velha - Barraca em madeira, escavação 
com muro de suporte

98 - Albano Alves Mendes Sanches, residente na Av. D. 
António Correia de Sá, 43, 6º Esq, Queluz - Atrelado, 
telheiro, construção em alvenaria e poço

130 - Fernando Ferreira Carvalho Cachinho, residente na 
Rua Carolina Angelo, 1, Caselas, Lisboa - Pavilhão com 
telheiro em alvenaria e poço

68 - Manuel Melancia, residente na Rua Augusta Cruz, nº 
3, 1º Esq, Torre da Marinha, 2840 Seixal - Edificação em 
madeira e poço

20 - Miguel Aires Andrade, residente em Estrada de 
Benfica, nº 452, 5º Esq, 1500-103 Lisboa - Pré-fabricado, 
poço com moinho

44 - António Francisco Conceição Lopes, residente na AV
25 de Abril, Lote 4575, Pinhal de Frades, 2840 Seixal - 
Atrelado fixo com telheiro, tanque, depósito e poço

67 - Anibal Manuel Martins Guedelha, residente na Rua 
Centro Social, V. Rosas, Abrunheira, Sintra - Atrelado fixo 
com telheiro, edificações em madeira e furo artesiano

70 - Sabino M. Martins, residente na Travessa do Olival, 
28, Alcabideche - Atrelado fixo com telheiro, contentores, 
construção em alvenaria e poço

84 - Paulo Jorge Gregório Pereira, residente na P. dos 
Moinhos, Lote 7, 2890 Alcochete - Construção em 
alvenaria, pré-fabricado, escavação e furo artesiano

23 - Maria de Fátima Morbay Ferro Nogueira Gonçalves 
Leonardo
José António Estrela  Leonardo, residentes na Praceta 
Mário Henrique Leiria, nº 4, 11º Dto, Brandoa, 2700 
Amadora - Pré-fabricado, telheiro, abrigo para a bomba de 
água, poço, portão de entrada da propriedade com pilares 
de betão

62, 63 e 64 - Nuno Jesus Cintrão, residente na Rua de 
Tavares, nº 17, Algueirão, Mem Martins, Sintra - 
Atrelados fixos ao solo, construção em alvenaria de abrigo 
à bomba de água, poço e portão com muros em alvenaria

79 - Fernando Manuel Claudio da Graça Almeida, 
residente na Av. Bento Gonçalves, nº 21, 5º Dto, Setúbal - 
Construção em madeira e alvenaria, poço e tanque de rega

Notifiquem-se todos os interessados para no prazo de 60 
dias promoverem a respectiva demolição, findo aquele 
prazo, sem que a ordem se mostre cumprida e sem 
prejuízo de responsabilidade criminal por crime de 
desobediência, previsto e punido nos termos do artigo 
348º do Código Penal, a Câmara Municipal promoverá, 
por administração directa ou por empreitada, a 
demolição, por conta do infractor.

Notifiquem-se, ainda, todos os interessados de que 
dispõem de 15 dias a contar da data da sua notificação para 
se pronunciarem sobre o conteúdo da mesma.

Por se revelar difícil a notificação pessoal devido ao seu 
elevado número, e à cautela, serão os interessados, ainda, 
notificados por edital a afixar nos locais de estilo e anúncio 
a publicar no Diário da República, no Boletim Municipal 
e em dois Jornais de âmbito Nacional.

Cumpra-se.
O Presidente da Câmara

Manuel Coelho Carvalho

DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS
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Calendário
Desportivo

2003 Ja
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Organização
Câmara Municipal de Sines

Sines

Pavilhão dos Desportos
Telefone:  269 630 637

Sector de Desporto
Telefone: 269 630 698

Fax: 269 630 697
www.mun-sines.pt/desporto

PAVILHÃO DOS DESPORTOS

11de Janeiro
15h30 Ginásio C. de Sines - Portalegrense 

18h00 Vasco da Gama AC - Parede 

12 de Janeiro
11h00 Ginásio C. de Sines - Quinta Nova 

19 de Janeiro
10h00 Vasco da Gama AC - Sesimbra 

11h00 Vasco da Gama AC - Sesimbra 

15h00 Ginásio Clube de Sines - A. Moinho 

17h00 Vasco da Gama AC - Naval 

25 de Janeiro
18h00 Vasco da Gama AC - Azeitonense 

20h30 Independentes - Vulcanense

26 de Janeiro
17h00 Ginásio C. Sines - Amora 

ESTÁDIO MUNICIPAL

11 de Janeiro
10h30 Vasco da Gama AC - Alcacerense

12 de Janeiro
10h30 Vasco da Gama AC - Moitense

15h00 Vasco da Gama AC - Sesimbra

ANDEBOL SENIORES - CAMP. NACIONAL 3ª DIVISÃO

HÓQUEI SENIORES - CAMP. NACIONAL 2ª DIVISÃO

ANDEBOL INICIADOS  - CAMP. DISTRITAL 

HÓQUEI INFANTIS A  - CAMP. DISTRITAL

HÓQUEI  INFANTIS B - CAMP. DISTRITAL

 ANDEBOL INICIADOS - CAMP. DISTRITAL

HÓQUEI JUVENIS - CAMP. DISTRITAL

 HÓQUEI SENIORES - CAMP. NACIONAL 2ª DIVISÃO

FUTSAL SENIORES - CAMP. DISTRITAL

ANDEBOL SENIORES - TAÇA DA AAS

 FUTEBOL 7 INFANTIS - CAMP. DISTR. 

FUTEBOL JUVENIS  - CAMP. DISTR. 1ª DIVISÃO

FUTEBOL SENIORES - CAMP. NAC. 3ª DIV.

19 de Janeiro
10h30 Vasco da Gama AC - Galitos

25 de Janeiro
10h30 Vasco da Gama AC - Vitória F. Clube 

15h30 Vasco da Gama AC - Arrentela 

CAMPO DE FUTEBOL DO CASOTO

18 de Janeiro
15h00 Casoto - Carvalhal

CAMPO DE FUTEBOL DA SONEGA

11 de Janeiro
15h00 GDL Soneguense - Casoto

25 de Janeiro
15h00 GDL Soneguense - S. Francisco

CAMPO DO MAR -  PORTO COVO

12 de Janeiro
15h00 CDR Porto Covo - O Grandolense

26 de Janeiro
15h00 CDR Porto Covo - VG Lançada

CLUBE NÁUTICO DE SINES

Domingos
DAS 12.00 ÀS 16.00
TREINOS DE OPTIMIST E LAZER

FUTEBOL INICIADOS  - CAMP. DIST. 1ª DIVISÃO 

FUTEBOL 7 - CAMP. DISTRITAL ESCOLAS

FUTEBOL JUNIORES  - CAMP. DISTR. 1ª DIV.

SENIORES - CAMP. DISTR. INATEL

SENIORES - CAMP. DISTR. INATEL

SENIORES - CAMP. DISTR. INATEL

SENIORES - CAMP. DISTR. 2ª DIV.

SENIORES - CAMP. DISTR. 2ª DIV.

Eventos a partir de 10 de Janeiro.
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SMURSS leva a música às escolas
Desde 7 de Outubro, escolas primárias e infantários têm aulas de música graças ao projecto de 

ensino integrado da Sociedade Musical.

A SOCIEDADE Musical União Recreio e Sport 
Sineense (SMURSS) iniciou dia 7 de Outubro um 
projecto de ensino integrado, que leva aulas de música a 
todas as escolas primárias e infantários do concelho. O 
projecto, apoiado financeiramente pela Câmara 
Municipal de Sines, é coordenado e executado por Ana 
Dias e João Rocha e pretende não só aproximar as 
crianças da música de muito pequenas, como aproximá-
las de uma forma diferente da que é feita pelo ensino 
tradicional.
 “A nossa mais-valia é a experiência como músicos. Para 

além de sermos professores, temos a vantagem de estar 
ligados a uma associação que respira música 24 horas 
por dia. Pegamos nos instrumentos que compõem a 
banda filarmónica e fazemos demonstrações junto das 
crianças, deixamo-los tocar nos instrumentos, deixamo-
los sentir o que é respirar com um instrumento, o que é 
tocar um instrumento, fazemo-los ouvir música que não 
estão habituados a ouvir”, diz João Rocha.
 “Não existe mais nenhuma associação de música no 

concelho. Sentimos que temos esta responsabilidade 
perante a população. Ou nós combatemos essa lacuna 
ou ela continuará a existir para sempre”, acrescenta.
 Nesta fase do projecto, a SMURSS vai de 15 em 15 

dias a cada estabelecimento de ensino. As aulas são 
curtas (meia hora), para chegar a todas as turmas. 
Limitações de ter apenas dois formadores a trabalhar.
Mas Ana Dias e João Rocha esperam ter companhia 
ainda este ano.
 “O ideal seria termos pelo menos cinco formadores a 

trabalhar, mas neste momento, financeiramente, ainda 
não é compatível. O objectivo base que perseguimos é 
uma hora por semana para cada turma. Esperamos ter 
apoios para ampliar o projecto em 2003”, afirma o 
músico e professor.
 A SMURSS desenvolve paralelamente o projecto de 

uma Orquestra Infanto-juvenil.
 “Está em fase embrionária. Será formada pelos 

elementos mais novos da Filarmónica, tentando 
integrar outros que possam vir, e o objectivo é fazer 
pequenos espectáculos, pequenas festas nas escolas, e 
promover intercâmbios”, diz Ana Dias.
 “É um projecto que demora muito tempo e requer 

muito trabalho. Colocar 20 ou 30 crianças a tocar em 
conjunto afinado não é fácil. Tem de ter um controlo de 
qualidade. Não é pelo facto de serem crianças que são 
«engraçadinhas». Essa época já passou”, adverte João 
Rocha.

 Em Fevereiro de 2003 vai acontecer o primeiro 
intercâmbio, entre a SMURSS e o Conservatório 
Regional de Tomar, que envolve a deslocação a cada 
localidade, entre outros grupos das duas instituições, 
das suas orquestras infanto-juvenis.

 Na sua actividade regular, a SMURSS dá ensino 
gratuito de música todas as crianças com interesse. As 
inscrições, sem limites de idades, podem ser feitas a 
qualquer momento na sede da associação.

Nicole Pacheco 
vice-campeã europeia
A atleta do Ginásio Clube de Sines conquistou a medalha de prata júnior 

no Campeonato da Europa de Trampolins, que decorreu em Novembro na 

Rússia.

NICOLE Pacheco volta a brilhar nos trampolins. A atleta 
do Ginásio Clube de Sines representou Portugal no 
campeonato da Europa, que teve lugar em São 
Petersburgo, entre 9 e 17 de Novembro, e sagrou-se vice-
campeã júnior, com 61,1 pontos, a 1,7 da vencedora, a 
russa Galina Gontcharenko. A segunda melhor portuguesa, 
Sofia Esménio, ficou em sétimo lugar.
 Nicole Pacheco, de 15 anos, que à partida para a Rússia 

tinha apenas como expectativa integrar o lote das 20 
melhores do torneio, é uma das atletas que mais alegrias 
tem dado à Secção de Ginástica do Ginásio Clube de Sines, 
onde tem sido orientada pelos treinadores João Grulha e 
Nuno Carvalho. Tem acumulado sucessivos triunfos nas 
provas nacionais de duplo-mini trampolim e trampolim e 
boas classificações nas provas internacionais.

 A excelência do seu desempenho desportivo foi 
reconhecido pela Câmara e Assembleias Municipais de 
Sines em 2001 com a atribuição de uma medalha de mérito 
a título individual e outra integrada na classe de ginástica do 
GCS.
 Depois de ter sido modalidade de exibição nos Jogos 

Olímpicos de Sydney 2002, o trampolim passa em Atenas 
2004 a integrar o grupo das modalidades fixas do programa 
olímpico. Representar Portugal nas Olimpíadas de 2008, 
em Pequim, é um sonho bonito que, apesar das grandes 
dificuldades, Nicole também poderá passar a acalentar.

Ja
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iro

Nicole Pacheco com a sua medalha de prata.

Escola de Música da SMURSS.

Sr. Trombudo,

esta é para si
O Auditório da APS recebeu “As Obras 

Completas de Shakespeare”. Excelente teatro 

sem contemplações.

DE 24 de Novembro de 1996 ao fim de 
2002, “As Obras Completas de 
Shakespeare”, da Companhia Teatral
do Chiado, est iveram sempre 
esgotadas. Aquele que será, a par do 
musical “Amália”, o espectáculo de 
teatro mais bem sucedido dos últimos 
anos em Portugal, esteve em Sines, 
nos dias 4, 5 e 6 de Dezembro. Uma 
iniciativa da Administração do Porto de 
Sines (que abriu o seu auditório à arte), 
que contou com o apoio financeiro da 
Câmara Municipal de Sines.
  “As  Ob ras  Comp le tas  de  

Shakespeare”, paródia em contra-
relógio às 37 peças (mais sonetos) do velho bardo, é uma peça com 
bolinha azul (classificação inventada agora mesmo para 
espectáculos de teatro pouco recomendados a tímidos ou figuras 
públicas). A interacção com o público (nem sempre, digamos, 
carinhosa) é permanente, numa maratona de quase três horas de 
riso contínuo e pânico intermitente.
  O espectáculo vive 50 por cento da qualidade do texto original (dos 
americanos Adam Long, Daniel Singer e Jess Borgeson), e 50% da 
actualização feita pela companhia à actualidade nacional e mesmo 
local. O final é um número de stand-up comedy onde Simão Rubim 
(que contracena com João Carracedo e Vítor d’Andrade)  não poupa 
ninguém, dos políticos às estrelas da televisão e a algumas figuras 
presentes no público simpaticamente convidadas a sentar-se nas 
primeiras filas.
  Em suma, uma experiência radical de grande teatro, por um grupo 
oleado e sem falta de bebidas energéticas (de limão).

Simão Rubim.
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ARNALDO SOLEDADE

O cabouqueiro 
da história de Sines
Se existe hoje um conhecimento com 
um raro nível de profundidade sobre a 
história de Sines, isso deve-se, em 
primeiro lugar, ao pioneiro Arnaldo 
Soledade. Trazido para Sines pelo 
fundador do Museu Arqueológico, 
José Miguel da Costa, assume por 
volta de 1960 o compromisso de ser 
ele a fazer a história de um concelho 
que, apesar de não ser o do seu por 
nascimento, começava então a sê-lo 
por adopção. “Sines, Terra de Vasco
da Gama” é a grande herança que 
deixa a estudantes, comunidade e 
investigadores. Uma herança que é 
ainda um documento vivo, uma vez 
que continua a trabalhar para 
enriquecê-lo.

NO FINAL da década de 60, quando se aproximavam 
as comemorações dos 500 anos do nascimento de Vasco
da Gama, Lopes de Almeida, professor de História e 
ministro da Educação em exercício, quis saber se havia 
algum investigador debruçado sobre a vida do 
navegador. Das universidades, a resposta foi negativa, 
mas na Torre do Tombo conhecia-se um investigador 
que desde 1942 se dedicava intensamente à leitura das 
chancelarias régias. Esse investigador era Arnaldo 
Soledade.
 “Um belo dia, o ministro mandou-me chamar para 

saber quem eu era e para falar de Vasco da Gama. 
Quando eu lhe disse que era professor provisório ficou 
desesperado. Disse «Eu logo vi!» e deu uma cacetada na 
mesa. Perdi a cabeça. Tirei a fotografia de uma 
iluminura que trazia na carteira e mostrei-lha: «Se o 
senhor ministro sabe tanto, veja lá se conhece esta 
fotografia!» Ele respondeu que era da Leitura Nova de 
Dom Manuel. Dei uma gargalhada. «Pois está 
completamente enganado. Esta fotografia encontra-se 
na Sé Velha de Évora, num códice do tempo de Dom 
João II». 
 O resultado da conversa foi um telefonema do ministro 

ao governador-civil de Setúbal para que viabilizasse a 
publicação da primeira edição de “Sines, Terra de Vasco
da Gama” (1969), uma das obras de maior fôlego da 
carreira de Arnaldo Soledade e, decerto, o documento 
fundador da historiografia de Sines.

 Filho único, Arnaldo Ferreira Soledade nasceu na 
Figueira da Foz em 1921. O seu avô tinha uma 
chapelaria e, durante a infância, Arnaldo acompanhava-
o nas feiras da região.
 No início da adolescência vai viver com o tio em 

Lisboa, onde prossegue os estudos no Liceu Passos 
Manuel. Depois da tropa, entra para a Faculdade de 
Direito e começa a trabalhar na Companhia de Seguros 
Nacional. Uma experiência de trabalhador-estudante 
que dura pouco tempo devido a pressões no interior da 
sua empresa. Ele tinha sido colega de carteira de Fausto 
Lopo de Carvalho, accionista maioritário da Nacional, e 
a partir de certa altura, essa amizade começa a ser mais 

uma desvantagem do que uma vantagem no seio da 
companhia.

 Impedido de ser advogado, Arnaldo Soledade 
inscreve-se no curso de Histórico-filosóficas como 
aluno voluntário. Mais tarde, cursa Arqueologia e, em 
1960, torna-se professor do ensino oficial.
 A sua ligação Sines é feita por intermédio de José 

Miguel da Costa. Costa era companheiro de Luís 
Ferreira Vicente, seu primo-irmão, na Faculdade de 
Medicina, e um grande interessado na arqueologia. 
 Arnaldo Soledade começa a passar os Verões em Sines 

e a acompanhar o fundador do Museu Arqueológico 
nas suas escavações. O historiador emociona-se 
quando fala de José Miguel da Costa: “Era um mecenas 
das sua terra e fez um museu digno de apreço. Espero 
que um dia saibam dar uma recompensa a esse grande 
homem, que me obrigou a ser amigo de Sines!”
 Um amigo de Sines que vai ao ponto de assumir a 

missão de ser o primeiro a realizar um trabalho global e 
sistemático sobre o seu passado: “Um belo dia, por 
volta de 1960, numa comezaina especial no Jacinto, em 
São Torpes, o meu grupo de amigos lamentava-se por 
não haver ninguém a fazer a história de Sines. Então, eu 
dei um murro na mesa e disse: «Quem vai fazer a 
história de Sines sou eu!»”
 E fê-la, num esforço solitário e altruísta, que não 

contou com o apoio dos poderes autárquicos da altura. 
Pelo contrário, Arnaldo Soledade recorda que, em 

1969, até o acesso ao foral lhe foi 
negado.
 Mas nada disso impediu que, desde 

a primeira edição, “Sines, Terra de 
Vasco da Gama” se tenha afirmado 
como a  expressão de  uma 
investigação profunda, reveladora 
de um sentido para a história do 
concelho, dando nova luz a figuras 
como Cláudia de Campos e João 
Daniel de Sines, tornando acessível 
a todos os públicos (estudantes, 
amantes de Sines e até outros 
investigadores) documentos até 
então submersos nos códices e 
chancelarias.
 Depois do 25 de Abril, encontra 

outro carinho e facilidades entre os 
autarcas de Sines, que viabilizam a 
publicação de mais três edições do 
livro “Sines, Terra de Vasco da 
Gama” e o condecoram, em 1976, 
com a Medalha de Mérito Municipal 
Bronzeada.

 Basta um facto para revelar a 
influência que o seu trabalho 
adquire em Sines: é sob seu 
conselho que, em 1986, o executivo 
de Francisco do Ó Pacheco aprova a 
mudança do feriado municipal de 
15 de Agosto para 24 de Novembro.
 Mas o trabalho historiográfico de 

Arnaldo Soledade não tem Sines 
como único objecto. O historiador é 
responsável pela descoberta de 
documentos inéditos importantes 
para esclarecer a história da 
d i p l o m a c i a  r é g i a ,  d o s  
Descobrimentos e de Vasco da 

Gama, da Ordem de Santiago e da história de terras 
como Figueira da Foz, Buarcos, Maiorca e Tavarede.
Esteve presente em vários congressos, com destaque 
para a sua participação, em 1962, no largo trabalho de 
investigação sobre a Peste Negra em Portugal.

 E para quem julgue que o seu trabalho é uma 
actividade confortável e sem riscos, Arnaldo Soledade 
relembra a história do “marco” que o levou a tribunal.
 “Fiz um marco histórico sobre a Vila Soeiro e tive 

como resultado levarem-me a tribunal por causa da 
Capela de São Pedro. O dono diz que a capela lhe 
pertence e eu digo que é do povo. Fui julgado no 
Tribunal da Guarda e tive que apresentar um 
documento do Dicionário Histórico dos Terramotos
de Portugal. Ganhei o processo, mas corre um recurso 
na Relação de Coimbra.”
 Hoje, com 81 anos, episódios como este e uma saúde 

naturalmente mais débil ainda não são suficientes para 
intimidar o seu espírito investigador. Depois da 
publicação do Foral de Dom Manuel I em facsimile vai, 
com edição da Junta de Freguesia de Sines, publicar a 
Visitação de Dom Jorge de Lencastre a Sines. Estuda 
cartas de familiares de Vasco da Gama e o período - 
1855-1914 - em que Sines foi reintegrado no concelho 
de Santiago do Cacém como freguesia de São Salvador.
 Espera que todo este material venha enriquecer uma 

quinta edição do livro “Sines, Terra de Vasco da Gama”. 


