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UMA ASSEMBLEIA PELA SAÚDE EM SINES. PÁG. 5

DESTAQUE SINEENSES

O novo 
, que irá 

introduzir mudanças no 
licenciamento das obras particulares, 
está em fase de aprovação pelos 
órgãos municipais. A filosofia do 
documento é aligeirar o controlo 
prévio, para acelerar os processos, e 
intensificar a fiscalização, para punir 
os incumprimentos. PÁG. 11

REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE EDIFICAÇÕES URBANAS

Sineense

MUNICÍPIO

A CMS assinou, dia 5 de Fevereiro,
nos Paços do Concelho, os

com as colectividades e 
instituições envolvidas nos Programas 
de Apoio ao Associativismo 
Desportivo e Programa “Desporto é 
Vida”. No âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo são este ano 
atribuídos 333 159 euros a 11 clubes 
do concelho. PÁG. 4

PROTOCOLOS

É CARNAVAL
De 28 de Fevereiro a 5 de Março, o Carnaval enche as ruas de Sines. PÁG. 14

VÍTOR MADEIRA comanda a equipa 
de futebol do Vasco da Gama AC que 
está a fazer a melhor temporada dos 
últimos anos. Conheça as memórias 
do ponta-de-lança que brilhou no 
futebol português nas décadas de 70 e 
80 e as opiniões  do treinador que 
quase a completar 50 anos sabe que 
crescer tem de ser feito com todos os 
passos. PÁG. 16
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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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Um centro 
para o emprego
Margarida Baltasar, directora do Centro de Emprego de Sines, fala da 
actividade da instituição na promoção do emprego e na formação 
profissional.

MARGARIDA Baltasar, 38 anos, é directora do Centro de 
Emprego desde Julho do ano passado. Assistente social, tem 
uma experiência rica no domínio da formação profissional e 
promoção do emprego para deficientes, que em parte foi 
adquirida na sua passagem pela Cercisiago, na segunda 
metade da década de 1990. Em coordenação com o Centro de 
Formação Profissional de Santiago do Cacém, está a trabalhar 
para a qualificação e procura de soluções de emprego da 
população de Sines, Santiago do Cacém e Odemira. Numa 
altura em que o desemprego cresce em Portugal, esta parece 
ser uma zona ainda relativamente protegida.

Sineense - Os últimos dados confirmam um aumento do 
desemprego em Portugal. Nota-se um crescimento das 
inscrições no Centro de Emprego de Sines?
  Margarida Baltasar - No Centro de Emprego de Sines (CES) 
registou-se um ligeiro aumento das inscrições durante o mês 
de Janeiro de 2003, em relação em Dezembro de 2002.
  De qualquer das formas quero realçar que em termos de 
variação homóloga entre o início do ano transacto e o do 
presente ano o número de desempregados inscritos diminuiu.

Como caracteriza em termos de estrutura de emprego (e 
problemas mais comuns) os três concelhos abrangidos 
pelo Centro de Emprego?
O Centro de Emprego de Sines, enquanto serviço local do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), tem 
como área de influência os concelhos de Odemira, Santiago do 
Cacém e Sines.
  No geral, verificam-se diferenças em relação aos três 
concelhos. Em Odemira existem importantes centros 
agrícolas, que neste momento já são considerados de grande 
dimensão, como é o caso das grandes plantações de morango e 
framboesa localizadas na zona do Brejão, que proporcionam 
emprego.
  Em Santiago do Cacém é possível verificar-se a instalação de 
indústrias ligeiras que também criam postos de trabalho em 
áreas diversificadas.
  Em Sines, a expansão do porto, com a construção dos novos 
terminais de gás natural e de contentores, e a possibilidade de 
novas unidades industriais de grande dimensão na ZESS, 
também permite que seja absorvida uma boa parte da 
população activa residente em Sines e nos concelhos 
limítrofes.

Os licenciados são um população problemática em termos 
de emprego?
O número de licenciados inscritos no Centro de Emprego de 
Sines não apresenta valores significativos pelo facto de 
estarmos inseridos numa área privilegiada em termos de 

implementação industrial, que de alguma forma absorve 
grande parte da população licenciada residente, tanto nos 
concelhos de Sines, como nos concelhos limítrofes. 
  No entanto, foi criado através de despacho do Secretário de 
Estado do Trabalho um plano de acção para formação de 
activos qualificados desempregados, denominado 
FORDESQ. Este plano tem como grande objectivo reforçar 
as competências de empregabilidade/adaptabilidade de 
activos desempregados com formação ao nível superior ou 
com funções de docentes, através de um processo formativo 
nas áreas da Informação e Gestão Empresarial.
  Através destes cursos de formação procura-se desenvolver 
capacidades e competências capazes de facilitar a integração do 
desempregado no mundo do trabalho.
  Iniciaram este programa em meados de Dezembro cerca de 
50 licenciados/bacharéis que se encontravam inscritos neste 
centro (duas acções em Santiago do Cacém, uma em Sines e 
uma em Odemira).

O CES promove os chamados estágios profissionais para 
jovens em início de carreira. Uma crítica que por vezes se 
aponta a esse programa, nomeadamente em relação aos 
licenciados, é a possibilidade de utilização pelas entidades 
receptoras como mão-de-obra qualificada barata. Como 
avalia este problema? Há o devido controlo sobre a 
componente formativa?
O Programa de “Estágios Profissionais” possibilita aos jovens 
que tenham uma qualidade de nível superior ou intermédio, 
um estágio profissional em contexto real de trabalho, 
permitindo-lhes desenvolver, em contacto com o mundo do 
trabalho, competências sócio-profissionais facilitadoras da 
inserção na vida activa.
  Esta é, sem dúvidas, das medidas mais activas desenvolvidas 
nos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Odemira, 
realçando que no decorrer do ano de 2002 foram deferidos 
cerca de 103 estágios, 58 dos quais no concelho de Sines. 
Concretamente na Câmara Municipal de Sines, decorreram 14 
estágios profissionais nos vários serviços, nos níveis II, III, IV 
e V.
  Não me parece correcto afirmar-se que através deste 
programa as entidades obtenham “mão-de-obra qualificada 
barata”. Pelo contrario, este é um dos programas com mais 
sucesso em termos de integração pós-estágio, pois confere aos 
jovens uma mais-valia em termos curriculares que claramente 
os privilegia em candidaturas posteriores. Convém lembrar 
que este tipo de estágio permite ao estagiário uma integração 
real no mundo do trabalho, o que não significa que a 
componente formativa a que aludiu seja negligenciada, já que 
os estagiários são orientados, acompanhados e avaliados por 
um orientador de estágio na entidade empregadora. Esta 
avaliação é também um factor de credibilidade relevante para o 
decorrer do processo de estágio.
  Importa ainda referir que um protocolo deste tipo pressupõe 
a consonância entre o trabalho a realizar pelo estagiário e as 
reais necessidades da entidade, o que abre perspectivas de uma 
possível contratação pós-estágio. Em termos concretos, só são 
aprovados estágios para o desempenho de funções 
compatíveis com a formação do próprio estagiário, sendo 
ainda necessário que a entidade empregadora  disponibilize 
um orientador com formação e experiência profissional na 
mesma área.

Que balanço faz do Programa “Ocupacional para 
Carenciados e Subsidiados” (POC) e do Programa 
“Inserção Emprego” em geral e, em particular, na 
colaboração com a Câmara Municipal?
O grande objectivo do Programa “Ocupacional para 
Carenciados e Subsidiados” - POC é proporcionar aos 
desempregados uma ocupação socialmente útil, enquanto não 
surgirem alternativas de trabalho ou de formação profissional. 
Os destinatários podem ser desempregados a receber subsidio 
ou desempregados em comprovada situação de carência 
económica. Em relação a este programa, tem sido 
desenvolvido um trabalho conjunto com a CMS, onde 
estiveram, no ano de 2002, 48 pessoas no “POC Carenciado” 

Margarida Baltasar
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e 56 no “POC Subsidiado”. 
  A população-alvo do Programa “Inserção Emprego” são os 
beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, com idade 
igual ou superior aos 18 anos e que tenham celebrado acordo 
de inserção. Este programa prevê o encaminhamento para as 
áreas do emprego ou formação. Também aqui tem sido 
efectuado um trabalho com a autarquia, em colaboração com a 
Comissão Local de Acompanhamento de Sines do Instituto 
de Solidariedade e Segurança Social, no sentido de obter uma 
resposta para esta população.
  Em 2002 foram criadas na CMS quatro turmas, com o total 
de 61 pessoas.
  Não há dúvida que o ideal seria que estas pessoas tivessem 
acesso ao emprego pleno ou que mesmo depois de acabarem 
estes programas conseguissem integrar-se nos serviços, o que 
na realidade dificilmente acontece.
  É também de realçar que a maioria da população abrangida 
nestes programas são as mulheres, que são sem dúvida quem 
tem mais dificuldade em arranjar emprego.

Como classifica a experiência do Programa “Vida 
Emprego”, destinado a toxicodependentes?
Através da resolução do Conselho de Ministros nº 136/98 de 
4/12, foi criada o Programa “Vida Emprego”, no quadro 
global das medidas activas de Emprego e Formação, como 
instrumento de acção do Programa Nacional de Prevenção da 
Toxicodependência.
  O grande objectivo é potenciar a reinserção social e 
profissional de toxicodependentes como parte integrante e 
f u n d a m e n t a l  d o  p r o c e s s o  d e  t r a t a m e n t o  d a  
toxicodependência.
  Funciona em Évora a Agência Regional para o Emprego que 
tem como objectivo receber todas as candidaturas enviadas 
pelo CAT do Litoral Alentejano, ao abrigo deste programa.
Assim, não cabe ao Centro de Emprego de Sines, receber,
avaliar ou mesmo aprovar qualquer candidatura no âmbito 
deste Programa.
  De qualquer das formas e porque julgamos que esta é uma 
problemática que deverá ser tratada numa perspectiva global, 
esta unidade orgânica do IEFP reúne-se mensalmente com 
técnicos do CAT de forma a facilitar aos utentes o acesso a 
todas as medidas gerais de emprego e formação.

Em termos de formação profissional, o que destaca do que 
está a ser feito actualmente?
Entre as modalidades de formação que o IEFP apresenta nos 
seus planos de formação quero destacar 
duas, que julgo serem de grande 
importância.
  A primeira é a “Qualificação Profissional 
com Programação Escolar”, os chamados 
cursos EFA que possibilitam à população 
com idade superior aos 18 anos o aumento 
do nível de escolaridade, (que poderá ser o 
4.º ano, o 6.º ano ou 9.º ano) e ao mesmo 
tempo confere  uma cer t i f i cação  
profissional.
  Vão ser realizadas pelo Centro de 
Formação Profissional de Santiago do 
Cacém, no concelho de Sines, quatro acções 
(três na cidade e uma em Porto Covo).
  A segunda modalidade que destaco é 
“Formação-Aprendizagem”, destinada a 
jovens que não completaram o 3.º ciclo do 

ensino básico (9.º Ano) ou ensino 
secundário (12.º ano), permitindo-lhes 
ou concluir o respectivo ciclo de 
escolaridade ou realizarem o ciclo 
seguintes, bem como a obtenção de 
uma certificação profissional. A 
maioria obtém deste modo a 
habilitação académica do 12.º ano.
  Também irão ser realizadas pelo 
Centro de Formação Profissional de 
Santiago do Cacém (CFPSC), na 
cidade de Sines, quatro acções em áreas 
que julgo de grande importância, que 
irão ser sem dúvida facilitadoras do 
acesso ao emprego.
  Quero ainda realçar o Plano de 
Formação para 2003 realizado pelo 
CFPSC, pela visão estratégica que teve 
ao prever realizar cursos nos vários 
concelhos em áreas que julgo terem 
boas  perspect ivas  em termos 
profissionais.

Como é a relação entre Centro de Emprego e entidades 
empregadoras? O que poderia ser feito para melhorá-la?
A relação entre o Centro de Emprego e as entidades 
empregadoras é positiva. Por iniciativa do Centro de 
Emprego, foram realizadas reuniões com diversas empresas
da região com o objectivo de divulgar e enfatizar o papel 
fundamental desta unidade orgânica na gestão da 
oferta/procura de emprego.
  É importante que as empresas conheçam todas as 
potencialidades desta estrutura local, já que esta recebe e 
centraliza todos os dados relativos a ambas as vertentes. 
Assim, além de deter uma posição privilegiada em termos de 
conhecimento de procura de emprego e de ofertas por parte 
das empresas o Centro de Emprego pode e deve ainda avançar 
com propostas de ajustamento mais favoráveis a ambas as 
partes.
  As entidades empregadoras mostraram-se receptivas a esta 
abordagem. Nos casos concretos da Transgás e da PSA de 
Sines, que se encontram em fase de recrutamento de pessoal, 
têm canalizado para o centro o levantamento das necessidades 
neste âmbito. No caso da Transgás, esse contacto do Centro 
de Emprego é efectuado por uma empresa de recrutamento 
de recursos humanos, que aqui formalizou a sua oferta de 
emprego.
  Este t ipo de procedimento permite que as empresas que se 
instalem no concelho de Sines proporcionem postos de 
trabalho prioritariamente à população residente neste 
concelho bem como nos limítrofes.

Que outras áreas do trabalho do centro gostaria de 
destacar?
O IEFP procura adaptar a sua capacidade de resposta aos 
problemas, atendendo às alterações de contexto que se têm 
vindo a verificar. Neste sentido, o Centro de Emprego 
intervém também ao nível de outros programas que não 
foram referidos nas questões anteriores e que estão no Plano 
Regional de Emprego para o Alentejo - PREA, como por 
exemplo: Apoio à Contratação; Criação do Próprio 
Emprego; Fundo de Apoio ao Investimento Criador de 
Emprego - FAIA, entre outros. 
  Este conjunto de medidas/programas, nos quais o Centro de 
Emprego de Sines se tem empenhado em divulgar procuram 
dar resposta a diversidade de situações, de forma a encontrar 
as soluções mais adequadas ao caso. Tendo como objectivo 
final o pleno acesso ao emprego.

O Centro de Emprego tem colaborado com empresas como a Transgás no recrutamento de pessoal.

Centro de Emprego de Sines, no Bairro 1.º de Maio.

O ESTADO DA SAÚDE EM SINES.
OS DIREITOS A QUE TEMOS DIREITO.

Caros Sineenses,

Para mim (e creio que para todos vós) há quatro direitos que 
considero sagrados e que deviam ser inquestionáveis: o direito 
ao trabalho / emprego com direitos, o direito à habitação, à saúde, 
à educação. Acrescentemos um direito universal: o direito à paz.
  É obvio que sem emprego não há meios para garantir o usufruto 
de outros direitos: não há alimentação, não há habitação 
condigna, nem condições para a educação e para a saúde. Não 
há sequer dignidade e cidadania.
  Mas, nesta data, Sines vive uma situação de calamidade no que 
respeita ao direito garantido à saúde.
  O Centro de Saúde está numa situação caótica, com falta de 
médicos e de condições mínimas para prestar os cuidados de 
saúde de que as pessoas necessitam e a que tem direito.
  Perante esta situação de consequências gravíssimas para 
Sines, o presidente da Câmara (e a CMS) tem desenvolvido um 
esforço persistente na procura de médicos e na disponibilidade 
de incentivos (Ler página 5). Mas, apesar deste esforço por parte 
da Câmara, Sines continua sem médicos. Porquê?
 Por causa de uma política irresponsável dos nossos governos 
que impediram milhares de jovens de fazerem cursos de 
medicina. Por isso andamos de mão estendida a mendigar 
médicos na nossa vizinha Espanha.
  Além disso, os governos não têm tratado dignamente os 
médicos que se disponibilizam para trabalhar no Serviço 
Nacional de Saúde, não lhes proporcionando contratos de 
trabalho e segurança na inserção nas carreiras profissionais. 
Estes médicos acabam ou por não vir, ou por se irem embora logo 
que tenham outras condições mais seguras e atraentes.
  Estas situações causam-nos inquietação e justa indignação. 
Nas reuniões havidas entre o presidente da Câmara e o Sr. 
ministro da Saúde (16/01/03) e com o secretário de Estado da 
Saúde (12/02/03), todas estas questões foram discutidas e 
analisadas e ficaram as promessas de a curto prazo virem para 
Sines três médicos portugueses e a médio prazo poderem vir 
mais três, através da acção do presidente da Câmara junto das 
entidades de saúde da vizinha Espanha.  Para o novo Centro de 
Saúde, o Sr. secretário de Estado da Saúde promete dar 
informações em Agosto de 2003. Aguardamos, mas não vamos 
deixar de pugnar pelos nossos direitos: médicos suficientes de 
imediato, novo Centro de Saúde no prazo de dois anos.
  É claro que não vamos descansar enquanto não tivermos em 
Sines um serviço de saúde digno desse nome, com o número de 
médicos suficiente e um Centro de Saúde novo e com 
capacidade para responder às necessidades da população, dos 
trabalhadores das obras, dos turistas.
  Mas, voltemos ao início: o Direito à Paz!
  Como é do conhecimento de todos, o mundo está suspenso sob 
mais uma ameaça de guerra. Adensam-se as nuvens negras. 
Rufam os tambores da guerra.
  Apesar de uma onda universal de protesto dos povos, os 
senhores que se consideram donos do mundo, das leis e da (sua) 
razão, persistem em invocar motivos para justificarem uma 
guerra que terá consequências trágicas sobre os povos que a 
sofrem, sobre uma região já martirizada e que irá ficar na mira e 
controle de uma potência estrangeira.
  Nós sabemos que as razões invocadas para esta guerra são 
uma mistificação e que as verdadeiras razões são outras. Por 
detrás das máscaras para consumo mediático, há um cinismo 
sinistro, um calculismo frio para alargar o poder e o domínio de 
povos e nações.
  Nós somos contra o terrorismo, todo o terrorismo, seja ele 
organizado e provocado por grupos, seja o terrorismo de Estado, 
que é o mais terrífico e o que mais danos e tragédia provoca nas 
nações e povos, vítimas destas acções calculadas.
  No início do séc. XXI, não há razões para guerras deste género.
  Os povos anseiam por paz, pelo desenvolvimento económico e 
social. Causa-nos uma profunda indignação que, nesta data, com 
o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, haja fome 
generalizada, miséria tão gritante. Mas esta situação existe e 
persiste pela acção política dos poderosos, da lógica dos grupos 
financeiros em detrimento da lógica do desenvolvimento e da 
cooperação entre os povos.
  Aqui fica o nosso grito de revolta contra este estado de coisas, 
contra a guerra, seja ela no Iraque, em África, na América Latina 
ou em outro lugar do planeta Terra.
  É possível e premente a paz entre nações e povos e o direito de 
todos a uma vida digna, livre e humana!
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Câmara atribui 333 mil euros 
em subsídios aos clubes
Nos protocolos desportivos assinados dia 5 de Fevereiro entre CMS, clubes e outras entidades, foram ainda 

definidas as parcerias do programa “Desporto é Vida”.

A CÂMARA Municipal de Sines assinou, dia 5 de 
Fevereiro, nos Paços do Concelho, os protocolos com 
as colectividades e instituições envolvidas nos 
Programas de Apoio ao Associativismo Desportivo e 
Programa “Desporto é Vida”. 
 No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

são este ano atribuídos 333 159 euros (cerca de 66 mil 
contos) a um conjunto de 11 clubes do concelho (ver

quadro). Um apoio vultuoso, no sentido de ajudar 
Sines a ser “um concelho exemplar quanto à 
diversidade, qualidade e quantidade no desporto”, e 
que tem como contrapartida dos clubes “um programa 
de actividades que justifique esses montantes e a 
comprovação adequada da sua utilização” (Manuel 
Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines).

 Além da contribuição financeira sob a forma de 
subsídios ordinários, a CMS apoia extraordinariamente 
iniciativas e dá apoio permanente em instalações e 
técnicos. A autarquia mostra-se ainda disponível e 
empenhada para servir de intermediário do clubes na 
procura de apoios financeiros junto das grandes 
empresas da região para o desenvolvimento das 
actividades desportivas pelos clubes.
 Augusto Filipe, presidente do Vasco da Gama Atlético 

Clube, referiu-se precisamente à dificuldade de obter 
apoios fora da câmara.
 “Começa a ser frustrante Sines levar com a carga 

negativa do complexo industrial e depois as mais-valias 
vão para a I Liga… Precisamos de ajuda das autarquias 
para ter acesso a essas empresas.”
 A câmara vive um período de restrições, devido às 

obras em curso e à diminuição das receitas. Mas o seu 
apoio é fundamental à sobrevivência de clubes, como 
por exemplo o Grupo Desportivo do Casoto e o Grupo 
Desportivo Leal Soneguense, que ajudam a corrigir as 
assimetrias em termos de acesso à prática desportiva 
que podem ocorrer no seio de um concelho 
eminentemente litoral como Sines.
 “Se bem que não seja aquilo que a gente desejava, sei 

que se não fosse o subsídio da câmara, não 
conseguíamos desenvolver a actividade que temos”, 
disse Afonso Luz, presidente do clube da Sonega, que 
espera a definição de uma solução para o novo campo 
desportivo da aldeia.
 O presidente da câmara apelou aos clubes para que 

continuem a procurar meios próprios e para que 
utilizem de uma forma cada vez mais racional os seus 
recursos.

“Desporto é Vida”: Um 
projecto com pernas para 
a n d a r . O  s e g u n d o  
protocolo assinado no dia 5 
define as parcerias através 
das quais continuará a ser 
levado a cabo o programa 
“Desporto é Vida”, uma 
iniciativa da CMS, em acção 
desde 2001, que tem como 
objectivo promover a 
prática desportiva entre os 
cidadãos com mais de 55 
anos residentes no concelho 
de Sines. Não envolve 
subsídios directos aos clubes 
e entidades envolvidas (tem 
como orçamento uma 
quantia de 5000 euros para 
t - s h i r t s ,  p r é m i o s ,  

divulgação).
 O programa “Desporto é Vida” aceita a inscrição de 

seniores com declaração de robustez física para a prática 
das modalidades de natação, ginástica, jogos 
tradicionais, passeios e marchas, danças de salão e, no 
Verão, desporto na praia.
 O Centro de Saúde associa-se este ano pela primeira 

vez à iniciativa.
 ”É um projecto que tem pernas para andar. A vocação 

do nosso Grupo de Educação para a Saúde é mesmo 
esta, fazer saúde, criar hábitos mais saudáveis, e o 
desporto é uma vertente fundamental da vida do ser 
humano. Acho que esta parceria vai ser frutuosa para 
toda a gente e é um exemplo que deve germinar”, 
afirmou Carlos Reis, director do Centro de Saúde.
 A Santa Casa da Misericórdia passou também, a partir 

de Setembro de 2002, a ter uma colaboração próxima 
no programa, com a inclusão das suas iniciativas no 
calendário e a prestação de apoio técnico.
 A lista de parceiros estende-se à Associação Recreativa 

de Danças de Salão, Clube Desportivo do Porto Covo,
Associação Sócio-cultural de Porto Covo, Associação 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO

Verbas atribuídas pela CMS aos clubes como subsídios ordinários, 

no âmbito dos protocolos 2003 (valores em euros).

para o Desenvolvimento de Porto Covo, Grupo 
Desportivo Leal Soneguense e Associação de 
Moradores da Sonega. As juntas de freguesia estão no 
projecto desde o seu começo.
 A partir deste mês, os idosos da Sonega e de Porto 

Covo terão acesso às modalidades de natação e 
ginástica.
 Em Janeiro de 2003, o programa contava já com a 

participação de 300 pessoas.

Classe de Ginástica do Programa “Desporto é Vida”.

ASSOCIAÇÃO / COLECTIVIDADE APOIO A INICIATIVAS E TOTAL
ACTIVIDADES OUTROS APOIOS

1 Vasco da Gama Atletico Clube 94 340,00 73 530,09 167 870,09
2 Ginasio Clube de Sines 45 000,00 32 000,00 77 000,00
3 Clube Nautico de Sines 9 000,00 13 488,94 22 488,94
4 Sociedade Columbófila Vasco da Gama 1 000,00 20 000,00 21 000,00
5 Grupo Desportivo do Casoto 4 800,00 4 800,00
6 Clube Desportivo Porto Covo 12 000,00 2 500,00 14 500,00
7 Grupo Desportivo Leal Soneguense 3 000,00 3 000,00
8 Independentes Futsal Associação 6 000,00 6 000,00 12 000,00
9 Clube de Natação do Litoral Alentejano 6 000,00 6 000,00

10 Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro 3 000,00 3 000,00
11 Moto Clube Águias do Oceano 1 500,00 1 500,00

TOTAL: 184 140,00 149 019,03 333 159,03
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A noite dos compromissos
Emanuel Gomes Esteves, coordenador da Sub-Região de Saúde de Setúbal, deu voz, na Assembleia Municipal 

extraordinária de 13 de Fevereiro, ao compromisso governamental de colocar rapidamente mais três médicos no 

Centro de Saúde de Sines.

A SESSÃO extraordinária da Assembleia Municipal 
realizada no dia 13 de Fevereiro, no Salão dos Bombeiros, 
para discutir o problema dos serviços de saúde em Sines, 
acabou cheia de novidades. Pela voz de Emanuel Gomes 
Esteves, coordenador da Sub-Região de Saúde de 
Setúbal, ficou, em discurso directo, o compromisso de 
mais médicos e a promessa de um novo centro de saúde 
para Sines no curto / médio prazo.
 Estes compromissos entre o governo e o município de 

Sines foram estabelecidos na sequência de reuniões 
havidas entre o presidente da CMS e o ministro da Saúde 
(16 de Janeiro) e o sub-secretário de Estado da Saúde (12 
de Fevereiro). 
 O governo compromete-se que o Centro de Saúde vai

ter mais seis médicos de família, dos quais três médicos 
portugueses a colocar de imediato e mais três médicos a 
ser contratados em Espanha (por acção do presidente da 
câmara, com a colaboração do secretário de Estado). 

 O  g o v e r n o  
compromete - s e
igualmente com a 
c o n s t r u ç ã o  d o  
novo centro de 
saúde, para a qual 
serão colocadas 
v e r b a s  n o  
PIDDAC (Pro-
grama de Investi-
mentos e Despesas 
da Administração 
Central) de 2004 
(será dada uma 
resposta definitiva 
sobre esse assunto 
em Agosto deste 

ano).
 Manuel Coelho, presidente da CMS, confessou agrado 

pelos compromissos obtidos. São o resultado da pressão 
da autarquia e da população e não podem significar 
desmobilização.
 “Há um compromisso verbal de termos a curto/médio 

prazo mais seis médicos. Mas não podemos ficar à espera 
que as coisas se resolvam. É necessário determinação e 
reivindicação da nossa parte. Fazemos um apelo à 
população para que se mobilize e aja juntamente com a 
câmara. Foi a pressão que fizemos que produziu estes 
compromissos”.
 De registar que Porto Covo terá prioridade na colocação 

de um médico, entre os primeiros que vierem.

Indignação em nome da dignidade. A Assembleia 
Municipal Extraordinária de dia 13, que contou com a 
presença de cerca de 200 pessoas, foi convocada por um 

conjunto de deputados 
municipais da CDU, 
com o objectivo de 
mobilizar autarcas e 
população para uma 
acção mais concertada de 
acompanhamento e  
pressão para a resolução 
do problema da saúde 
em Sines.
 “Não nos têm facultado 

o direito a cuidados de 
saúde com dignidade, 
mas ninguém nos tira o 
direito à indignação”, 
disse Rui Penas.
 Sines é hoje um caso 

tristemente exemplar do 
estado a que podem 
chegar os serviços de 
saúde em Portugal. A 

construção das novas instalações do centro de saúde tem 
sido adiada ao longo de uma década. O quadro de pessoal 
tem sido sucessivamente esvaziado. O número de 
especialidades tem encolhido. Não tem sido dada a 
atenção devida às particularidades económicas e 
demográficas do concelho: zona de indústria perigosa, 
com elevada população flutuante de trabalhadores e 
turistas.
 Alguns dados para ilustrar o estado de “calamidade” na 

saúde em Sines: cinco médicos trabalham para uma 
população de 18 mil pessoas; 8 mil utentes do Centro de 
Saúde não têm médico de família; o lugar de delegado de 
saúde não está preenchido; certos turnos das urgências 
têm de ser cumpridos por médicos de outros concelhos; 
no Verão, é frequente haver dias em que médicos 
consultam entre 120 e 130 doentes; os Bombeiros 
Voluntários de Sines queixam-se da crescente dificuldade 
em assegurar os serviço de ambulâncias entre Sines e 
Santiago do Cacém.
 Centro de Saúde e autarquias têm realizado um esforço 

suplementar para colmatar algumas das carências. 
 “Temos melhorados todas as taxas e indicadores de 

saúde em Sines. Apesar de parecer, as instituições não 
têm estado paradas. Não podem pedir mais dos meus 
médicos, nem de mim próprio”, disse Carlos Reis, 
director do Centro de Saúde.
 A Câmara Municipal de Sines tem trabalhado para além 

das suas competências para a melhoria dos serviços de 
saúde: investiu 200 mil euros em 1990 na adaptação do 
actual edifício; assegurou ao longo dos anos as suas 
rendas e manutenção; fez o esforço de atracção de três 
médicos espanhóis e pagou-lhe alojamento no valor de 
7000 euros; disponibilizou um terreno para a construção 
do novo centro de saúde, no valor de 250 mil euros. 

 A Junta de Freguesia de Porto Covo criou um 
consultório, onde médicos dão 
consultas no regime privado, e 
garante um ambulância de serviço 
na aldeia, através do pagamento de 
uma mensalidade de 1750 euros.

Terrenos.A questão do terreno, ou 
dos terrenos, do centro de saúde, 
motivou uma pequena polémica na 
assembleia.
 Emanuel Gomes Esteves disse que 

a mudança do terreno escolhido 
inicialmente pela câmara teria 
motivado a necessidade da feitura 
de um segundo projecto. Filipe 
Raposo, deputado da coligação 
PPD/PSD-CDS/PP, insinuou que 
essa mudança poderia estar ligada a 

interesses de um construtor civil. Manuel Coelho, 
presidente da câmara, explicou a “novela” dos terrenos e 
do protocolo que previa um novo centro de saúde em 
Sines em 2001.

 “Em 1999 assinámos um protocolo com a 
Administração Regional de Saúde sobre instalações de 
saúde que previa, entre outras coisas, a cedência de um 
terreno de aproximadamente 3400 metros quadrados, na 
Avenida General Humberto Delgado, para a construção 
de um centro de saúde, que ficaria pronto em 2001. Não 
ficou. A seguir, fez-se o planeamento da cidade, e a 
equipa técnica defendeu que por estar mais afastado da 
via e da estação de combustíveis seria mais indicado um 
outro terreno, atrás da Estação de Caminhos-de-Ferro.
Mas se o governo quiser construir no primeiro terreno, 
pode começar já amanhã. Não pode ser pretexto para 
mais atrasos. O terreno é da câmara, está livre e 
disponível.”

 Ainda em relação a instalações de saúde, Manuel 
Coelho, disse que, se a obra do Centro Cívico de Porto
Covo (onde está prevista a construção do novo pólo do 
centro de saúde na freguesia), demorar muito tempo, a 
CMS está disponível para encontrar uma nova 
localização, que viabilizará a construção imediata das 
novas instalações.

Gato escaldado. Foi uma assembleia com boas 
notícias. Mas, como disse António Correia, presidente da 
Junta de Freguesia de Sines, Sines está acostumado a 
grandes anúncios, seja na saúde, seja no ambiente, seja 
nas acessibilidades, seja nas condições dadas aos 
pescadores. Nem sempre esses grandes anúncios se 
traduzem em realidades.
 O sineense e ex-autarca António Rui Pimenta apelou a 

medidas de maior reivindicação. Eugénia Amador,
presidente da Assembleia de Freguesia de Sines criticou o 
funcionamento da Comissão Concelhia de Saúde (que 
requer a marcação da Administração Regional de Saúde 
para a sua reunião) e propôs a criação de uma comissão 
de utentes para trabalhar em conjunto com a autarquia 
em prol da solução dos problemas da saúde em Sines. 
António Fragoso, deputado municipal do Partido
Socialista já tinha sugerido a organização de um dossier 
permanentemente actualizado sobre o tema.

 Francisco do Ó Pacheco, presidente da Assembleia 
Municipal, classificou de “vergonha” a situação de um 
país que obriga um presidente da câmara a deslocar-se no 
seu carro a um país vizinho para “pedinchar” médicos, e 
também destacou a necessidade de incluir os utentes nos 
órgãos que tratam da situação da saúde em Sines. 
 Num tom algo céptico, em que pesam os anos de relação 

de autarca com o poder central, Francisco do Ó Pacheco
afirmou: “Teremos provavelmente uma nova assembleia 
como esta… Provavelmente com mais gente… 
Provavelmente em Agosto”.

Entre autarcas e população, a assembleia reuniu cerca de 200 pessoas.

Mesa da Assembleia Municipal

Emanuel Gomes Esteves.
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Os instrumentos 
não morrem
As concertinas do grupo “Danças Ocultas” encheram a Capela da 

Misericórdia no dia 16 de Janeiro. Mais uma iniciativa do programa “Ao

Encontro da Música e das Artes”.

A CONCERTINA quase não era tocada no início da 
década de 90, quando um professor de Águeda, Artur 
Fernandes, decidiu formar com três alunos um 
quarteto para lhe dar nova vida. Esse quarteto, “Danças 
Ocultas”, esteve na Capela da Misericórdia de Sines, dia 
16 de Janeiro, no âmbito do programa “Ao Encontro da 
Música e das Artes”. Um concerto memorável, a provar 
que se forem alimentados a imaginação e amor, os 
instrumentos não morrem.

 As concertinas das “Danças Ocultas” são quatro 
pequenos corpos a respirar, fazendo uso da sua 
multiplicidade de vozes. Poucos instrumentos são 
capazes de tantas emulações tímbricas: do órgão à 
flauta, do trombone ao violino, ouve-se tudo na 
concertina. E a concertina faz ouvir tudo: presta-se tão 
facilmente ao drama como ao despertar do baile, tão 
solenemente empreende o luto como rebenta a rir.

 O espectáculo de Sines 
teve esta diversidade de 
emoções, mas sem 
extremos. Foi sempre 
confortável, embalado 
pela sensualidade dos 
foles espreguiçando-se, 
pelos âmbares raiados 
das concertinas, pelo 
neo-romantismo das 
velas nos chão, pelos 
reflexos dos brilhos nas 
camisas.

 Um concerto com 
a m b i e n t e w h i s k y ,

quente e agridoce, 
envolvente, em que a 
encenação é  mais  
importante  que a  
improvisação, em que a 
combinação entre o 

tradicional, o clássico e o sentido de modernidade 
lembra a influência dos Madredeus (Gabriel Gomes é 
patrono do grupo), mas dela se distingue por esta ser 
uma música mais de corpo do que de espírito e não estar 
tão marcada por “sentimentos de exportação” (saudade, 
melancolia, “lusitanidade”).
 Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo e Francisco 

Miguel formam um quarteto coeso, cheio de 
cumplicidades, um ou outro episódio de humor varonil 
(algumas desgarradas), vivendo em grupo e 
intimamente (fecham os olhos, sorriem, contorcem o 
rosto) o prazer de dominar um instrumento gordo de
recursos expressivos.
 Foi o concerto mais participado e mais aplaudido do 

programa “Ao Encontro da Música das Artes”, na 
Capela da Misericórdia, que ameaça tornar-se pequena 
para o sucesso que estes eventos estão a ter.

Palavra, canção
O projecto Wordsong, música e vídeo 

sobre poemas de Al Berto, apresenta-se 

na Capela da Misericórdia no próximo dia 

28 de Fevereiro.

A POESIA de Al Berto têm-se revelado de enorme 
fecundidade para criadores das mais diversas áreas. Sines 
conhece o trabalho que o Teatro do Mar fez, por exemplo, 
com as “Três Cartas da Memória da Índia”, ou a exposição 
que o Centro Cultural Emmerico Nunes organizou em 
2001 com as visões que os amigos artistas plásticos tinham 
do poeta. Dia 28 de Fevereiro, a partir das, 22h00, Sines vai 
passar a conhecer a apropriação de Al Berto por duas novas 
artes, a música e o vídeo, com a performance do projecto 
“Wordsong”, na Capela da Misericórdia. É o evento de 
Fevereiro do programa “Ao Encontro da Música e das 
Artes”.
 “Wordsong - Al Berto” foi concebido e desenvolvido por 

Pedro d'Orey, membro fundador dos Mler If Dada, 
Armando Cortez, membro fundador dos Rádio Macau e 
Nuno Grácio, guitarrista, entre outros ofícios na área da 
música.
 Em Sines, Pedro dá a voz, Alexandre cuida do baixo e das 

programações e Nuno das guitarras e também das 
programações.
 Fazem ainda parte do grupo base Alberto Garcia (Rádio 

Macau), nas percussões e bateria, Filipe Valentim (Rádio 
Macau), nos teclados, e Nuno Franco, videasta. Dois 
elementos do grupo Belle Chase Hotel - JP Simões, voz e 
sax, e Sérgio, flauta transversal - e o líder dos Pop Dell’ Arte, 
João Peste, voz, são convidados de honra.

 O espectáculo de Sines revisita o disco “Wordsong”
(incluindo na lista dos 10 melhores do ano 2002 pelos 
jornais Público, Diário de Notícias e Bliz) através de um 
espectáculo multimédia, em que música, imagem (vídeo) e 
poesia coexistem, fazendo o espectador entrar nos 
universos e climas criados pelos textos de Al Berto. As 
canções têm a marca pop e electrónica, mas são feitas de 
modo a dar espaço à respiração das palavras.
 João Peste Guerreiro falou assim de “Wordsong”:
 “Al Berto é sem dúvida um nome da poesia e da cultura 

“made in Portugal” no final do século XX. O projecto 
Wordsong (…) pegou de uma forma inusitadamente 
brilhante, bela e encantadora num punhado de poemas de 
Al Berto e re-inventou-os sob um sol de novas sonoridades 
melódicas e electrónicas que provam não só a versatilidade e 
a capacidade que as palavras de Al Berto tem em nos 
incomodar, comover, divertir, apaixonar, fazer rir e ate 
chorar, como provam também que Pedro d'Orey é sem 
sombra de dúvida o melhor o mais criativo e original cantor 
de toda a música feita em Portugal nas ultimas décadas. 
 A voz de d'Orey encontra na poesia de Al Berto um jazigo 

de uma imensa riqueza de sons, pensamentos e sentimentos 
que d'Orey como cantor e intérprete genial que é, consegue 
melhor que ninguém encarnar, enaltecer e apaixonar,
apaixonando-se.
 Como escrevia Al Berto, e Pedro d'Orey canta no tema “a 

casa” que inicia esta fascinante aventura musical e poética: “ 
O verdadeiro fugitivo não regressa, não sabe regressar...”
regressar para quê, quando se pode ficar prisioneiro da 
beleza do encanto. e da magia deste disco excepcional dos 
Wordsong?
 Regressar já não é possível, agora só nos resta agradecer...”
 O projecto “Wordsong” é apoiado pela CMS. O 

espectáculo em Sines é também uma organização da 
autarquia.

Óptica Vasco da Gama
vence Montras de Natal
Lumara Boutique e Lavandaria Varanda classificaram-se em segundo e 

terceiro lugares.

JÁ PREMIADA em edições anteriores a Óptica Vasco
da Gama conquistou este ano o primeiro lugar do 
Concurso de Montras de Natal, promovido pela 
Câmara Municipal de Sines e pela Delegação de Sines da 
Associação de Comércio e Serviços do Distrito de 
Setúbal para incentivar o embelezamento do comércio 
na quadra natalícia. 
 Lumara Boutique Decorações, Lavandaria Varanda e 

PV Saraiva obtiveram o segundo, terceiro e quartos 
lugares respectivamente, num concurso que teve este 
ano 15 participantes e cuja entrega de prémios decorreu 
dia 17 de Janeiro, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.
 Pela sua contribuição e empenho habitual nesta data 

festiva, a Associação de Bombeiros Voluntários foi 
premiada com uma menção honrosa. 
 A Câmara Municipal de Sines ofereceu os prémios aos 

três primeiros classificados (500, 250 e 150 euros, 
respectivamente) e a Associação de Comércio e Serviços 
fê-lo ao quarto classificado e menção honrosa (125 e 
250 euros).

Danças Ocultas.

Entrega do 1.º Prémio à Óptica Vasco da Gama.
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O mundo 
visto de Serpa
Luís Afonso, o pai do “Bartoon” e de outros cartoons conhecidos da 

imprensa portuguesa expõe na Capela da Misericórdia até 28 de 

Fevereiro.

NÃO É preciso subir à montanha mais alta, não é preciso 
emigrar para a metrópole mais cosmopolita, pode-se olhar o 
mundo, pensar o mundo, rir do mundo, a partir da planura e 
da pacatez de um lugar como Serpa. Todos os dias, Luís 
Afonso faz rir os portugueses com os seus cartoons nos jornais 
PÚBLICO (“Bartoon”) e A BOLA (“Barba e Cabelo”). Entre 
8 e 28 de Fevereiro, expõe 40 dos seus trabalhos na Capela da 
Misericórdia de Sines.
  Natural de Aljustrel, Luís Afonso tem 37 anos, é casado e tem 
três filhos. Formado em Geografia, leccionou no ensino 
secundário, trabalhou para autarquias e em projectos de 
desenvolvimento local e regional até 1995. A partir desse ano 
dedicou-se exclusivamente aos cartoons, actividade que havia 
iniciado 10 anos antes quando estudava em Lisboa. Começou 
em “o diário/fim-de-semana”, passando por vários jornais e 
revistas até chegar a “A Bola”, em 1990, “Grande 
Reportagem”, em 1991, e “Público”, em 1993, nos quais 
permanece.
  Reuniu os seus cartoons em livro em 1996 (“Bartoon” e 
“Selecção”), 1998 (“Bartoon 2”) e 2000 (“Bartoon 3”), todas 
edições da Contexto. 
  Em Abril de 2003 será lançada pelas publicações Dom 
Quixote uma edição comemorativa dos 10 anos de Bartoon. 
  Foi galardoado com o Prémio Nacional de Cartoon em 1993 
e com o Prémio Nacional de Humor de Imprensa em 1999 e 
2000.

“Como um trapezista sem rede”
O cartoonista Luís Afonso em entrevista.

O CARTOONISTA
Luís Afonso mostra 
n a  C a p e l a  d a  
M i s e r i c ó r d i a  d e  
Sines, entre 8 e 18 de 
Fevereiro, uma selec-
ção de 40 cartoons 
produzidos ent re 
1997 e 2003 nos 
jornais PÚBLICO, A 
B O L A  e  r e v i s t a  
GRANDE REPOR-
TAGEM. O Sineense
falou com ele sobre o 
que é mais e menos 
engraçado no tra-
balho de fazer rir os 
outros.

Sineense - Lança 
em Abril uma edição comemorativa dos 10 anos de 
Bartoon. Como tem sido a aventura do humor diário?
Luís Afonso - Um bocado como um trapezista sem rede. Muito 
gozo mas muito stress.

O que é que tem mais e menos graça em ganhar a vida 
como cartoonista?
O que tem mais graça: poder fazer cartoons todos os dias. O 
que tem menos graça: ter de os fazer todos os dias.

Entre os pólos SUBVERSÃO e ADAPTAÇÃO, onde situa o 
seu humor?
Adaptado à subversão.

Tem assuntos tabu? Por exemplo, o comediante inglês 
John Cleese dizia: “Cancer is no laughing matter…” (”O 
cancro não é matéria de riso”)
As catástrofes são, obviamente, complicadas de gerir nos 
cartoons. Mas o que é tabu mesmo no meu trabalho é passar a 
fronteira do mau gosto.

Detecta uma ideologia nos seus cartoons? Esforça-se por 

ter uma independência jornalística ou admite um ponto de 
vista mais à esquerda ou mais à direita?
Não conduzo os meu trabalho através de qualquer via 
ideológica, critico à esquerda e à direita. Utilizo os meus 
cartoons para procurar contradições, que se encontram em 
todo o lado. Mas tenho opiniões sobre as coisas, às vezes até 
nem coincidem com as do barman ou do barbeiro...

Como avalia a produção de humor em Portugal, 
actualmente (em todas as áreas)?
É difícil responder porque não acompanho todos os meios de 
comunicação. Por exemplo, não vejo habitualmente 
programas de televisão. Mas lêem-se e vêem-se muitas 
coisas com graça em Portugal.

Nos dias que correm, tem algumas figuras públicas que o 
inspirem especialmente?
As figuras que fazem notícia são, por inerência, as que mais 
me inspiram. As detentoras de poder, qualquer que ele seja, 
também. George Bush, que cumpre estes dois requisitos, é 
neste momento uma delas.

Se não fosse o autor do Bartoon e do Barba e Cabelo, de 
que outro cartoon publicado na imprensa portuguesa 
(nacional e estrangeiro) gostaria de ser o autor?
Não me teria importado nada, mesmo nada, de ter criado a 
Mafalda...

O tirocínio 
da estética
Antes da poesia, Al Berto exprimiu-se 

através das artes plásticas. O seu 

“Projecto 69”, em desenho, esteve em 

exposição no CCEN até 9 de Fevereiro.

O PERCURSO artístico de Alberto Pidwell começou pela 
pintura. Estudou na Sociedade Nacional das Belas Artes e 
quando vai para Bruxelas, em 1967, o destino é a École 
Nationale Supérieure d'Architecture et des Arts Visuels (La 
Cambre). Coincidindo com o 55.º aniversário do nascimento 
de Al Berto, o Centro Cultural Emmerico Nunes organizou 
entre 11 de Janeiro e 9 de Fevereiro a exposição de desenho 
“Project 69”, que recupera o conteúdo do livro homónimo 
publicado na Bélgica em 1970, acessível em Portugal numa 
edição da Assírio & Alvim.
  A exposição de Al Berto exposta no CCEN, que se debruça 
sobre os “projects 69” produzidos na altura pelo Montfaucon 
Research Center de Bruxelas, trata uma questão estética ou, 
se quiserem, o exercício da estética.
  Pode-se dizer que é lá onde o homem protesta da existência 
de uma liberdade primeira que a sua subordinação é mais 
indiscutível.
  É o fenómeno Al Berto que começa na decomposição algo 
frenética do mundo imagético e termina nas palavras que são 
um outro texto descodificador do universo.
  Diria Herberto Hélder: “desejaria que este escrito fosse um 
puro teorema”... é exactamente o que Al Berto concretizou. 
“a minha mão estendida como uma arma viva”.
  O que é exactamente dizer  que é esta inovação conceptual 
estética que nos é arrancada “a ferros” nos anos 68/69 mais ou 
menos...
  Quanta hereditariedade, quanta fatalidade, quanta rotina!
  É isso que o punhal de letras assim como a sua rotring 0.1 
nos mostra na exposição do CCEN. Aqueles trabalhos que 
lhe custaram milhares de horas, pela simples questão de serem 
minuciosamente feitos, têm em si mesmo um traço de poesia. 
Mas uma poesia revigorante e algo objecto de um silêncio que 
a palavra acabaria por determinar.
  Aqui ainda existiam espelhos para a criação de imagens... As 
palavras tornaram-se posteriormente objectos para a criação 
do silêncio. Um silêncio demasiadamente sonoro para não ser 
ouvido.  Porque todos os silêncios são gritantes, sobretudo 
aqueles que são expressos de uma forma solitária. Isto não 
quer dizer que a literatura possa existir fora de um certo 
exercício formal. Nem que a arte pictórica não esteja sujeita às 
suas regras básicas. Quer apenas dizer que a inovação é um 
acto subversivo, ou deveria dizer “criação”, o que é 
demasiadamente conectado com leviandade ou 
movimentação errática. Podemos até perguntar se o artista 
cria as coisas, depois as é capaz de reconhecer ou enjeitar 
como seus filhos.
  A obra completa de Al Berto tanto gráfica como poética é 
uma declaração de guerra não só aos gramáticos como aos 
artistas.
  É óbvio que a actual exposição é per feitamente surrealista e 
se baseia na Pop Art, nascida depois de Maio 68, sobretudo 
em França, e era baseada em experiências com utilização de 
drogas na linha de Williams Burroughs. Não podemos saber 
ao certo se a utilização das mesmas conduziu a este tipo de 
arquitectura pictorial mas é mais ou menos óbvio que o 
surrealismo patente é identificável a esse nível.
  Apesar dos nomes de pastores gregos - Polistireno,
Fenoplasto, Polivinílico -, também a produção de Al Berto 
está eivada de modernidades absurdas e porventura 
reservadas a serem detectadas pelo futuro. Creio no entanto 
que nos deixou uma visão que, só por existir, não nos deixará 
mais pensar nem olhar para o universo da mesma maneira que 
o fazíamos. João Maria do Ó Pacheco

© Miguel Silva, Público

Luís Afonso

A exposição foi inaugurada no dia 8 de Fevereiro.
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O R Ç A M E N T O   E   G O P

Sines em números
O retrato que fazem de Sines os resultados dos Censos 2001.

DESIGNAÇÃO DO INDICADOR VALOR UNIDADE

População Residente HM 13577 indivíduos

População Residente H 6834 indivíduos

População Residente M 6743 indivíduos

População Presente HM 13247 indivíduos

População Presente H 6782 indivíduos

População Presente M 6465 indivíduos

Famílias Clássicas Residentes 4891 nº

Famílias Institucionais 10 nº

Núcleos Familiares Residentes 4071 nº

Alojamentos Familiares - Total 6927 nº

Alojamentos Familiares - Clássicos 6822 nº

Alojamentos Familiares - Out ros 105 nº

Alojamentos Colectivos 37 nº

Edifícios 4155 nº

População Residente Freg. Sines HM 12461 nº

População Residente Freg. Porto Covo HM 1116 nº

POPULAÇÃO DE SINES

Quadro produzido a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística

COM ALGUMAS excepções, o retrato que os 
números - nomeadamente dos Censos 2001 - fazem de 
Sines corresponde à ideia que os sineenses têm da seu 
concelho: um concelho alentejano de geografia e 
carácter, mas com particularidades que lhe advêm do 
carácter marítimo e das transformações registadas a 
partir da instalação do complexo industrial.

 A influência do complexo reflecte-se imediatamente 
nas tendências demográficas. A dinâmica populacional 
que teve início na década 70 tem-se mantido, 
traduzindo-se hoje na densidade populacional mais alta 
do Alentejo (67 hab./km2)), numa taxa de 
envelhecimento mais baixa e numa taxa de crescimento 
populacional positiva, baseada sobretudo na imigração 
de população em idade activa.

 As taxas de divórcio e nados-vivos fora do casamento 
superiores às médias nacionais, juntamente com o 
menor índice de casamentos católicos, confirmam o 
carácter laico e urbano do "sineense médio". Por outro 
lado, a taxa de analfabetismo ainda alta (11,5%), 
mostra que aqui, como no resto do país (9%), nem 
todas as batalhas da modernização travadas depois do 
25 de Abril foram ganhas.

 Na economia, as diferenças evidentes (até na 
paisagem...) em relação ao resto do Alentejo também 
têm suporte estatístico. Apesar da pesca ainda ter 
algum peso na estrutura económica do concelho, o 
sector I era responsável em 2001 por apenas 3,88% das 
empresas sedeadas (contra os 15% do Alentejo). O 
sector III e o sector II absorvem a esmagadora maioria 
dos sineenses activos. 

 A nível de desenvolvimento social, falta informação 
actualizada sobre indicadores como as condições de 
vida nos alojamentos (água canalizada, retrete, banho e 
electricidade), em que em 1991 Sines estava bem 
posicionado (acima da média em todos os indicadores, 
menos na electricidade). Os indicadores de saúde em 
Sines e no Litoral Alentejano - em particular, o número
de médicos por milhar de habitantes - estão abaixo da 
média do país, confirmando a necessidade urgente de 
mais investimento do Estado para o corrigir a situação.

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS

Um dos maiores crescimentos 
populacionais da região
Sines destaca-se no Alentejo pela sua dinâmica e 
vitalidade demográfica. A população residente em 
Sines subiu 10 por cento entre 1991 e 2001 (de 12 347 
para 13 577), um crescimento muito acentuado se 

comparado com a variação nacional (5%) e sobretudo 
com os indicadores regionais (a população no Alentejo 
desceu 2,5% e no Litoral Alentejano cresceu apenas 
1,5%). Nas localidades próximas de Sines, apenas 
Grândola teve um crescimento demográfico 
comparável (8,2%).

Mais óbitos do que nascimentos
O crescimento da população em Sines não se deve no 
entanto a um aumento dos nascimentos. Em 2000, 
Sines registou um valor negativo no indicador 
“Excedente de Vidas”, que resulta da subtracção da taxa 
de natalidade pela taxa de mortalidade: 9,37 por mil - 
11,12 por mil = -1,75 por mil. São permilagens 
sensivelmente mais favoráveis que as registadas no 
Alentejo e do Litoral Alentejo, mas menos favoráveis 
que os resultados dos indicadores nacionais.

Índice de envelhecimento mais baixo que a média
Entre 1991 e 2001, o número de residentes com idades 
entre os 0 e os 14 anos teve uma quebra bastante 
significativa (-17,1%) estando perto de ser alcançado 
pelo grupo dos maiores de 65 anos. Em 2001, só havia 
mais 11 crianças do que idosos (2108 vs. 2097). Mesmo 
assim, se comparado com os números regionais e 
nacionais, o índice de envelhecimento da população de 

Sines ainda é baixo: 80 idosos por cada 100 
crianças. No país, o valor é 102, no Alentejo 
perto de 173 e no Litoral Alentejano 170. Se se 
retirasse Sines do cálculo no Litoral 
Alentejano, o índice de envelhecimento da 
sub-região andaria na casa dos 180.

População em idade activa garante 
crescimento demográfico
É o significativo crescimento das faixas de 
população em idade activa (nomeadamente a 
faixa 24-64 anos, que reúne mais de 50% do 
total da população residente e que teve um 
crescimento de 13,6%) que garante a 
vitalidade demográfica do concelho de Sines. 
A migração e imigração para Sines parece 
desempenhar um papel nessa realidade.

Divórcios acima da média nacional

A taxa de nupcialidade - número de casamentos - de 
Sines  (5,10 por mil) está próxima das médias nacional 
(6,23) e regional (4,68). Em 2000, Sines foi, com 
alguma vantagem, o concelho do Litoral Alentejano 
onde mais se casou. É também dos concelhos do 
Alentejo onde ocorrem mais divórcios (2,13 por mil), 
só ultrapassado na zona por Santiago do Cacém (2,29 
por mil). A permilagem de divórcios nestes dois 
concelhos está acima da média nacional (1,87 por mil). 

Menos casamentos católicos que no resto do país
O carácter laico da população de Sines pode ser 
reforçado pelos resultados de outros dois indicadores: 
as altas proporções de nados-vivos fora do casamento e 
de casamentos não-católicos. A taxa de crianças nascidas 
fora do casamento é excepcionalmente alta no Litoral 
Alentejano, e Sines contribui para a tendência: 39%, 
quase o dobro dos números nacionais (22,2%). 
Também a proporção de casamentos não católicos é 
muito superior em Sines (56,7%) e na sub-região 
(50,7%) do que na média do país (35%). 

INDICADORES SOCIAIS

Sines com piores indicadores 
de saúde que a média do país
Em 2000, Sines tinha 1,4 médicos por 1000 habitantes, 
um número bem abaixo da média do País (3,17), mas 
mesmo assim acima do resultado do Litoral Alentejano 
(0,89) - note-se que este número refere-se ao número 
total de médicos no concelho e não especificamente nos 
serviços públicos de saúde. O número de farmácias por 

53% das vendas do Litoral Alentejo têm origem em Sines.

Sines destaca-se no Alentejo pela sua vitalidade demográfica.
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DESIGNAÇÃO DO INDICADOR / NUTS SINES LIT. ALENT. ALENTEJO PAÍS  UNIDADE  PERÍODO

Área Total 202,67 5303,36 27323,86 92141,5 km2 2001

Número de Freguesias 2 39 299 4243 nº 2001

Densidade Populacional 66,99 18,85 19,60 112,39 hab/km2 2001

População Residente HM 13577 99976 535753 10356117 indivíduos 2001

População Residente H 6834 50037 262396 5000141 indivíduos 2001

População Presente HM 13247 97042 526533 10148259 indivíduos 2001

População Presente H 6782 48635 256983 4862699 indivíduos 2001

População Residente HM, em 1991 12347 98519 549362 9867147 indivíduos 1991

População Residente H, em 1991 6167 49080 268681 4756775 indivíduos 1991

Famílias Clássicas Residentes 4891 38212 202257 3650757 nº 2001

Famílias Institucionais 10 44 317 3876 nº 2001

Alojamentos Familiares - Total 6927 59752 305671 5046744 nº 2001

Alojamentos Familiares - Cláss icos 6822 59452 304539 5019425 nº 2001

Alojamentos Familiares - Outros 105 300 1132 27319 nº 2001

Alojamentos Colectivos 37 156 801 8178 nº 2001

Edifícios 4155 46926 256439 3160043 nº 2001

Nados vivos, HM 123 803 4778 120008 nº 2000

Nados vivos, H 54 385 2461 62222 nº 2000

Óbitos, HM 146 1244 7550 105364 nº 2000

Óbitos, H 86 712 4042 55023 nº 2000

Taxa de Natalidade 9,37 8,22 9,08 11,73 permilagem 2000

Taxa de Mortalidade 11,12 12,74 14,35 10,30 permilagem 2000

Taxa de Nupcialidade 5,10 4,49 4,68 6,23 permilagem 2000

Taxa de Divórcio 2,13 1,79 1,44 1,87 permilagem 2000

Excedente de Vidas -1,75 -4,52 -5,27 1,43 permilagem 2000

Índice de Envelhecimento 84,00 170,28 172,92 102,25 percentagem 2000

Núcleos Familiares Residentes 4071 30594 162510 3069745 nº 2001

Variação População Residente, entre 1991 e 2001 10 1,5 -2,5 5 percentagem 2001

Capacidade de Alojamento dos Estabelecim entos Hoteleiros 613 2935 7439 222958 lugares 31-07-2000

Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros 47402 264605 845150 33795123 nº 2000

Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos Hotelei ros 22,01 25,41 32,03 42,14 percentagem 2000

Estada Média por Hóspede em Estabelecimentos Hoteleiros 3,09 2,67 1,68 3,55 noites 2000

Sociedades Sediadas 361 1727 9071 267932 nº 31-12-2000

Sociedades do Sector Primário 3,88 14,30 16,10 2,98 percentagem 31-12-2000

Sociedades do Sector Secundário 27,15 21,37 20,25 24,99 percentagem 31-12-2000

Sociedades do Sector Terciário 68,98 64,22 63,45 71,76 percentagem 31-12-2000

Volume de Vendas nas Sociedades Sediadas 556674 1048820 4170900 238709356 Milhares de euro 31-12-1999

Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 8 52 335 5626 nº 2000

Depósitos em Bancos, Caixas Económicas e CCAM 88209 764993 3958494 123278213 Milhares de euro 2000

Crédito Concedido por Bancos, Caixas Económicas  e CCAM 70788 707386 3468296 189710848 Milhares de euro 2000

Crédito Hipotecário Concedido a Particulares 15980 77342 436220 12964014 Milhares de euro 2000

Obras Concluídas - Total de Edifícios 94 792 3884 56081 nº 2000

Obras Concluídas - Edifícios para habitação 57 647 3016 46490 nº 2000

Licenças para Construção de Edifícios (Construções Novas) 58 657 3154 50138 nº 2000

Licenças para Construção de Edifícios para Habitação (C. Novas) 42 549 2483 42632 nº 2000

Consumo Doméstico de Electric idade por Consumidor 2,09 1,96 2,00 2,23 milh. kwh/consum. 2000

Consumo Industrial de Electricidade por Consumidor 2947,70 461,58 137,68 98,82 milh. kwh/consum. 2000

Taxa de Actividade HM, em 1991 45,10 41,90 41,00 44,60 percentagem 1991

Taxa de Actividade HM 49,90 45,40 44,30 48,20 percentagem 2001

Taxa de Desemprego HM, em 1991 9,30 9,00 10,20 6,10 percentagem 1991

Taxa de Desemprego HM 10,20 9,80 8,60 6,80 percentagem 2001

Médicos por 1000 Habitantes 1,44 0,89 1,53 3,17 nº 2000

Farmácias por 10 000 Habitantes 2,27 3,17 3,23 2,49 nº 2000

Hospitais Oficiais - 1 7 123 nº 1998

Hospitais Particulares - - 3 92 nº 1998

Taxa Média de Mortalidade Infantil no Quinquénio 12,94 5,34 4,79 6,06 permilagem 1996/2000

Pensionistas em 31.XII por 100 Habitantes 20,20 31,86 34,78 24,17 nº 31-12-2000

Taxa de analfabetismo HM, em 1991 14,10 24,20 21,90 11,00 percentagem 1991

Taxa de analfabetismo HM 11,50 19,20 17,10 9,00 percentagem 2001

RETRATO COMPARATIVO DE SINES

Quadro produzido a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística

mil habitantes, 2,7, está 
próximo da média nacional 
(2,5). Mas o grande mistério, 
a nível de indicadores 
sanitários é a taxa de 
mortalidade infantil do 
quinquénio 1996/2000. O 
resultado de Sines, 12,94 por 
mil habitantes, é mais do 
dobro da média nacional e 
quase o triplo do que 
acontece, por exemplo, em 
S a n t i a g o  d o  C a c é m .  
Questionado sobre este 
assunto, Carlos Reis, director 
do Centro Saúde, diz que 
esses números contrariam a 
experiência daquele serviço e 
que foi feito um pedido de 
explicação ao Instituto 
Nacional de Estatística que 
ainda não teve resposta.

Taxa de analfabetismo
 ainda elevada
A taxa da analfabetismo em 
Sines apresenta um número 
ainda bastante elevado para 
os padrões dos estados 
desenvolvidos: 11,5% da 
população. Sines está melhor 
que a média do Alentejo 
(17,10%) e Alentejo Litoral 
(19,20%) mas pior que a 
maioria dos concelhos litorais 
e que a própria média 
nacional (9%). Mesmo 
assim, entre 1991 e 2001, o 
analfabetismo baixou no 
concelho quase três pontos 
percentuais. A percentagem 
de indivíduos com curso do 
ensino superior completo 
(8%) está entre as médias 
nacional (10%) e do Litoral 
Alentejano (6%). 

ACTIVIDADE
ECONÓMICA

Um concelho “pouco 
alentejano” em termos de 
estrutura da actividade
Em termos de estrutura da 
actividade económica, Sines é 
hoje um concelho que 
acompanha a evolução do 
país - peso crescente do sector 
terciário, peso decrescente do 
sector primário. No final do 
ano 2000, Sines tinha 361 
sociedades sedeadas, 3,88% 
das quais pertencentes ao 
sector primário, 27,15 ao 
sector secundário e 68,98% ao terciário. É uma 
estrutura que diferencia Sines do resto do Alentejo, 
onde o sector primário (agricultura, pecuária, pesca, 
etc.) ainda é responsável por cerca de 15% das empresas 
existentes.

Empresas de Sines responsáveis por mais de metade 
das vendas do Litoral Alentejano
Mais de metade das vendas das sociedades sedeadas nos 
cinco concelhos do Litoral Alentejano é oriunda do 
concelho de Sines. Em 1999, as empresas de Sines 
venderam bens no valor de 556 milhões de euros, 53% 
do total do Litoral Alentejano e 13% do Alentejo. 

Consumo industrial de electricidade 30 vezes 

superior à média nacional
O peso do sector secundário no concelho de Sines não 
fica bem expresso através do número de sociedades 
sedeadas. O consumo industrial de electricidade por 
consumidor é talvez o indicador mais exemplar para 
evidenciar da diferença entre a importância 
demográfica de Sines e a importância económica das 
empresas que aqui laboram: 2 947 milhares de kwh por 
consumidor (a média nacional é 98).

Elevada taxa de actividade, desemprego acima da 
média nacional em 2001
A taxa de actividade em Sines é superior às médias 
alentejanas (44,3%) e nacional (48,2%). Quase 
cinquenta por cento da população do concelho com 

idade superior a 14 anos satisfazem as condições para 
ser considerados empregados ou desempregados. Sines 
registou em 2001, segundo o INE, uma taxa de 
desemprego de 10,2%, quase mais quatro pontos 
percentuais que a média nacional (6,8%), um dado que 
contraria a impressão puramente empírica sobre o 
desemprego em Sines.

Dados estatísticos mais detalhados, 
brevemente, em:

www.mun-sines.pt/concelho
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Escola da Quinta dos Passarinhos
recebe mobília nova
A CMS adquiriu 200 novas mesas e cadeiras para os alunos da Escola Básica EB1 n.º 2 de Sines. Está a ser 

preparada a beneficiação dos espaços interiores e exteriores da escola.

A ESCOLA EB1 n.º 2 de Sines (Primária da Quinta 
dos Passarinhos) recebeu, dia 1 de Fevereiro, 200 novas 
mesas e cadeiras para as salas de aula. A nova mobília 
dos alunos, adquirida pela Câmara Municipal de Sines, 
incluiu também a montagem de bancadas de trabalho 
nos espaços comuns. Falta comprar as secretárias e 
cadeiras dos professores e armários novos.

 Mas a melhoria das condições da Escola EB1 n.º 2 de 
Sines em que a câmara está empenhada vai mais além. 
Está a ser preparada a beneficiação dos edifícios, salas 
de aula, espaços exteriores e equipamentos 
complementares.
 O primeiro projecto, para o edifício propriamente 

dito, inclui a substituição da cobertura, a criação de um 
espaço para arrumos e a remodelação do interior no 
sentido de uma maior privacidade entre cada uma das 
salas de aula. Está a ser preparada a sua candidatura a 
fundos do Programa Operacional da Região Alentejo.
 O segundo projecto, em fase de estudo prévio, incide 

sobre o arranjos dos espaços exteriores e drenagem de 
águas pluviais, a construção de um polidesportivo e de 
um equipamento infantil de apoio à pré-primária. 

 O Plano Plurianual de Investimentos 2003-2006 
define um montante de 275 mil euros para o conjunto 
das duas obras.
 Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de 

Sines tem vindo a proceder à recuperação das escolas 
básicas do concelho. Os edifícios centenários das 
escolas primárias n.º 1 de Sines, Porto Covo e Cabeça 
da Cabra estão recuperados. 

 Em 2003 avançará para os arranjos exteriores e 
equipamentos complementares não só na Escola EB1 
n.º 2, como referido, mas também na EB1 n.º 1 de 
Sines e em Porto Covo. 
 Está planeada a construção de uma escola nova, a 

médio prazo, na zona das Percebeiras (PP Norte).

EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS
NO PLANO PLURIANUAL 
DE INVESTIMENTOS 2003/2006

Escola Básica EB1 n.º 1 de Sines - Novo edifício e 
arranjos exteriores (projecto e execução)
Total do investimento:  1 119 000 euros
Financiamento para 2003: 14 500 euros
Início / Fim: 2001 / 2004
Fase de execução: com projecto técnico

Escola Básica EB1 n.º 2 de Sines (Quinta dos 
Passarinhos) - Arranjos exteriores 
Total do investimento: 102 250 euros
Financiamento para 2003: 15 000 euros
Início / Fim: 2002 / 2003
Fase de execução: Não iniciada

Escola Básica EB1 n.º 2 de Sines (Quinta dos 
Passarinhos) - Beneficiações e alterações
Total do investimento: 175 000 euros
Financiamento para 2003: 25 000 euros
Início / Fim: 2002 / 2003
Fase de execução: não iniciada

Escola Básica EB1 de Porto Covo - Arranjos exteriores
Total do investimento: 50 000 euros
Financiamento para 2003: 15 000 euros
Início / Fim: 2002 / 2003
Fase de execução: Com projecto técnico

Escola Básica EB1 das Percebeiras - Projecto e 
construção
Total do investimento: 1 050 000 euros
Financiamento para 2003: -
Início / Fim: 2003 / 2006
Fase de execução: Não iniciada

Projecto das piscinas aprovado
O projecto global da piscina municipal de Sines foi aprovado dia 29. Vai 

ser lançado concurso para a empreitada.

EM REUNIÃO reunião extraordinária realizada no dia 
29 de Janeiro, a Câmara Municipal de Sines aprovou 
por unanimidade o projecto global da Piscina 
Municipal de Sines e o programa de concurso e caderno 
de encargos da respectiva empreitada. O custo da obra 
está estimado em 2 milhões e 368 mil euros (sem IVA),
estando previsto o seu arranque ainda em 2003.
 O equipamento das piscinas (cobertas e aquecidas) 

será construído num terreno da Área de Expansão Sul-
Nascente, perto da Escola Secundária 3.º CEB Al Berto, 
e inclui dois panos de água: uma piscina de 25x17m e 
um tanque de aprendizagem de 17x8m de largura.

 A piscina terá uma bancada com 300 lugares. 
Distribuídos pelo equipamento, haverá espaços para 
balneários, gabinetes técnicos e administrativos, posto 
de socorros, sala de aquecimento e pedagógica, bar / 
balcão, etc.
 A organização dos espaços e o desenho exterior do 

edifício seguem o modelo da organização de um navio, 
o que para além de relacionar o edifício com Sines e as 
suas tradições marítimas, é adequado para uma 
circulação natural dos utilizadores e para uma boa 
distribuição funcional das várias áreas.
 O cruzamento deste pretenso navio pela estrutura da 

cobertura da nave principal, que lembra guindastes e 
gruas, remete, por sua vez, para o “porto” bem 
próximo.

 De futuro, é possível aproveitar toda a área de terreno
livre e envolvente do edifício a nascente, sul e poente 
para zonas verdes e, no Verão, ligá-las ao interior do 
edifício, com a abertura dos envidraçados basculantes 
que o projecto propõe.

 Fonte: Memória descritiva do projecto adaptado, da 

autoria do arquitecto Herculano Saraiva. O projecto global 

é da Enarpla.

O presidente da CMS, Manuel Coelho, visitou a escola no dia 3 de Fevereiro.

Está previsto o arranque das novas piscinas ainda este ano.
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Obras particulares
vão ter novas regras
O novo Regulamento Municipal de Edificações Urbanas está em fase de aprovação pelos órgãos municipais. 

O principal objectivo é tornar mais rápido o processo de licenciamento e mais eficaz a fiscalização.

QUEM JÁ submeteu o pedido de licenciamento de um 
projecto de obra à Câmara Municipal de Sines sabe que 
os prazos para a sua apreciação não são cumpridos. É 
uma realidade de praticamente todos os municípios e a 
origem do problema está numa lei que ninguém 
consegue cumprir. O novo Regulamento Municipal de 
Edificações Urbanas (RMEU), que passa a regular o 
licenciamento tanto dos projectos de loteamento e 
obras de urbanização, como das edificações, moradias e 
edifícios de habitação colectiva, está em fase de 
aprovação pelos órgãos municipais. Emana do novo 
regime jurídico das edificações (decreto-lei n.º 
177/2001 de 4 de Junho) e tem como filosofia aligeirar 
o controlo prévio, para acelerar os processos, e 
intens i f icar  a  f i sca l ização,  para  punir  os  
incumprimentos. Os técnicos projectistas são mais 
responsabilizados.
 “Quando os técnicos dizem que o projecto cumpre 

todas as regras urbanísticas isso tem de ser verdade. E a 
câmara tem de fazer fé nesses termos de 
responsabilidade. Mas este afrouxamento no controlo 
prévio tem um contra-balanço: a intensificação da 
fiscalização e um maior rigor na punição dos 
incumprimentos”, diz Marisa Santos, vereadora com 
competência sobre a Divisão de Planeamento, Gestão 
Urbanística e Ordenamento do Território.

 “Uma fiscalização mais actuante consegue-se, 
nomeadamente, com a definição de princípios que 
quem está a construir tem de respeitar, como, por 
exemplo, o dever de informar a fiscalização de obras 
particulares quando vão ser efectuados determinados 
trabalhos. A nossa fiscalização deixa de sair da câmara 
para visitar obras aleatoriamente. Os directores técnicos 
da obra ficam obrigados a informar a câmara da 
realização de uma série de trabalhos, os quais serão 
vistoriados pela fiscalização de obras, permitindo, 
assim, verificar em obra o cumprimento dos projectos 
aprovados, bem como o respeito pelas boas regras de 
construção”.
 O RMEU permite à câmara dispor livremente sobre 

algumas questões. É o caso da definição das “operações 

de escassa relevância urbanística” (construções ligeiras, 
pequenos muros, etc.), que ficam sujeitas unicamente 
ao regime da comunicação prévia. O objectivo da 
criação desta categoria de intervenções, isentas de 
licenciamento, é libertar os técnicos para projectos mais 
relevantes e fazer com que cada vez mais os prazos 
sejam cumpridos.

 “Não é fácil cumprir na prática os prazos de 
licenciamento que a lei determina. Mas se não se 
cumprir os 20 ou 30 dias, pelo menos que se cumpra os 
40, 45 dias, que é um atraso aceitável, tendo em conta 
que, fazendo todas as consultas externas que a lei 
determina, muito dificilmente se conseguirá cumprir à 
risca os prazos impostos pelo DL n.º 177/01. O que 

não é aceitável são atrasos de seis, sete meses. Acontece 
em muitas câmaras e na nossa também já tem 
acontecido. Mas isso tem que acabar, porque o 
licenciamento de obras particulares é uma área que 
mexe com a vida das pessoas. As pessoas contraem 
empréstimos bancários para fazer a construção, perdem 
tempo de construção com o nosso atraso de 
licenciamento. Isso gera problemas graves. Nós temos 
essa consciência e queremos alterar a situação.” 
 Para que quem entrega o projecto não tenha de perder 

tempo com sucessivas vindas à câmara, será respeitado 
o momento do “saneamento liminar dos projectos”, 
com um técnico que assegurará desde o início que 
todos os documentos necessários estão incluídos no 
processo e com preenchimento adequado.
 Depois de aprovado pela câmara e assembleia, o 
RMEU será sujeito a um período de discussão pública. 
A abertura desse período será provavelmente marcado 
por uma sessão pública de apresentação, para o qual 
serão convidados todos os técnicos autores de projectos 
a trabalhar no concelho de Sines.
 “O sucesso de qualquer iniciativa legislativa, nacional 

ou local, depende muito da aceitação que esse 
documento legal tem junto das pessoas que vão lidar 
com ele. Às vezes, a câmara pode achar que não têm 
razão, mas outras vezes concorda e as opiniões dos 
técnicos que trabalham, que fazem projectos, 
naturalmente que são importantes para nós. Queremos 
recolhê-las e acolher aquelas que nos parecerem 
correctas, para que o regulamento seja aceite por quem 
vai ter que trabalhar com ele. Se não conseguirmos isso, 
dificilmente teremos um bom regulamento, um 
regulamento que sirva as pretensões de todos e que 
defenda essencialmente o interesse público na sua 
dimensão urbanística.” 

 A população também deve dar um contributo 
empenhado nesta discussão pública.
 “É muito importante que as pessoas percebam que 

quando falamos de gestão urbanística, de ordenamento 
do território, de planeamento, não estamos a falar de 
abstracções, com os quais só a câmara se preocupa. 
Estamos a falar de qualidade de vida de todos.” 

Loteamento do Bairro das Índias.

Vereadora Marisa Santos.
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DELIBERAÇÕES E EDITAIS
EDITAL Nº 04/2003

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 08 de Janeiro 
de 2003 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

! Ratificado, por unanimidade, o Acordo entre a CMS e a 
Águas de Santo André sobre o tratamento de efluentes 
urbanos da cidade de Sines, na ETAR da Ribeira dos 
Moinhos.

! Aprovada, por unanimidade, Adenda ao Regulamento e 
Tabela de Taxas  e Tarifas da Câmara de Sines de forma a 
prever taxas para os licenciamentos nas competências das 
Câmaras por força do DL 264/2002 de 25 de Novembro.
 A proposta entrará imediatamente em apreciação pública.

! Aprovada a adjudicação para fornecimento e instalação de 
fibra óptica para ligação entre os quatro edifícios 
municipais à IEMS, conforme proposta da Comissão de 
Análise.

Sines, 13 de Janeiro de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 10/2003

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 22 de Janeiro 
de 2003 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

! Ratificado, por unanimidade, o Acordo de Colaboração 
para a Educação Pré-Escolar, celebrado entre o Instituto de 
Solidariedade e Segurança Social, a CMS e a Direcção 
Regional de Educação do Alentejo.

! Atribuído subsídio extraordinário de 250,00 € à 
Associação Portuguesa dos Limitados de Voz.

! Deliberado atribuir subsídio à Instituição O Ninho para 
apoio à realização de Concerto pela Dignidade a 8 de Março 
de 2003.

! Aprovada, por unanimidade, a proposta do Sector de 
Educação de Carta Educativa e Constituição do Conselho 
Municipal de Educação.

! Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de 
adjudicação à Obripinta, Lda, para a empreitada de 
fornecimento e montagem de portas no Mercado 
Municipal e adjudicar ao segundo classificado Simplício 
Piteira, Lda uma vez que, a Obripinta não havia incluído na 
proposta o preço da montagem.

! Aprovada, por unanimidade, proposta de alteração do 
Quadro de Pessoal da Câmara, a enviar à Assembleia 
Municipal para aprovação.

! Deliberado aprovar, por unanimidade, a proposta de 
criação do Observatório do Ambiente e Ordenamento do 
Território de Santiago do Cacém e Sines.

! Deliberado, por unanimidade, suspender a cobrança de 
taxas previstas no respectivo Regulamento, referentes a 
publicidade e ocupação de via pública com toldos, 
esplanadas e quiosques.

! Aprovada atribuição de subsídio à Associação de Pais dos 
Alunos da Escola Básica do 1º ciclo, no valor de 200,00 €
para viagem a Lisboa.

! Deliberado atribuir subsídio à Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Sines, no valor de 400,00 €, para apoio à 
Reunião da Juvembombeiro.

! Aprovado, por unanimidade, fixar o valor a pagar aos 
peritos para as diversas vistorias, sendo 25,00 € quando não 
se requeira conhecimentos especiais e 50,00 € por cada 
diligência que requeira conhecimentos especiais.

Sines, 27 de Janeiro de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAIS N.º12, 13 E 14 (extractos)

PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DE 
SINES  NOTIFICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE 

EQUIPAMENTO

Serve o presente para dar conhecimento a todos os 
interessados que por deliberação de Câmara de 18/12/02, 
foi decido proceder à remoção de todo o equipamento que 
se encontra instalado no Parque de Campismo de Sines.
 Pelo exposto, foram notificados todos os utentes com 
morada postal actualizada e equipamento devidamente 
identificado, para procederem à remoção do equipamento 
descriminado. Para os devidos efeitos, dispõem do prazo de 
8 (oito) dias úteis para a realização de audiência prévia, caso 
assim o entendam, a contar das datas das notificações a 
efectuar para as moradas conhecidas, por carta registada 
com aviso de recepção, sendo que, findo este prazo, dispõem 
de 15 (quinze) dias úteis para remover o aludido 
equipamento, sob pena de a Câmara Municipal de Sines se 
substituir aos mesmos efectivando a aludida remoção por 
sua conta e responsabilidade, imputando-lhes todas as 
despesas, mediante extracção de certidão de dívida, a qual 
servirá de base à instauração de processo de execução fiscal, 
em caso de incumprimento.
 Considerando que se desconhece o paradeiro dos utentes 

abaixo identificados, procede-se à presente notificação, para 
procederem à remoção do seu equipamento. Assim, o 
presente Edital (afixado em 29 de Janeiro) é publicitado 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual se consideram os 
destinatários notificados, dispondo, para os devidos efeitos, 
de 8 (oito) dias úteis para a realização de audiência prévia, 
caso assim o entendam, a contar do termo daquele prazo,
sendo que, findo este prazo, dispõem de 15 dias úteis para 
remover o aludido equipamento, sob pena de a Câmara 
Municipal de Sines se substituir aos mesmos efectivando a 
aludida remoção por sua conta e responsabilidade, 
imputando-lhes todas as despesas, mediante extracção de 
certidão de dívida, a qual servirá de base à instauração de 
processo de execução fiscal, em caso de incumprimento.
 Inscrição n.º 661, de António Manuel Moreira,.
 Inscrição n.º 711, de Maria Amália Martins, 
 Inscrição n.º 714, de Carlos Cruz Bizarro, 
 Inscrição n.º 749, de Ana Maria Moreira,.
 Inscrição n.º 775, de José Cardoso, 
 Inscrição n.º 919, de Horácio Silva, 
 Inscrição n.º 920, de Anabela Rodrigues Alves
 Considerando que se desconhece os proprietários do 
equipamento abaixo descriminado, notificam-se todos os 
interessados, a fim de reclamar a propriedade dos aludidos 

equipamentos, e, consequentemente, para procederem à sua 
remoção. Assim, o presente Edital (afixado em 31.01.03) é 
publicitado pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual se 
consideram os destinatários notificados, dispondo, para os 
devidos efeitos, de 8 (oito) dias úteis para a realização de 
audiência prévia, caso assim o entendam, a contar do termo 
daquele prazo,  sendo que, findo este prazo, dispõem de 15 
dias úteis para remover o aludido equipamento, sob pena de 
a Câmara Municipal de Sines se substituir aos mesmos 
efectivando a aludida remoção por sua conta e 
responsabilidade, imputando-lhes todas as despesas, 
mediante extracção de certidão de dívida, a qual servirá de 
base à instauração de processo de execução fiscal, em caso de 
incumprimento.
 Equipamentos não identificados:
! Caravanas com as seguintes matrículas: L-84838, L-
32490, L-58137, L-111333, P-59533, 1555 F 78, L-
136505, P-6974, P-31453, P-76770, P-22372, P-2299
!  Duas tendas, até 12 m2.

Para conhecimento do texto integral dos editais, poderão 
ser consultados nos locais de estilo, ou no site www.mun-
sines.pt.

O Presidente da Câmara, Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

EDITAL Nº11/2003

CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

“Loteamento e Infraestruturação de Parcelas de Uso 
Industrial situadas em Sines, em terrenos sob Gestão da 

PGS, Zona 10 da Zona Industrial e Logística de Sines  1ª 
Fase”

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines:
 Torna público que encontra-se disponível para Consulta 

Pública, de 27 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2003, na 
Secretaria dos Paços do Concelho, das 09h00 às 16h00, o 
Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento e 
Infraestruturação de Parcelas de Uso Industrial situadas em 
Sines, em Terrenos sob Gestão da PGS, Zona 10 da Zona 
Industrial e Logística de Sines  1ª Fase.
 E para constar se passou o presente e outros de igual teor,

que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Afixe-se!

Paços do Município de Sines, 27 de Janeiro de 2003

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 9/2003

LOTE DE TERRENO A ATRIBUIR NA  ZIL-2

MANUEL COELHO CARVALHO,  Presidente da 
Câmara Municipal de Sines:
 Faço público que, de acordo com deliberação de Câmara de 

08.01.2003, e nos termos do Regulamento de Cedência de 
Terreno, é atribuído o seguinte lote de terreno:

NOME: Sucomar  Comércio de produtos do mar
LOTE: 1013 
ÁREA: 3.000 M2 

E para constar se passou o presente e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
Sines, 27 de Janeiro de 2003

O Presidente da Câmara,
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)
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AIS Mais conhecimento
sobre a Sines romana
Os resultados da escavação levada a cabo em 2002 na Rua João de Deus pelo Projecto Museu 
Arqueológico de Sines.

COM a criação do Projecto Museu Arqueológico 
(PMA), pela Câmara Municipal, a investigação 
arqueológica na área urbana de Sines adquiriu um novo 
fôlego e sofreu uma reorganização, integrando-se agora 
nas políticas locais de defesa, estudo e valorização do 
património da comunidade sineense. O centro histórico 
passa a ser objecto de acompanhamento por parte da 
nova estrutura arqueológica (PMA) sempre que 
ocorram obras de renovação urbana que afectem o 
subsolo. Neste, arquivam-se testemunhos da maior 
importância para o conhecimento do património 
arqueológico e histórico, cujo estudo nos faz recuar até à 
época romana. 
 A primeira dessas intervenções teve lugar, no Verão de 

2002, na Rua Ramos da Costa. O local já era conhecido 
por aflorarem, no talude da estrada que dá acesso à 
praia, salgadeiras da época romana. Este testemunho 
arqueológico revelava que o núcleo urbano-industrial aí 
existente durante essa época ocupou grande parte do 
actual centro histórico.
 As escavações arqueológicas de emergência, motivadas 

pela construção de um edifício para habitação, vieram 
confirmar a existência desse antigo aglomerado 
populacional e proporcionaram novos elementos para o 
conhecimento da herança marcada pela presença 
romana.

2 Numa área de 196 m , situada entre a Rua Ramos da 
Costa e a Travessa de São Sebastião, e limitada a sul pela 
Barroca, foram identificadas mais três oficinas romanas 
de produção de preparados piscícolas. Estas oficinas 
eram constituídas, à semelhança das anteriormente 
escavadas no Largo João de Deus (junto às muralhas do 
Castelo), por tanques (onde o peixe ficava durante 
algum tempo a macerar em sal) que se organizavam em 
torno de um pátio. 

 Perante o estado de destruição das estruturas 
arqueológicas postas a descoberto no lote da Rua 

Ramos da Costa agora intervencionado, não se optou 
pela sua musealização. Essa destruição resultou 
sobretudo da desmontagem dos muros da época 
romana, em períodos posteriores, tendo em vista a 
reutilização dos blocos pétreos em novas construções. 
 Verificou-se que as referidas unidades fabris foram 

implantadas em socalcos que, por hipótese, se 
escalonavam ao longo da encosta, a partir da praia. 
Assim, é possível que parte da barroca estivesse 
ocupada, durante a época romana, por fábricas de 
produção de salgas de peixe. A intensa erosão que, 
durante os últimos 2000 anos, actuou sobre esta zona, 
bem como factores de natureza antrópica, como a 

construção da via que liga o Largo João de Deus à praia, 
teriam sido responsáveis pelo desaparecimento de 
grande parte da jazida arqueológica. 
 A Sines romana seria, pois, um importante centro 

industrial ligado à exploração dos recursos do mar,
cujos produtos integrariam um comércio não só 
regional, abastecendo mercados como Miróbriga, mas 
também, a uma escala mais ampla servida pela 
navegação de longo curso, dirigido a outras regiões do 
Império. Sines comportava-se, de facto, como um dos 
raros abrigos da Costa Sudoeste da Lusitânia com boas 
condições portuárias. 

OUTRAS INICIATIVAS DO PROJECTO MUSEU ARQUEOLÓGICO

“CONTRA O DESPERDÍCIO”
NA ESCOLA EB 2,3 VASCO DA GAMA

DEPOIS de passar pela Escola Secundária Poeta Al Berto e pelo 
ATL, a exposição “Contra o Desperdício: Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar”, produzida pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do 
Distrito de Setúbal, esteve entre14 e 20 de Janeiro na Escola EB 
2,3 Vasco da Gama. A exposição, que conta também com uma 
aplicação multimédia realizada pela CMS, procura mostrar a 
evolução da relação das sociedades humanas com o meio 
biofísico, no decurso do processo histórico. Integra um conjunto 
de trabalhos escultóricos de José Felisbelo.
  Nuno Fontes, aluno do 9.º ano de escolaridade, gostou da 
exposição: “Acho que está bem construída e se deve fazer mais 
este tipo de sensibilização ao nível do concelho e nacional”. E 
mostrou-se um adepto da reciclagem e praticante da separação 
de resíduos:  “Divido sempre o lixo: o vidro, o papelão e outros 

lixos”.
  Para Diogo Rodrigues, do 7.º ano, a principal lição da 
exposição foi “que não devemos destruir o meio ambiente, 
porque um dia não vai haver as matérias-primas que hoje há”.
  Neuza Vilar, do 8.º ano, e João Pedro, do 6.º ano, confessaram 
não preocupar-se com a questão da reciclagem, mas 
reconhecem a sua importância “para termos um mundo mais 
limpo”. O mesmo pensa Joana Mota, 8.º ano, que prometeu 
passar a separar o lixo.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 
DOS CASTELOS VISITOU SINES
A ASSOCIAÇÃO Portuguesa dos Amigos dos Castelos esteve 
em Sines, no dia 4 de Janeiro de 2003. A visita do grupo de 19 
amantes da cultura foi guiada pelo historiador António Martins 
Quaresma e por Antónia Soares, responsável pelo Projecto 
Museu Arqueológico. O circuito da visita incluiu o Castelo 

propriamente dito, os fortes do Revelim e Pessegueiro, a Igreja 
Matriz, a Ermida de Nossa Senhora das Salas e a fábrica de 
salga romana, no Largo João de Deus.

A HISTÓRIA DO MUNDO
ATRAVÉS DA BANDA DESENHADA
A ALCÁÇOVA do Castelo de Sines recebe, entre 1 e 28 de 
Março, a exposição “Da História à Banda Desenhada”, que 
mostra o modo como a banda desenhada tem servido para a 
recriação de ambientes e realidades históricas. Por exemplo, 
através de “Astérix”, começa a conhecer-se o Império Romano. 
Com o “Príncipe Valente”, vamos à procura do Santo Graal e 
com “Ramiro” entramos na luta entre cristãos e muçulmanos. 
Com “Tintin”, antecipamos o que seria o futuro (o herói de Hergé 
vai à Lua antes de Armstrong). BD belga, francesa, portuguesa, 
italiana, americana, argentina e espanhola, para mostrar como 
podem ser aventurosas as viagens ao passado.

Amigos dos Castelos no Forte do Pessegueiro.

Nuno Fontes: “Divido sempre o lixo”

Duas das oficinas de salga de peixe localizadas sobre socalcos.

Antónia Soares em trabalhos de registo numa das oficinas de salga de peixe.Trabalhos de escavação.

Fragmento de cerâmica fina de mesa (terra sigillata)
importada do sul da Península Ibérica.

Árvore de Natal realizada pelos alunos reutilizando materiais.
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“Quando acabamos com 
uma tradição temos de dar 
em troca algo de inovador”
A arte do “body painting” substitui a actriz brasileira como principal chamariz do Carnaval de Sines em 2003. 

Mari Carolino, presidente da Comissão, explica porquê.

Sineense - A opção por não trazer uma artista brasileira 
como atracção não retira visibilidade ao Carnaval em 
termos de comunicação social? 
Mari Carolino - Não temos a actriz brasileira, mas temos uma 
atracção, o “body painting”, que também é inédito no nosso 
país e que já motivou um grande eco por parte da 
comunicação social nacional. Como é a primeira vez que há nu 
integral nos Carnavais portugueses, é uma coisa um pouco 
mais arrojada, há também um grande interesse da parte deles.
  De qualquer forma, nós não temos actriz brasileira mas 
temos uma artista portuguesa e uma famosa portuguesa. 
Temos a Elsa do “Big Brother” (a “Elsa dos Beijinhos”, como 
as pessoas a conhecem) e temos uma actriz pequenina, uma 
criança com 10 anos, a Mara Galinha. Ela é de Vila Nova de 
Santo André, mas toda a gente a conhece das novelas e séries 
que estão a passar, nomeadamente o “Super Pai” e o “Último 
Beijo” (TVI). 

Porquê a escolha da Elsa?
Foi um pouco por acaso. Não estávamos a pensar trazer 
ninguém este ano, mas surgiu uma oportunidade de trazer a 
Elsa a Sines a custo zero (sem contar com estadia e 
alimentação). Mas não é por isso que a trazemos a Sines. 
Trazemo-la porque as pessoas parece que gostam muito dela. 
Mal pusemos a fotografia na montra, as pessoas começaram a 
manifestar-se.

Porquê a escolha de uma atracção tão ousada como o 
“body painting” este ano?
Quando acabamos com uma tradição [actriz brasileira], que já 
não é boa, que já não atrai muita gente, mas que ainda é 
tradição, temos de dar em troca algo de inovador, ou pelo 
menos de muito arrojado para despertar o interesse das 
pessoas. Porquê o “body painting”? Primeiro, porque é uma 
arte, segundo, porque é uma arte bonita, terceiro, porque é um 
espectáculo que normalmente só se vê na televisão, nas 
transmissões dos desfiles do Rio de Janeiro. Estamos a falar de 
bailarinas profissionais brasileiras, que fazem os desfiles lá e 
que trazem as suas caracterizadoras. Estamos a falar de arte.

Em termos de escolas de samba, carros alegóricos, foliões, 
etc., o que esperar? 
Podemos esperar tão bom ou melhor que em anos anteriores. 
As pessoas estão muito empenhadas. Há escolas de samba, 
duas para já: uma conhecida, a Cerimonial, e uma nova, da 
Associação Cabo-verdiana. Já há muitos grupos foliões 
inscritos e temos à volta de 18, 19 carros, quase tantos como 
no ano passado.

Qual é a participação das produções de Miguel Vilhena 
neste Carnaval?

Produz a eleição dos Reis do Carnaval de 
Sines, com um grande espectáculo, já no 
próximo dia 15 de Fevereiro. E tem uma 
participação mais reduzida do que o ano 
passado com um grupo de bailarinos 
dele.

Em termos técnicos, quais são as 
apostas?
Melhorar o som. Será a mesma empresa, 
mas com um equipamento que vai 
concerteza melhorar ainda mais o som.

2002 foi um ano difícil em termos 
financeiros. O que será feito para 
corrigir a situação em 2003? 
Há que economizar, e é nesse sentido que 
estamos a trabalhar. Estamos a consegui-
lo com a compreensão dos construtores, 
das pessoas que participam fazendo o 
Carnaval. Foi-lhes explicado que havia 

necessidade de reduzir custos, havia que aproveitar material 
que já existia e todos têm tido muita compreensão nesse 
sentido. Em tudo aquilo que está a ser possível há um grande 
rigor no sentido de economizar.

Os bilhetes vão ter o mesmo preço?
Os bilhetes têm mais 50 cêntimos.

Quais as expectativas em número de visitantes?
Sensivelmente as mesmas do ano passado. Apesar da tão 
falada crise, não estamos à espera de menos pessoas. Até 
porque são muitas as excursões que nesta altura do ano já nos 
contactaram para mandarmos os programas. As pessoas 
querem vir à festa na mesma.

Foram pensadas mudanças para o Carnaval que não 
foram levadas avante, como a mudança para a avenida da 
praia e a entrada gratuita. O que as motivou? Serão 
reavaliadas mais tarde?
Em termos da avenida da praia, eu própria e a direcção 
tínhamos muitas reticências. A avenida não tem as condições 
logísticas para receber o Carnaval que existe: estamos a falar 
em coisas básicas, acessos, casas de banho, comércio. Não é 
um espaço ainda próprio para este Carnaval. 
  Quanto a fazer o Carnaval com entradas livres, penso que 
pode ser sempre uma hipótese a considerar por futuras 
direcções. Fizemos chegar a quem de direito, nomeadamente 
à autarquia, a hipótese de fazermos esse carnaval aberto. Mas 
ainda há uma diferença mais ou menos significativa entre a 
receita das bilheteiras e as despesas que implica fechar o 
recinto do corso. Porque quando se fala em fechar o recinto, 
não é só a vedação. Implica segurança, implica vedação, 
implica bilheteiras, implica mais publicidade. Se as empresas, 
se as instituições tivessem coberto esta diferença, nós já 
tínhamos feitos este ano o Carnaval completamente gratuito. 
Acho que a questão deve ser repensada em futuros carnavais.

15 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

Eleição do Rei e Rainha de Carnaval (Tema: Antigo Egipto)
21h30, Salão da Música 
Produção Miguel Vilhena

28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

Carnaval dos Pequeninos (12ª edição)
Dois mil alunos das escolas e infantários desfilam na Avenida 
General Humberto Delgado (tema livre). 
10h00, Avenida Gen. Humberto Delgado. 
Organização Junta de Freguesia de Sines / Comissão de Carnaval, apoio Junta 
de Freguesia de Porto Covo e Câmara Municipal de Sines.

1 DE MARÇO (SÁBADO)

Chegada de Suas Altezas Reais. Discurso de abertura. 
Desfile pelas Ruas da Cidade.
11h00

2 DE MARÇO (DOMINGO)

Início dos festejos Carnavalescos
Alvorada. Lançamento de foguetes.
10h00

Desfile do Corso
Abertura com estandartes alusivos ao tema “As Mil e Uma 
Noite”. Seis bailarinas em Body Painting, artista convidada “Elsa 
do Big Brother”, Mara Galinha da telenovela “Último Beijo”, Trio 
Eléctrico Rio Fio com Alessandra Liberali e bailarinas, escolas 
de samba, grupos foliões, carros alegóricos e foliões.
15h00,  Av. Gen. Humberto Delgado

Baile Carnavalesco com o conjunto “Via Láctea”
22h00, Pavilhão dos Desportos

3 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA MEIO-GORDA)

Desfile do Corso nocturno
Inédito, espectacular: o mais vistoso desfile carnavalesco, único 
no País. Luz, alegria, cor e animação.
21h00, Avenida General Humberto Delgado

Baile Carnavalesco com o conjunto “Via Láctea”
23h00, Pavilhão dos Desportos

4 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA GORDA)

Desfile do Corso
Despedida do Carnaval de Sines com todos os grupos
15h00, Avenida General Humberto Delgado

Baile Carnavalesco com o conjunto “Via Láctea”
Entrega de prémios “piropos e assobios” aos participantes nos 
concursos.
22h00, Pavilhão dos Desportos

5 DE MARÇO (QUARTA-FEIRA DE CINZAS)

Concentração e velório junto à Sede do Carnaval
Marcha fúnebre pelas principais artérias da cidade, com 
diversas paragens nas residências dos felizes contemplados no 
testamento do Entrudo (leitura pública do testamento), versos 
de autoria de José Rodrigues Vilhena.
22h00, Sede do Carnaval de Sines.

Encerramento oficial do Carnaval de Sines 2003.
Discurso Real
23h00

PROGRAMA DO CARNAVAL

A fantasia está de volta.

Mari Carolino, presidente da Comissão de Carnaval de Sines.
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As associações
da Baixa de São Pedro
A Baixa de São Pedro tem duas associações: moradores e grupo desportivo. Depois da criação da secção de 

Ginástica, em Outubro último, o Grupo Desportivo tornou-se um clube com dimensão concelhia.

APESAR do crescimento da cidade, a Baixa de São Pedro
está ainda algo afastada do centro de Sines. A vida 
associativa é uma forma de, ao mesmo tempo, manter o 
espírito da comunidade e a ligação à cidade. A Baixa de São 
Pedro tem neste momento duas colectividades: a 
Associação de Moradores, cuja área de acção são, 
estritamente, os problemas do bairro, e o Grupo 
Desportivo da Baixa de São Pedro (GDBSP), cujas 
actividades estão abertas a todos os sineenses e que ganhou 
uma nova dimensão com a criação da secção de ginástica, 
em Outubro último.
 O Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro, presidido 

por Vítor Rosa, foi criado em 1982, mas só em 2001 
ganhou estatutos e carácter oficial de associação.
 O clube nasceu com o futebol amador, mas actualmente já 

conta com cinco modalidades: futebol, atletismo, cicloturi-
smo, BTT e ginástica. 
 O futebol está activo durante o Verão, movimentando 

nessa altura quase 100 praticantes.
 Nas bicicletas, destaque para o BTT, que no escalão de 

sub-23 já tem quatro atletas a fazer competição.
 A secção de ginástica foi aberta em Outubro de 2002, mas 

tornou-se de imediato a mais importante do clube, com 67 
atletas inscritos, 15 dos quais em competição. O grupo de 
acrobatas “Zézitos”, depois de anos a animar encontros de 
ginástica pelo Ginásio Clube de Sines, fazem também 
agora parte do Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro 
(ver entrevista na caixa).
 Como em muitas associações com pequenos recursos, as 

instalações são a grande carência do GDBSP.
 O polivalente ao ar livre da Baixa de São Pedro precisa de 

obras, que foram objecto de uma candidatura da Junta de 
Freguesia de Sines ao Instituto Nacional do Desporto. 
Segundo informou António Correia, presidente da junta, 
devido aos cortes orçamentais e à diminuição das 
transferências do Orçamento de Estado (inferiores à 
inflação) será difícil avançar com essa obra em 2003.

 A sede, que compartilham com a Associação de 
Moradores, também funciona como café, o que dificulta o 
trabalho da direcção e obriga muitas vezes a recorrer ao 
domicílio dos seus membros.

 A segunda colectividade da Baixa de São Pedro, a 
Associação de Moradores, foi constituída em 16 de Abril 
do ano passado, substituindo a antiga comissão de 
moradores. Abrange a Baixa de São Pedro, Currais Velhos,
Barroso (até à Barranca) e Bairro D. Pedro I, mas tem 
apenas 32 associados. José Julião, secretário da associação 
queixa-se da falta de adesão da população.
 “As pessoas não ligam muito. É só um grupo de carolas 

que se interessa. Estamos a tentar arranjar dois jovens para 
o Conselho Municipal da Juventude, mas não está a ser 
fácil. Mas isto ocorre na Baixa de São Pedro ou em 
qualquer outro sítio”.
 As actividades do associação situam-se no domínio da 

cultura e na defesa dos interesses dos moradores do bairro. 
 O principal problema do bairro é o estado do parque 

infantil. A Junta de Freguesia de Sines já tem concluído o 
projecto da sua reparação e espera iniciar as obras este ano.

Zézitos no Carnaval

e na Gimnastrada
O Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro abriu em Outubro de 2003 o segundo núcleo 

de ginástica do concelho. Os Zézitos fazem parte dele.

O GRUPO Desportivo da Baixa de São Pedro tem, desde 2 de 
Outubro de 2002, a segunda secção de ginástica do concelho 
de Sines, a seguir ao Ginásio Clube de Sines. Aos cinco 
meses de vida, a secção tem já 67 atletas, divididos nas 
classes pré-escolar, iniciação, pré-competição e competição 
(onde trabalham 15 atletas). Como os técnicos fundadores da 
secção, a classe de ginástica acrobática “Zézitos”, também 
passou do Ginásio Clube de Sines para o GD da Baixa de São 
Pedro. Em Julho, estará na maior festa de ginástica do 
mundo.
  “A classe dos Zézitos é uma classe de grande nível, muito 
procurada. Tem já agendada a participação numa festa de 
ginástica cómica na cidade da Guarda, dia 27 de Fevereiro, e 
o compromisso de fazer espectáculos no Carnaval de Sines 
(foram inscritos como grupo folião e penso que vão dar uma 
animação muito grande). Entre 20 e 26 de Julho, os Zézitos 
vão estar presentes na Gimnastrada, a maior festa de 
ginástica do mundo, que este ano se realiza no Parque das 
Nações, em Lisboa, e que conta com a presença de cerca de 
30 mil atletas. O GD da Baixa de São Pedro -  Classe dos 
Zézitos estará integrado no esquema de grande superfície, 
pela Associação de Ginástica de Lisboa”, diz Miguel Silva, 
director técnico da secção.
  Em termos de competição, o Grupo Desportivo da Baixa de 
São Pedro participa dia 16 de Fevereiro no campeonato 
distrital de duplo mini-trampolim. Dia 30 vai ao campeonato 
regional da mesma modalidade. Marcará ainda lugar nos 
campeonatos distrital e regional de mini-trampolim. 
  Para Miguel Silva, que reparte a coordenação da ginástica 
do Grupo Desportivo com a profissão de professor de 
Educação Física em Santo André, o grande objectivo da 
secção é “trabalhar para a satisfação das crianças”, 
proporcionar a todas “experiências ricas de convívio com 
outras crianças”, fazer com que “todas tenham vontade voltar 
no dia seguinte”. Mas isso não invalida que destaque também 
a participação em provas de competição como sintoma do 

bom trabalho que está a ser efectuado. 
  “Quando saímos do Ginásio Clube de Sines com ideia de 
abrir uma secção num novo clube não estávamos à espera 
que muitas crianças fossem ter connosco, mas tivemos logo 
muitas inscrições. Abrir uma secção num clube que não tinha 
peso em Sines, estar lado a lado com o Ginásio Clube de 
Sines, um dos clubes mais destacados do sul do país, irmos 
às competições com 15 atletas, julgo que é muito bom, 
principalmente dadas as condições materiais que nós não 
temos. Temos esperança que no próximo ano a câmara nos 
possa facultar material melhor, para que também nós 
possamos chegar mais alto”.
  Além do material colocado ao dispor do clube pela Câmara 
Municipal de Sines, Miguel Silva queixa-se dos horários 
atribuídos no Ginásio 2.
  “Por exemplo, com esta equipa que vamos levar às provas 
de duplo mini-trampolim, como não nos foi atribuído um 
horário durante a semana, treinamos com os miúdos uma vez 
por semana só e ao sábado, a uma hora que não é a mais 
apropriada (duas da tarde). Como só podemos estar no 
ginásio até às sete da tarde, e alguns miúdos só saem da 
escola às seis tarde, nem sequer vale a pena irem lá. Daí a 
dificuldade que nós temos em apresentar melhores atletas e 
uma maior qualidade. Para além do material que nos foi 
atribuído estar degradado e não ter as medidas oficiais.”
  Segundo informação do Sector de Desporto da Câmara 
Municipal de Sines, há muitos anos que a autarquia não 
adquire material próprio para a modalidade, daí a pouca 
qualidade do existente. O material utilizado em treino pelo 
Ginásio Clube de Sines é propriedade do mesmo. 
  Em relação aos horários, a CMS está a envidar todos os 
esforços para a cedência de mais horas no Ginásio n.º 1.
  A Câmara Municipal de Sines apoia o Grupo Desportivo da 
Baixa de São Pedro com um subsídio ordinário de 3000 euros 
(protocolo 2003), além de transportes e a cedência de 
material para os treinos e demonstrações.

Zézitos

Baixa de S. Pedro
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VÍTOR MADEIRA

Jogo de cabeça
A meses de completar 50 anos, Vítor 
Madeira, treinador do Vasco da Gama, 
é um homem prudente. A equipa está 
realizar uma das melhores épocas dos 
últimos tempos, mas ele não cede a 
entusiasmos: subir de divisão só será 
bom se o clube não tentar viver acima 
da sua dimensão. O ponta-de-lança 
que brilhou no futebol português nas 
décadas de 70 e 80 é hoje um homem 
que põe a razão acima do coração. 
Arranjou um emprego para além do 
futebol, aprendeu a lidar com o stress 
e  a irregularidade de emoções em que 
vive o treinador, não confessa 
ambições para além de Sines e do 
Vasco. Um homem sem ambições, 
mas com projectos: “Gostávamos ter 
uma equipa com todos aqueles que 
nasceram aqui, uma equipa em que 
vamos para o campo e conhecemos os 
jogadores como a uma família”. 

VÍTOR Madeira nasce em Beja no dia 5 de Setembro de 
1953.  Tem seis irmãos, o seu pai vende peixe no mercado e a 
mãe trabalha no matadouro. É um meio modesto, que o 
obriga a começar a trabalhar, mal conclui a quarta classe, como 
empregado de balcão numa mercearia. Aos 13 anos, torna-se 
aprendiz de mecânico. Trabalhará nessa área até se dedicar a 
tempo inteiro ao futebol.
  Madeira inicia o seu percurso futebolístico ainda em Beja, no 
Desportivo. Na sua primeira época como sénior, vem jogar a 
Sines e chama a atenção dos dirigentes do Vasco da Gama 
Atlético Clube (VGAC). É contratado em 1972 e permanece 
no clube até 1977. Coincide com estes primeiros anos da sua 
permanência em Sines uma das fases mais brilhantes da 
história do Vasco da Gama. Vítor Madeira é a figura mais 
destacada da equipa que em 1975 sobe à II Divisão e em 1976 
fica à beira da façanha de ascender à primeira. 
  O Vitória de Setúbal segue o jogador ao longo desse período 
de fulgor vascaíno e na época 1977/78 decide a sua 
contratação. A primeira época de Madeira no futebol ao mais 
alto nível é também a mais produtiva: 14 golos, namoro dos 
grandes, treinos na selecção nacional. O ponta-de-lança é uma 
estrela em ascenção.

  “ Tinha um 1,77m, era um jogador baixo, mas tinha uma 
grande impulsão, tinha a ratice da área, sentia o cheiro da 
bola, tinha a facilidade de ler o lance e aparecer no lugar certo 
para finalizar quando as pessoas menos esperavam. Era um 
finalizador”.
  Mas Vítor  nunca chega a representar a selecção de Portugal. 
É a sua grande mágoa.
  “Faltava oito dias para sair a convocatória, tudo indicava que 
iria ser internacional, mas acabei por ser trocado por 
Reinaldo, um jogador que tinha vindo do Famalicão para o 
Benfica. Fiz uma carreira que merecia a internacionalização.
Vi colegas meus suplentes que foram internacionais em todos 
os escalões e eu não cheguei a ser.”
  Um mau momento entre grandes momentos de que foram 
preenchidas as primeiras cinco épocas no Bonfim. Como 
aquele jogo extraordinário, na época 1978/79, em que marca 
o golo da vitória sobre o Sport Lisboa e Benfica. “Numa 
altura em que não era fácil ganhar ao Benfica”, diz com auto-
ironia este benfiquista de infância.
  Em 1982, Vítor Madeira sente que há um cansaço em 
relação à sua imagem no Vitória e decide mudar de ares. Passa
pelo Estoril Praia e pelo Marítimo do Funchal, que ajuda a 
subir à I Divisão, mas de onde sai em 1986 por desadaptação 
da família à vida insular. 
  De regresso ao continente, fixa a residência em Sines e, por 
um apelo mais do coração do que do bolso, volta ao Vitória de 
Setúbal, que representa até 1990. 
  Nesse mesmo ano, o Vasco da Gama recebe o veterano Vítor 
Madeira e propõe-lhe um novo desafio: trabalhar como 
treinador-jogador. A estreia do “Mister” Madeira não podia 
ser melhor.
  “Fomos pela segunda vez na história do clube campeões 
nacionais da III Divisão. Tinha sido uma época difícil. O 
Estádio Municipal estava a ser relvado e fizemos a época toda 
fora de casa, em Santiago do Cacém. A vitória contra o 
Lourosa, em Torres Novas, foi um momento de grande 
alegria.”
  Treina o Vasco da Gama até à décima jornada da época 
1992/93. Mas as coisas não estão a correr bem. Decide 
prosseguir a sua carreira de treinador fora de Sines. Treinará o 
Alcochetense, os Pescadores da Costa da Caparica e o 
Desportivo de Beja. As saídas de Alcochete e Caparica 
marcam-no profundamente: um treinador vive de resultados, 
mas também da confiança da sua retaguarda de dirigentes. 
Não se adapta facilmente à espada no pescoço todos os fins-
de-semana.
  “O futebol é uma actividade muito vivida, muito stressante. 
Trabalhamos semanalmente para nos julgarem todos os 
domingos. Se ganha, o treinador é considerado uma pessoa 
de respeito. Se perde, as pessoas ignoram-no, já não lhe dão o 
bom dia no dia a seguir.”

  Deixa de viver exclusivamente de futebol, mas aceita servir 
quem sempre o recebeu. Hoje é motorista dos transportes 
escolares e treina a equipa sénior do Vasco da Gama Atlético 
Clube.

 Subir, mas… A carreira bonita que o clube tem feito esta 
época não impressiona o seu principal responsável. A 
experiência deu a Vítor Madeira um realismo quase chocante. 
Se mantiver o nível das prestações que realizou até ao 
momento, o Vasco da Gama arrisca-se a subir à II Divisão B. 
Uma coisa não necessariamente boa, pensa o treinador.
  “O Vasco da Gama é um clube de um meio pequeno. Julgo 
que está bem situado na III Divisão. Tem por obrigação e por 
função o desenvolvimento das capacidades dos atletas que vai 
arranjando na sua formação, e julgo que nesse aspecto está no 
bom caminho. Naturalmente, as pessoas que vivem o clube 
todos os domingos querem vê-lo subir de divisão, não se 
preocupando muito com o que vem a seguir. Mas a 
experiência diz-me que a subida tem de ser sustentada, com 
uma estrutura montada em termos de equipa. Já temos a 
experiência de quando isso não aconteceu, voltámos à III 
Divisão, empenhámos de alguma forma o clube, tivemos 
grandes dificuldades para depois normalizar a situação.”
  A principal aposta deve ser a formação das camadas jovens e 
a atracção de jogadores formados em Sines que estão fora. 
Uma eventual subida não deve alterar esta filosofia.
  “Se entendermos que a subida é, de facto, importante para a 
continuidade deste clube, se me derem garantias de que 
continuaremos o nosso trabalho dentro do princípio do 
desenvolvimento dos talentos da nossa região, não tenho 
qualquer problema em continuar no VGAC (até porque 
tenho um ano de compromisso para além deste). Mas dentro 
disto: vamos para a segunda divisão exactamente como 
estamos na terceira, desenvolvendo os nosso jogadores e 
reforçando o apoio às camadas jovens”. 
  Sócio do Vasco há mais de 25 anos, com um emprego fora 
do futebol, com a família estabelecida em Sines, Vítor 
Madeira já não sente disponibilidade para aventuras fora. 
  “É altura de v iver, de gozar esta terra de que gosto, que 
abracei como minha, que é dos meus filhos, que é da minha 
mulher.”
  Os seus  dois filhos do sexo masculino também receberam o 
chamamento do futebol. Depois de integrar o Benfica B, 
Vítor Madeira Jr. está neste momento a jogar do Vasco da 
Gama. Também depois de passar pelo Benfica, Márcio 
Madeira integra hoje o escalão de juniores do Vitória de 
Setúbal.
  O conselho que dá a ambos é a palavra do pai preocupado e a 
do homem que já viu o desporto-rei fazer de muitos sonhos 
pesadelos: “Há que olhar para a vida não dependendo só de 
futebol”. Há que jogar também com a cabeça.

“É altura de viver, de gozar esta terra de que gosto, 
que abracei como minha, que é dos meus filhos, que é 
da minha mulher.”

Vítor Madeira foi figura destacada nos anos de ouro do Vasco, na década de 70.


