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UM GABINETE PARA A JUVENTUDE. PÁG. 11

DESTAQUE SINEENSES

Jorge Sampaio, 
, esteve em Sines, dia 8 de 

Março, numa das “estações” da sua 
Presidência Aberta sobre a imigração.
Em Dia Internacional da Mulher, foi 
uma oportunidade para contactar 
com as imigrantes do concelho e para 
visitar o Bairro Amílcar Cabral, cujo 
exemplo realçou por resultar de uma 
convergência de esforços. PÁG. 5

PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA

Sineense

DESTAQUE

Os cinco municípios do Litoral 
Alentejano, através da sua associação 
(AMLA), estão a promover uma

- Programa 
Operacional da Sociedade da 
Informação, que procura fazer desta 
uma das novas “regiões digitais” do 
país. Dia 18 de Março, no Auditório 
da APS, a candidatura foi apresentada 
aos potenciais parceiros. PÁG. 4

CANDIDATURA AO POSI

A actual presidente da Assembleia de 
Freguesia de Sines e dirigente do 
Movimento Democrático das 
Mulheres, , tem
tido desde os anos 70 uma intensa 
actividade cívica e política. Conheça 
neste perfil os momentos mais 
marcantes da sua vida pública, as suas 
conquistas, sonhos e opiniões sobre
Sines e o mundo. PÁG. 20

EUGÉNIA AMADOR

A BRIGADA
EM ABRIL

Depois do sucesso da sua participação no 
Festival Músicas do Mundo, a Brigada 

Victor Jara regressa a Sines nas 
comemorações do 25 de Abril 

de 2003. PÁG. 7

1974-2003
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FICHA TÉCNICA

ATENDIMENTO PÚBLICO

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

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

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

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

Vereadores Idalino José, António Braz e 
João Vinagre

Terças-feiras, das 15h00 às 17h00

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

do Concelho
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NÃO RECEBO REGULARMENTE O “SINEENSE” 

EM CASA. QUEIRAM ENVIAR-MO PARA O 

SEGUINTE ENDEREÇO:

NOME

MORADA

-
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“Há que encontrar uma 
forma de dar credibilidade à 
promessa das acessibilidades”
Albertino Santana, presidente da Comissão Executiva da PGS SA, está 
confiante de que o maior problema da Zona Industrial e Logística de Sines, 
as acessibilidades terrestres, estará resolvido em tempo útil para as novas 
empresas que se queiram instalar aqui.

ALBERTINO Santana, engenheiro, é vice-presidente 
do Conselho de Administração e presidente da 
Comissão Executiva da PGS - Promoção e Gestão de 
Áreas Industriais e Serviços SA, a empresa responsável 
pela gestão da Zona Industrial e Logística de Sines. É 
pela PGS, agora integrada na Agência Portuguesa para 
o Investimento, que passa o principal trabalho de 
atracção e recepção da empresas (sobretudo de média e 
grande dimensão) interessadas em investir em Sines. 
Para o gestor, a animação da procura dos investidores 
por Sines está directamente dependente da capacidade 
do Terminal XXI atrair para aqui as grandes linhas 
internacionais do comércio marítimo e da resolução do 
problema das acessibilidades terrestres que ligarão Sines 
a Espanha e à Europa. 

Sineense - A Agência Portuguesa para o 
Investimento (API) tornou-se na accionista 
maioritária da PGS no ano passado. Considera essa 
mudança proveitosa?
Alberto Santana - A PGS era maioritariamente possuída 
pelo IAPMEI. Ao criar-se a API, que tem como vocação 
a atracção do investimento estrangeiro, a PGS passa a 
ser um instrumento da própria API. Em contrapartida, 
a própria API faz a promoção de Sines. Já está a fazê-lo, 
como se verificou ao trazer para aqui, no princípio de 
Janeiro, a realização do seu I Fórum de Embaixadores. 
Os embaixadores de 15 dos países mais importantes 

para a atracção de investimento 
estrangeiro (e a própria equipa de 
promoção da API) passaram a 
conhecer melhor Sines e podem 
estar mais atentos aos inves-
timentos que eventualmente nos 
interessem.

As notícias recentes (já des-
mentidas) sobre a possibilidade 
do concessionário do Terminal
XXI actual desistir do projecto 
deixaram-no inseguro? 
Não. Sinceramente, eu nunca 
acreditei. Eu conhecia mais ou 
menos os contratos e sabia que a 
PSA tem que ter mais de 50 por 
cento do capital, e, portanto, que 
desde o princípio existe a 
possibilidade de ceder parte da sua 
quota a outros parceiros. E é 
natural que procure outros 
parceiros. Depois da reunião que a 
Associação Porta Atlântica teve 
com o s r .  mini s t ro  e  os  
desmentidos que ouvimos por 
parte do próprio porto o assunto 
ficou clarificado.

O projecto de Sines só é viável 
com um investimento-âncora 
como o Terminal XXI?
O projecto de Sines inicial era 
e m i n e n t e m e n t e  u m  p ó l o  
industrial, que precisava de um 
porto. Actualmente, com a 
evolução do porto para a carga 
geral e para os contentores, é o 

porto que precisa de uma zona empresarial. O porto é 
sem dúvida o motor do desenvolvimento empresarial da 
zona.
 Por outro lado, a evolução do porto neste sentido fez 

com que o próprio perfil do parque empresarial - que 
antes era um parque empresarial de indústria pesada - 
mudasse. Nós próprios passámo-nos a chamar Zona 
Industrial e Logística de Sines. A vocação deste parque 
deixou de ser só a indústria pesada para ser indústria em 
geral e serviços. E essa componente de logística não faria 
sentido se não tivéssemos aqui um grande porto. Um 
porto onde realmente venham com frequência linhas 
internacionais. E julgamos que será isso que vai suceder 
com a gestão do porto pela PSA. 

A acessibilidade marítima precisa de ser 
complementada com as acessibilidades terrestres. É 
essa a sua maior preocupação? 
Se só tiver a acessibilidade do mar, o porto passa a ser 
uma ilha, mesmo estando na terra. Não será bem assim, 
porque já há, ainda que em má qualidade, acessibilidade 
ao hinterland por um comboio que demora muito 
tempo, mas que já faz sair daqui as coisas, e por uma 
estrada [IC33/IP8] que no fim deste ano estará 
pavimentada.
 Quando recebeu a Associação Porta Atlântico (APA), o 

ministro [do Equipamento] comunicou-nos que os 

Albertino Santana
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planos do ministério apontam para que a 
auto-estrada em duas vias esteja pronta no 
começo de 2006 e que o caminho-de-
ferro de ligação a Espanha sofrerá 
incrementos substanciais a partir de 
2007. Julgo que é uma promessa 
realizável e que podemos acreditar nela. 
Esperemos que se concretize. 
 Se for assim, com a estrada arranjada, 

2006 já não está muito longe. Com os 
aspectos administrativos, licenci-
amentos, estudos de impacto ambiental, 
construção, etc., qualquer empresa que 
decida “Vou para Sines hoje”, não está a 
funcionar antes de 2005. Se em 2006 
tivermos auto-estrada, continua até lá a 
haver um problema para as empresas que 
já cá estão, mas para a atracção de novas 
empresas trata-se sobretudo de um 
problema de imagem.
 Mas há que encontrar uma forma de dar credibilidade à 

promessa das acessibilidades. É certo que temos de 
acreditar na palavra do ministro. É importante que o 
ministro o vá afirmando publicamente, mas mais 
importante é que se lancem os concursos e se façam as 
adjudicações. Mas já temos datas, o que não tínhamos. 
Isso, do meu ponto de vista, é já um passo positivo. 

Fale-me do trabalho que a PGS realiza.
A PGS tem-se vindo a preparar, nestes anos, com um 
projecto com princípio, meio e fim. Tem um master

plan, um plano director de qualidade, que tem vindo 
progressivamente a implementar. Mas não faz sentido 
estar a fazer obras, se não há clientes. A estratégia da 
PGS foi avançar todos os projectos de licenciamento e 
engenharia. Se tivermos os projectos feitos e os 
concursos prontos a lançar, aquilo que custa menos é 
fazer a obra. A experiência diz-me, infelizmente, que se 
demora cerca de um ano, um ano e meio, para obter os 
licenciamentos e apenas seis meses para fazer a obra. 
 À medida que o mercado o exigir, lançaremos as obras. 

Temos algumas lançadas e outras estamos prontos para 
lançar. Mas só as lançaremos quando for justificado. 
Não é ideia nossa começarmos aqui a investir à espera 
que depois os investidores caiam do céu. Esperemos que 
o Terminal XXI anime isto tudo e que os investidores 
comecem a vir.

Mesmo com a perspectiva de entrada em 
funcionamento do Terminal XXI, ainda não houve 
uma animação da procura de Sines pelos 
investidores?
Animou bastante, mas neste momento nota-se uma 
certa preocupação dos investidores a todos os níveis. 
Em tempo de recessão, não há razão nenhuma para 
Sines ser uma excepção. Por outro lado, os operadores 
económicos gostam de ver as coisas a trabalhar. Porque
não basta dizer que temos o Terminal XXI. É preciso
que cheguem aqui todas as semanas dois ou três grandes 
navios. É preciso que o terminal consiga atrair para aqui 
as grandes linhas internacionais. Vai fazer diferença se, 
como nós esperamos, o porto de Sines começar a ter 
muito mais movimento do que tem agora em termos de 
navios a chegar e a partir.

Fale-me um pouco mais do tipo de empresa que 
gostariam de atrair para aqui.
Todo este parque está feito para atrair empresas de alta 
qualidade e grandes empresas. Mas, ao mesmo tempo, 
temos duas zonas para atrair as pequenas empresas 
(Lotes 1 e 5). Não temos dúvida que as pequenas 
empresas só vêm para Sines se vierem as grandes, com as 
necessidades criadas por estas e com o seu poder de 
atracção. Se não vieram grandes empresas e se não se 
desenvolver economicamente esta zona, nós temos 
espaço a mais para pequenas empresas. O grande 
objectivo é, nesta fase, tentar atrair as grandes empresas 
e criar condições para as pequenas empresas virem a 

seguir e terem para onde ir.

Qual é o tipo de colaboração que se pode 
estabelecer com a Câmara Municipal de Sines para 
tornar a Zona Logística e Industrial mais atractiva 
para os investidores?
As nossas relações com a câmara são óptimas, há 
contactos permanentes. Onde é que a câmara nos pode 
ajudar muito? Diminuindo ao máximo os aspectos 
burocráticos do licenciamento. Para além de outros 
apoios: dar condições às pessoas para se sentirem bem, 
em termos de habitação, cultura, saúde, etc. Porque
uma sociedade industrial tem gente e essa gente precisa 
de envolvente. Tudo o que se faça para melhorar a 
envolvente de Sines é, indirectamente, vital para o 
desenvolvimento empresarial. 

Na reunião dos embaixadores em Sines, o ministro 
da Economia mencionou a possibilidade de Sines 
vir a receber a primeira Área de Localização 
Empresarial da API, com condições especialmente 
favoráveis para as empresas. Avançou-se alguma 
coisa nesse domínio?
Ainda não está bem claro em termos de legislação o que 
são as Áreas de Localização Empresarial (ALE) e qual 
será o interesse em fazê-las. O que nós vemos como 
possível ALE por exemplo é a ZAL (Zona de 
Actividades Logísticas), uma zona fechada onde se 
instalam empresas e onde o conceito de ALE pode 
diminuir muitos os aspectos burocráticos. Mas 
também pode ser por exemplo a nossa Zona 5, prevista 
para pequenas e médias empresas ligadas à logística que 
têm de estar próximas de Sines. Aí poderá fazer todo o 
sentido usar a figura das ALE para facilitar a atracção de 
PME's. Mas o que for feito terá de sê-lo em colaboração 
com a CMS, na medida em que há vantagens (isenções 
de taxas, etc.) concedidas pela câmara.

Esteve presente na apresentação do projecto 
“Litoral Alentejano Digital” (ver pág. 4). Com que 
impressão ficou?
Acho que é um projecto de grande interesse, mas com 
alguns riscos. Tudo o que seja levar informação e 
simplificar a vida aos utilizadores tem grande interesse. 
E a utilização do digital para isso é fundamental. Quais 
são os riscos? É que, como foi dito na apresentação, o 
projecto tem que ser auto-sustentado. Há que 
encontrar formas do projecto se sustentar depois do 
fim dos subsídios, porque o digital é bonito, mas 
alimentar e actualizar o sistema custa dinheiro. É um 
projecto em que todos nos temos que empenhar, mas 
nesta perspectiva. É preciso pensar que este é um 
projecto de futuro e, como projecto de futuro é preciso 
que cada uma das organizações pense que só é útil se se 
auto-organizar internamente para servir os cidadãos. É 
a organização que faz com que o projecto seja de 
grande utilidade. E sendo de utilidade é auto-
sustentado.

Centro de Negócios da PGS em Sines

Abril

Vamos celebrar o 29º Aniversário da 
Revolução de Abril como um acontecimento 
libertador do Povo Português e um marco de 
um novo período de afirmação do nosso país, 
do desenvolvimento, do poder local, da 
liberdade e  democracia.
 As Comemorações de Abril/2003 realizam-se 

num contexto profundamente perturbador 
pelos acontecimentos internacionais, a guerra 
imposta ao Iraque com um cortejo horroroso 
de destruição, de morte, de miséria e 
sofrimento inenarráveis.
 De facto, constatamos que, apesar de os povos 

quererem a paz, a guerra continua a ser um 
instrumento brutal usado pelos poderosos para 
imporem as suas regras, onde e como 
entendem, segundo os seus  interesses e 
objectivos estratégicos.
 É a lei do mais forte. É a infâmia que nos causa 

uma profunda  indignação, que deve ser 
canalizada para acordar a consciência das 
pessoas e dos povos para lutarem pela  paz e 
pela cooperação entre povos e  nações.
 As nossas Comemorações do 25 de Abril 
deverão ter um cunho de solidariedade para 
com todos os povos que ainda vivem na 
opressão e sujeitos à brutalidade e à miséria.
 Nós, Autarquia sentimos o dever de organizar 

as Comemorações de Abril como um 
acontecimento que honre os nossos Capitães 
de Abril e o Povo Português pela sua gesta 
heróica, de modo a manter viva a memória 
colectiva e a transmitir os valores de Abril às 
gerações jovens.
 Celebramos Abril também com trabalho, 
dedicação aos interesses colectivos, ao 
desenvolvimento de Sines.
 Como exemplo para este mês de Abril deixo-

vos uma nota de três obras de fundamental 
importância para Sines:
 - Recomeçaram as obras dos 124 fogos, que 

deverão estar concluídas no final deste ano;
 - Lançamento do Concurso para a construção 

da Biblioteca, Auditório/Cine-teatro e Centro 
de Artes, com a perspectiva de a construção se 
iniciar em Setembro de 2003;
 - Decisão da Câmara da intenção de 
adjudicação das obras das Piscinas Municipais 
com a perspectiva de as obras se iniciarem em 
Julho de 2003.
 Deixo-vos um convite à participação de todos 

nas Comemorações do 25 de Abril e um apelo 
à acção persistente pela paz e à solidariedade 
entre os Povos.

Viva o 25 de Abril.
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A oportunidade digital
do Litoral Alentejano
Aproximar a administração local dos cidadãos e potenciar as vantagens competitivas da região a nível económico 
são dois dos objectivos centrais da candidatura que os municípios do litoral alentejano estão a promover ao 
Programa Operacional da Sociedade da Informação.

OS CINCO municípios do Litoral Alentejano, através 
da sua associação (AMLA), estão a promover uma 
candidatura ao Programa Operacional da Sociedade da 
Informação (POSI), que procura fazer desta uma das 
novas “regiões digitais” do país. Dia 18 de Março, no 
Auditório da Administração do Porto de Sines, a 
candidatura foi apresentada às empresas e instituições 
que poderão desempenhar o papel de parceiros-âncora 
do projecto. Todos os presidentes de câmara estiveram 
presentes, dando sinal de empenhamento naquilo que 
Manuel Coelho, presidente da CMS, designou como 
“um instrumento de mudança”.
 A candidatura do “Litoral Alentejano Digital”, que 

será entregue em Abril, prevê um investimento entre os 
5 e os 7,5 milhões de euros até 2005 e procura, através 
da utilização dos recursos das novas tecnologias da 
informação, contribuir para a realização de vários 
objectivos de desenvolvimento da região: aproximar a 
administração local dos cidadãos e empresários, 
valorizar as pessoas e o património, aproveitar melhor 
as vantagens competitivas do Litoral Alentejano a nível 
económico.

 As autarquias são a alavanca da candidatura, mas 
como salientou Vítor Proença, presidente do Conselho 
de Administração da AMLA, a sua direcção depende 
muito do grau de envolvimento dos parceiros. Será a 
partir dos diálogos e compromissos estabelecidos entre 
municípios, empresas, universidades e outras 
instituições, públicas e privadas, que serão definidas as 
prioridades do projecto, a sua calendarização e a 
distribuição do financiamento.
 Presente na apresentação, o gestor do POSI, Jaime 

Quesado, acentuou a importância da componente 
económica e empresarial como “um dos critérios 
fundamentais para a avaliação do sucesso do projecto”. 
 Na componente económica do projecto, é destacado o 

que será possível fazer no domínio do chamado 
“marketing territorial”: o fortalecimento da marca 
“Litoral Alentejano, a melhoria da oferta e acesso à 
informação sobre a região (nomeadamente para 
turistas e potenciais investidores), a criação de novas 
oportunidades de negócio ou simplesmente novas 
formas de realizar transacções - comércio electrónico -, 
de especial vantagem para uma região periférica como 
esta.

 Albertino Santana, presidente da Comissão Executiva 
da PGS SA, e José Monteiro de Morais, presidente do 
Conselho de Administração do Porto de Sines, dois 
dos principais actores da plataforma logístico-
portuária de Sines, que Jaime Quesado classificou 
como “a grande vantagem internacional do Litoral 
Alentejano em termos de marketing territorial”, 
manifestaram na reunião o seu interesse pela 
participação no projecto. 
 Além da plataforma portuária, logística e industrial 

foram identificadas como outras áreas decisivas da 
competitividade regional o turismo e a produção agro-
florestal, beneficiando particularmente do projecto 
“Litoral Alentejano Digital”.

“Ir à câmara” sem sair de casa. A par da componente 
das actividades económicas, a candidatura da AMLA 
ao POSI inclui componentes dedicadas ao governo 
local electrónico e cidadania e à educação, cultura e 
solidariedade.

 Ao nível do governo electrónico e cidadania é 
preconizada uma verdadeira mudança de paradigma de 
relacionamento entre cidadão, empresário e 
autarquias.
 A presença das câmaras municipais na Internet, por 

exemplo, evoluirá do nível actual, quase puramente 
informativo, para a prestação de serviços 24 horas por 
dia, 356 dias por ano, sem necessidade do utilizador 
sair da sua casa. Preenchimento de impressos, 
pagamentos, conhecimento do estado de processos são 
algumas das operações que poderão ser realizadas em
linha (através de computador, telemóvel, terminal 
público de acesso à Internet, etc.) à medida que o 
sistema vai sendo implementado.

 Projectos como o “Provedor Electrónico do 
Cidadão”, consultas públicas e referendos online, 
comentários a notícias ou a decisões das autarquias, 
transmissão vídeo de reuniões públicas dos órgãos 
autárquicos, significarão novas formas de participação 
activa dos cidadãos na vida da sua comunidade e uma 
administração mais transparente e mais capaz de ouvir 
e responder às suas solicitações.

 A candidatura terá também como uma das suas 
prioridades a modernização e expansão das 
capacidades dos instrumentos de informação usados 
no planeamento e monitorização do ambiente, 
ordenamento do território e gestão de emergência 

(protecção civil).
 Na componente educação, 

cultura e solidariedade, tal 
como na  componente  
económica, o desenvolvi-
mento do projecto está 
condicionado pelas parcerias 
que forem estabelecidas com 
as entidades públicas e 
privadas de cada uma das 
áreas. O muito que pode ser 
feito - de consultas médicas 
por vídeo-conferência a 
projectos de ensino à 
distância, de sistemas de aviso 
e alerta para pessoas isoladas à 
adaptação de conteúdos e 
equipamentos para pessoas 
com deficiência - está menos 
dependente do custo do 

desenvolvimento da plataforma tecnológica do que da 
vontade dos vários agentes em cooperar para a inovação 
na prestação de serviços e procedimentos. Nesta 
medida, o êxito da região digital reside em grande parte 
no grau de participação das empresas  e associações 
locais, bem como pela participação de entidades da 
administração pública (nas áreas da saúde, educação e 
formação, transportes, protecção civil, etc.).
 Como rosto e plataforma de integração do “Litoral 

Alentejano Digital” está prevista a criação de um portal 
regional na Internet, com alimentação de conteúdos por 
fontes diversas (das autarquias às empresas e instituições 
parceiras, passando pelas escolas, pelos próprios 
cidadãos e, se tal for acordado, pelos órgãos de comuni-
cação social).
 O POSI (um programa que aplica fundos estruturais 

europeus do FEDER e FSE) cobre até 80 por cento dos 
custos de implementação e funcionamento do projecto 
durante três anos. A candidatura está a ser concebida de 
modo a minimizar os custos de manutenção após o fim 
do apoio. Exemplo dessa preocupação é o tipo de infra-
estrutura que está a ser pensada para a ligação por banda 
larga dos vários concelhos - sistema sem fios, através de 
antenas - considerada mais barata e flexível.

CMS contra 
a guerra
A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, na sua reunião de 19 
de Março, uma moção contra a guerra do Iraque, iniciada no 
mesmo dia. O texto da moção é o seguinte: 
  “A Câmara Municipal de Sines, em reunião de 19 de Março de 
2003, manifesta a sua posição contra a guerra no Iraque. 
  Considera esta guerra injusta e ilegítima, desrespeitando os 
órgãos das Nações Unidas e do direito internacional. 
  Esta guerra significa a ocupação de um país pela maior 
potência mundial, com o objectivo de aumentar o seu domínio 
económico e político sobre a região do Médio Oriente. 
  Os povos anseiam pela paz. Os países necessitam de paz e 
condições para se desenvolverem e resolverem os graves 
problemas da fome, da miséria, da opressão. 
  Nós somos contra a guerra e pela paz e solidariedade entre os 
povos.”

  Sines, 19 de Março de 2003. 

  Aprovada por unanimidade

Mesa da apresentação da candidatura aos parceiros.
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Jorge Sampaio com 
as imigrantes do concelho
O Presidente da República, Jorge Sampaio, visitou Sines no dia 8 de Março, no âmbito da sua Presidência 
Aberta dedicada à imigração.

JORGE Sampaio, Presidente da República, esteve em Sines, 
dia 8 de Março, numa das “estações” da sua Presidência 
Aberta sobre a imigração. Em Dia Internacional da Mulher,
foi uma oportunidade para contactar com as imigrantes do 
concelho e para visitar o Bairro Amílcar Cabral, cujo 
exemplo realçou por resultar de uma convergência de 
esforços entre a Câmara Municipal e comunidade imigrante.
 “Estas coisas avançam se houver convergência de vontades 

entre autarquias, associações de imigrantes... O esforço 
também tem a ver com os próprios interessados. Não é 
possível avançar se os próprios interessados não estiverem 
organizados, se não contribuírem com a sua capacidade e 
com o seu engenho para construir e aproveitar as oportuni-
dades”, disse Jorge Sampaio na recepção ao Presidente 
organizada pela Associação Cabo-verdiana de Sines e 
Santiago do Cacém e CMS no Salão dos Bombeiros.
 O Bairro Amílcar Cabral, habitado sobretudo por cabo-

verdianos ou portugueses de origem cabo-verdiana, nasceu 
nos anos 80 sobre um conjunto de 60 lotes de terreno 
disponibilizados pela Câmara Municipal de Sines, na zona 
noroeste da cidade. As habitações foram edificadas em 
regime de auto-construção, com apoio técnico e em 
materiais por parte da autarquia, que em 2002 inaugurou 
obras de requalificação paisagística e integração urbana do 
bairro no valor aproximado de 500 mil euros. Através da 
Associação Cabo-verdiana, a CMS tem prestado igualmente 
apoio ao nível da formação profissional, de projectos e 
programas de desporto e cultura.
 “A comunidade cabo-verdiana de Sines [cerca de 1000 

pessoas] contribui 
p a r a  q u e  e s t a  
sociedade seja mais 
rica, mais diversa, 
mais completa”, disse 
Manuel Coelho, pre-
sidente da Câmara 
Municipal de Sines. 
“Queremos que todos 
tenham uma boa 
integração, direitos 
assegurados, nesta 
cidade e neste con-
celho”, acrescentou.
 Alcestina Tolentino,

presidente da Asso-
ciação Cabo-verdiana 

de Lisboa, que teve a iniciativa de trazer o Presidente a Sines, 
ficou impressionada com a presença das mulheres portugue-
sas na sessão: “A presença nesta sala das mulheres portugue-
sas de Sines demonstra como esta comunidade soube 
acolher e integrar os seus imigrantes, fazendo-os sentir-se 
parte do cimento e do desenvolvimento do seu concelho”.
 A estudante de enfermagem Filomena Varela, 22 anos, 

residente em Sines há vinte, deu um testemunho de vida que 

é um exemplo de sucesso pessoal, mas também do esforço e 
da capacidade de aproveitar oportunidades por parte de 
toda uma família e comunidade.
 “Eu sempre vi os meus pais como pessoas trabalhadoras e 

aquilo que sou hoje é fruto dessa mesma vida de muita luta, 
honesta, digna. Mesmo perante as dificuldades, os meus 
pais sempre apostaram muito na nossa formação”, disse a 
estudante, que pretende fazer uma pós-graduação em 
Saúde Comunitária, com o objectivo de “desenvolver um 
trabalho mais directo junto da sua minha comunidade”, 
que a tem apoiado no seu percurso escolar.
 Mas nada disto esconde o que continua a ser a realidade 

mais comum da imigração em Portugal. Alcestina 
Tolentino destacou a angústia e situação de fragilidade em 
que se encontram as imigrantes, especialmente as ilegais, 
em relação a todas as situações de exploração. Outro dos 
grandes problemas é a falta de informação em relação aos 
direitos sociais - por exemplo, desde 2001 que é o direito à 
saúde é assegurado a todos os estrangeiros, independente-
mente da sua situação jurídica, mas o facto que é desconhe-
cido pela maioria das imigrantes e por vezes pelos próprios 
serviços.
 “A falta de informação reforça a exclusão e o confinamento 

do imigrante para o seu gueto”, afirmou Alcestina 
Tolentino.

 Jorge Sampaio classificou de “gigantesco desafio” a 
integração dos imigrantes.
 “Não é possível termos uma comunidade geral, nacional, 

com os estrangeiros que estão radicados em Portugal se não 
houver um equilíbrio nesta integração, um grande esforço 
para que esta integração se faça”, disse o Presidente da 

República, lembrando que 
por já ter sido um país de 
emigração (com os seu 
sacrifícios e benefícios), 
Portugal tem um dever 
e sp e c i a l  d e  a co lh e r  
dignamente quem para 
aqui vem trabalhar, dentro
da s  sua s  l im i t a çõe s  
económicas e do respeito 
pelo seu modo de vida.
 A recepção ao Presidente 

da República no Salão dos 
Bombeiros foi concluído 
com a actuação do Grupo 
de Danças “Doçuras e 
Morabeza” e do Grupo de 
Batucade i ra s  “Rinca  
Finca”, do Bairro da Bela 
Vista, em Setúbal. O 
batuque cabo-verdiano é 
tocado com as mãos sobre 
um pano colocado entre as 

pernas e espanta o vigor, no limite da dor física, que as 
mulheres usam para percutir um instrumento que, em certa 
medida, é o seu próprio corpo. Uma bela alegoria para a 
vida da mulher imigrante.

JORGE SAMPAIO PRONUNCIA-SE
SOBRE O CENTRO DE SAÚDE
Na sua visita a Sines, o Presidente da República pronunci-
ou-se sobre a situação do Centro de Saúde de Sines, que 
comparou, pela sua falta de condições, às boas (e justas) 
condições do Quartel de Bombeiros.
 “Falámos com o sr. presidente [da câmara]… sei que há 

um terreno disponível, sei que este assunto não escapou 
certamente ao senhor secretário de Estado. Nós precisamos 
que as coisas se equilibram. Gostamos que a segurança dos 
cidadãos, a protecção contra os fogos e a prevenção dos 
desastres sejam asseguradas cada vez melhor pelos 
bombeiros e pela protecção civil, mas queremos que todos 
os habitantes de Sines e deste concelho tenham acesso à 
saúde. Faço votos para que esse arranque para um novo 
centro de saúde possa ser uma concretização.”

 Durante a recepção ao Presidente no Salão dos 
Bombeiros, uma representante das mulheres de Sines 
entregou um dossier sobre o estado da saúde no concelho 
ao Presidente da República.
 O presidente da CMS referiu na sua intervenção que o 

secretário de Estado da Saúde lhe prometeu que, em 
Agosto, será conhecida a resposta definitiva sobre a 
inclusão do novo Centro de Saúde no PIDDAC  para 2004, 
de modo a que as obras possam arrancar já no ano que vem.

A comitiva presidencial no Bairro Amílcar Cabral.

BOAS NOTÍCIAS SOBRE AS PRINCIPAIS OBRAS EM CURSO

Filomena Varela

124 Fogos recomeçaram Piscinas adjudicadas Biblioteca em concurso

As obras de construção do Bairro da Floresta - 124 fogos, um 
investimento superior a 6 milhões e 200 mil euros, recomeçaram 
este mês. Prevê-se que estejam concluídas no final do ano.

A CMS aprovou por unanimidade, na sua reunião de câmara de 
31 de Março, a intenção de adjudicação das obra das piscinas 
municipais à empresa Luseca, pelo valor de 2 milhões e 444 mil 
euros. Perspectiva de início das obras: Julho de 2003.

Foi lançado em Março o concurso para a execução da 2.ª fase 
da obra da Biblioteca / Centro de Artes (construção do edifício). 
O preço de lançamento é de 5 milhões e 980 mil euros. 
Perspectiva de início das obras: Setembro de 2003.
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Dias de liberdade
Passam 29 anos sobre a Revolução dos Cravos. A Câmara Municipal de Sines comemora a 

chegada da democracia com um vasto programa cultural e desportivo.

PROGRAMA COMPLETO

EM SINES

9 de Abril

“Corta mancha, cola borrão”
Inauguração da exposição de João Fazenda, um jovem autor 
de banda desenhada portuguesa, criador da personagem 
“Loverboy”. De 9 a 30 de Abril.
Capela da Misericórdia, 22h00

11 de Abril

Bailado para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico
A Companhia de Dança Contemporânea de Setúbal, uma das 
melhores companhias de bailado portuguesas, apresenta o 
espectáculo “O Flautista”, especialmente produzido para as 
crianças dos 6 aos 10 anos.
Salão dos Bombeiros Voluntários, 15h30

11 a 13 de Abril

Concentração de Motards
Concertos rock com as bandas Ferro e Fogo, Central Rock e 
4Ever. Garraiadas. Organização do Motoclube “Águias do 
Oceano”.
Quinta dos Passarinhos

13 de Abril

Concerto de Páscoa
“Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi, para duas 
solistas (Ana Paula Gouveia Rodrigues - soprano; Ana Marta 
Santos Carvalho - contralto), coro feminino e baixo contínuo 
(violoncelo e órgão).
Igreja Matriz, 16h30

14 a 23 de Abril

Workshop de Capoeira
Inscrições abertas no Gabinete da Juventude
Salão da Música, 19h00-21h00

17 de Abril

Vamos à Maré?
Viver no litoral rochoso - observações na maré baixa. 
Coordenação científica do Laboratório das Ciências do Mar 
da Universidade de Évora - pólo de Sines. Partida junto à 
CMS.
Praia do Queimado, 9h00

18 de Abril

Torneio de Páscoa de Futebol Juvenil
Organizado pelo Vasco da Gama Atlético Clube de Sines.
Estádio Municipal, 9h00

21 de Abril

Distribuição à população de cravos de papel elaborados 
pelas crianças do ATL
Actividade coordenada pela Junta de Freguesia de Sines.
Centro de Actividades de Tempos Livres  “A Gaivota”

21 a 27 de Abril

Ciclo “Cinema Português”
Apresentação de um conjunto de filmes portugueses, 
produzidos nos últimos anos e representativos do novo 
cinema nacional.
Capela da Misericórdia, 22h00 (excepto dia 24 - às 19h00)

21: Janela, de Edgar Pêra
22: Tarde demais, de José Nascimento
23: Ganhar a Vida, de João Canijo
24: Água e Sal, de Teresa Vilaverde
25: Delfim, de Fernando Lopes
26: Ossos, de Pedro Costa
27: As Bodas de Deus, de João César Monteiro

24 de Abril

Concerto comemorativo: Doçuras e Morabeza, As 
Tucanas, Brigada Victor Jara
O grupo de danças da Associação CaboVerdiana de Sines e 
Santiago do Cacém, o grupo de percussão feminino 
considerado a grande revelação de 2002 e a Brigada Victor 
Jara, com a apresentação do seu novo registo discográfico.
Avenida da Praia, 21h00

Espectáculo de fogo de artifício
Baía de Sines, 24h00

25 de Abril

Hastear da Bandeira
Com a presença da Banda Filarmónica e da Fanfarra dos 
Bombeiros. Momento solene que assinala o início das 
comemorações oficiais e que se pretende participado por 
todos, pela liberdade e pela paz.
Paços do Concelho, 10h00

Demonstração de Radiomodelismo
Uma organização da Associação de Radiomodelismo do 
Litoral Alentejano.
Parque Desportivo Municipal, 10h15

Dia da Liberdade no Parque Infantil
Durante o dia, animação, jogos, desporto, pinturas, música, 
etc., para os mais novos.
Parque Infantil e Ludoteca (no ex-IOS), 10h15

Regata Comemorativa
Uma iniciativa do Clube Náutico que convida todos os 
entusiastas do desporto de vela a participar.
Baía de Sines, 13h00

Movimento Operário / Década de 70
Inauguração da exposição que se prolonga até 1 de Junho.
Centro Cultural Emmerico Nunes, 18h00

Sessão Solene da Assembleia Municipal 
Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários, 21h00

26 de Abril

Danças de Salão
Demonstração de danças de salão, nos intervalos dos jogos 
calendarizados. Uma organização da Associação Recreativa 
de Danças de Salão de Sines.
Pavilhão dos Desportos, 17h00

29 de Abril

Concerto Coral
Cantares alentejanos, canções com poemas de Manuel de 
Campos e outras peças,  pelo Grupo Coral da Santa Casa da 
Misericórdia de Sines
Capela da Misericórdia, 21h00

30 de Abril

Conversa sobre o movimento operário
“Da resistência até à revolução de Abril”,  pelo historiador João 
Madeira
Centro Cultural Emmerico Nunes, 22h00

1 de Maio

28º aniversário da SMURSS 
(programa próprio)
Salão da Música, 15h00

2 de Maio

Manuel Freire
Um recital pelo consagrado cantautor, criador da “Pedra 
Filosofal”. Um espectáculo para fecho do ciclo de 
comemorações.
Capela da Misericórdia, 22h00

EM PORTO COVO

11 de Abril

Exposição de Artesanato
Artesanato com artigos feitos pelos idosos. A decorrer de 11 de 
Abril a 1 de Maio
Associação Sócio Cultural de Porto Covo, 14h00

18, 19 e 20 de Abril

Exposição de Pintura
Organizada pela Ass. para o Desenvolvimento de Porto Covo
Instalações do futuro Centro de Dia

18 de Abril

Noite de Gala do Fado
Um concerto com António Zambujo, promovido pela 
Associação “A Gralha”.
Salão do Clube, 21h00

19 de Abril

Jogo de futebol
Organizado pela Associação “A Gralha”, um encontro de 
veteranos entre Porto Covo e Cabeça da Cabra.
Campo do Mar, 10h30

Cantares Alentejanos
Promovido pela associação “A Gralha”, apresenta-se o Grupo 
Coral Alentejano da Cabeça Gorda, durante uma ouriçada.
Portinho, 15h00

20 de Abril

Matinée Dançante
Um baile promovido pela associação “A Gralha” com a 
acordeonista Maria Adélia Botelho.
Salão do Clube, 16h00

24 de Abril

Largada de Pombos
Uma iniciativa da Associação Sócio Cultural de Porto Covo.
Largo Marquês de Pombal, 10h00

28 de Abril

Conversa sobre o 25 de Abril
Francisco Pacheco fala sobre a Revolução, aos alunos da 
escola primária.
Escola Primária, 10h30



A PERCUSSÃO não é só para homens valentes. Cinco 
jovens mulheres juntaram-se em 2001 para formar as 
Tucanas, um projecto que junta voz e percussões. É esta 
mistura entre a sensibilidade feminina e a força rude de 
tocar bombos, bidões e timbalões, que precede a Brigada 
na noite musical de 24 de Abril, com início às 21h00, na 
Avenida da Praia.
 As Tucanas são compostas por Joana Neves, Mónica 

Rocha, Sara Jónatas, Tânia Lopes e Xana Abreu. 
Influenciadas pela sua actividades em áreas tão diversas 
como o teatro, dança, música tradicional portuguesa ou 
rock, as Tucanas são compositoras e autoras dos seus 
próprios temas, interpretados com bidões, cabaças, 
baterias, surdos, djembés, 
dumbas ,  en t r e  ou t ro s  
instrumentos.
 A música das Tucanas busca 

inspiração nas tradições 
portuguesas, africanas e 
brasileiras.
 O espectáculo é composto 

por uma forte componente 
cénica: brincam e jogam com 
o ritmo e a harmonia, dentro 
de um visual muito próprio. 
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NO CASOTO

25 de Abril

Passeio de Bicicleta
Uma iniciativa da Associação de Moradores do Casoto e 
arredores, com a colaboração do Grupo Desportivo e Cultural, 
com partida junto ao Salão do Povo
10h00

Almoço e Convívio
Iniciativa da Associação de Moradores
Salão do Povo do Casoto, 13h00

1 de Maio

Jogos de Futebol
Encontros agendados: Solteiros-Casados e Solteiras-
Casadas. Uma iniciativa do Grupo Desportivo e Cultural dos 
Moradores do Casoto.
Campo de Futebol, 10h00

Almoço e Convívio
Iniciativa da Associação de Moradores
Salão do Povo do Casoto, 13h00

Jogos Tradicionais
Organizados pelo Grupo Desportivo e Cultural
Campo de Futebol, 15h00

Baile
Com a acordionista Carla Nunes, uma iniciativa da 
Associação de Moradores.
Salão do Povo do Casoto, 18h30

NA SONEGA

26 de Abril

Futebol de 7 feminino
Sonega-Val D'Água. Organização do Grupo desportivo Leal 
Soneguense.
Campo de Futebol, 10h30

Futebol sénior masculino
Sonega-Val D'Água
Campo de Futebol, 16h00

27 de Abril

Futebol infantil

Nos escalões 10/11 anos e 12/13 anos, com as equipas da 
Baixa de S. Pedro. Organizado pelo Grupo Desportivo Leal 
Soneguense
Campo de Futebol, 10h00

Organização

Câmara Municipal de Sines

Agrupamento de Escolas nº1, Assembleia Municipal de Sines, 
Associação Cabo Verdeana de Sines e Santiago do Cacém, 
Associação de Desenvolvimento de Porto Covo - A Gralha, 
Associação de Moradores do Casoto, Associação de Rádio 
Modelismo do Litoral Alentejano, Associação Recreativa de 
Danças do Salão de Sines, Associação Resgate, Associação 
Sócio Cultural de Porto Covo, Bombeiros Voluntários de Sines, 
Capitania do Porto de Sines, Casa do Benfica em Sines, Centro 
Cultural Emmerico Nunes, Clube de Natação do Litoral 
Alentejano, Clube Náutico de Sines, Grupo Desportivo da Baixa 
de S. Pedro, Grupo Desportivo e Cultural do Casoto, Grupo 
Desportivo Leal Soneguense, Guarda Nacional Republicana, 
Junta de Freguesia de Sines, Laboratório das Ciências do Mar 
da Universidade de Évora, Moto Club “Águias do Oceano”, Santa 
Casa da Misericórdia de Sines, SMURSS, Sociedade 
Columbófila Vasco da Gama, Vasco da Gama Atlético Clube

A Brigada em Abril
A música tradicional portuguesa ganhou uma nova luz depois da Revolução dos Cravos. A Brigada Victor Jara, 
que volta a Sines no dia 24 de Abril, esteve na vanguarda desse movimento.

DEPOIS do sucesso da sua passagem pelo Festival 
Músicas do Mundo 2001, a Brigada Victor Jara, o mais 
antigo e consistente grupo da música tradicional 
portuguesa, regressa a Sines, na noite de 24 de Abril. No 
espectáculo da Avenida da Praia, que receberá o fogo-
de-artifício que marca a entrada no Dia da Liberdade, a 
Brigada já mostrará o repertório do disco novo, 
estreado no início deste mês.

 A Brigada Victor Jara esteve na vanguarda do 
movimento de redescoberta da música tradicional 
portuguesa que se seguiu à Revolução dos Cravos. 
Seguindo o percurso e servindo-se do património 
deixado pelo etnomusicólogo Michel Giacometti e pelo 
compositor Fernando Lopes Graça, a Brigada fez a sua 
própria recolha e apostou na sua recriação.
 Nascida nas jornadas de trabalho voluntário de 1975, 

participante das campanhas de dinamização cultural do 
MFA, a Brigada é um agrupamento revolucionário: no 
sentido ideológico (o que é evidente e assumido no 
próprio "patrono" escolhido: Victor Jara, o pedagogo e 
artista chileno morto pelo regime fascista de Pinochet) e 
no sentido estético.

 À fórmula "chulas & viras" utilizada por muitos 
grupos do género, a Brigada contrapôs o interesse pelo 
"lado incómodo" da música tradicional portuguesa (o 
modalismo e a polirritmia, por exemplo) e por uma 
modernização criteriosa.
 A banda acrescenta um ponto a cada conto que conta. 

Mas sempre com a preocupação de fidelidade à 
instrumentação popular. E sempre com a preocupação 
de escolher um repertório variado, em formatos (do 
instrumental à canção e ao coral), em funções (dos 
cantos de trabalho aos cantos de romaria e aos cantos 
satíricos), e em origens geográficas (do Minho ao 
Alentejo, da Beira Baixa aos Açores). Toda a música 
tradicional portuguesa (especialmente de raiz rural) é 
coberta pela Brigada.
 Ao longo dos seus 28 anos de actividade passaram pela 

Brigada Victor Jara cerca de meia centena de músicos. 
Da formação inicial não resta ninguém. No entanto, o 
rumo traçado em 1975 tem-se mantido sem desvio. 
Em defesa das raízes. Em defesa da coragem de não se 
deixar limitar por elas.

Elas também 

percutem
As Tucanas, um projecto de percussão e 

voz no feminino, na noite musical de 24 

de Abril, na Avenida da Praia.

A Brigada Victor Jara no FMM 2001
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A mais bela poesia na mais bela voz
Manuel Freire recita poetas portugueses, na Capela da Misericórdia, dia 2 de Maio.

“PEDRA FILOSOFAL” é talvez a canção da música 
popular portuguesa em que melhor se ligam poema, 
música e voz. António Gedeão fez o poema, Manuel 
Freire fez a música e tem-lhe dado a interpretação ao 
longo de décadas. Dia 2 de Maio, a partir das 22h00, na 
Capela da Misericórdia, o cantautor vem a Sines com 
um recital de poemas musicados e lidos.
 Em Sines, a voz grave de Freire dá corpo a António 

Nobre, António Gedeão, Manuel Alegre, José 
Saramago, José Régio, Vitorino Nemésio, Vinícius de 
Moraes, Fernando Assis Pacheco, Ruy Belo, Miguel 
Torga, Luis de Camões, Carlos de Oliveira , José 
Gomes Ferreira, João de Deus, Cesário Verde, Filinto 
Elíseo, Alexandre O'Neill, Martinho Marques, Cecília 
Meireles, Natália Correia, etc., etc…  Uma hora de 
palavra pura, nalguns poemas acompanhada pelas 
cordas de uma guitarra.
 Manuel Freire nasce em Vagos, em 1942. Começa a 

cantar durante o liceu, sendo o ano de 1962 em 

Coimbra e os trabalhos de José Afonso decisivos para a 
continuação da sua actividade.

 Desde então tem cantado poetas portugueses um 
pouco por todo o país, para associações culturais, 
sindicatos, associações de estudantes, autarquias, 
comissões de moradores e trabalhadores, organizações 
políticas, iniciativas de solidariedade, etc., 
ultrapassando já em muito o milhar de espectáculos.
 Grava vários discos e em 1969 surge no programa de 

televisão “ZIP-ZIP” com a canção “Pedra Filosofal” 
sobre poema de António Gedeão, que contribui 
decisivamente para o seu conhecimento pelo “grande 
público”. No mesmo ano recebeu o prémio da “Casa da 
Imprensa” e em 1970 o prémio “Pozal Domingues”.

 Em Setembro de 1999 abandona a actividade 
profissional de que sempre sobreviveu, e dedica-se a 
tempo inteiro à música e a poesia. Continua a compor, a 
cantar e a ir “a todos os sítios onde as suas canções 
podem ter alguma utilidade”.

CêDêCê baila para as crianças
A Companhia de Dança Contemporânea apresenta, dia 11 de Abril, no Salão 
dos Bombeiros, “O Flautista”, um bailado para as crianças do 1.º Ciclo.

REIS E feiticeiros, galinhas e formigas, bruxas e 
palhaços, um flautista que livra o reino de uma invasão 
de ratos e lembra a todos que as promessas foram feitas 
para se cumprir. Tudo misturado num caldeirão com 
música de encantar. “O Flautista”, um conto cantado,
falado e dançado, é um espectáculo da Companhia de 
Dança Contemporânea e vai ser apresentado no Salão 
dos Bombeiros de Sines, dia 11 de Abril, às 15h30, no 
âmbito do programa “Ao Encontro da Música e das 
Artes”. O bailado destina-se às crianças a frequentar o 
1.º Ciclo do ensino básico.
 “O Flautista” envolve 13 bailarinos em palco e a sua 

partitura é uma colagem feita por Miguel Ramos com 
música de Saint-Saëns, Debussy, Mussorgsky, entre 
outros. O espectáculo foi concebido e tem coreografia 
de Iolanda Rodrigues.

 A CêDêCê - Companhia de Dança Contemporânea, 
com sede em Setúbal, foi fundada em Abril de 1992 por 
Maria Bessa e António Rodrigues. Além de percorrer o 
país com 50 espectáculos todos os anos, tem 
representado Portugal em inúmeros eventos por todo o 
mundo. É uma compan-
hia que junta maturidade 
artística e jovem talento, 
tentando manter um 
bom nível de dança quer 
se  apresente  como 
companhia de projecto, 
de repertório, de docu-
mento ou simplesmente 
de entretenimento.

Pergolesi na
Páscoa de Sines
O “Stabat Mater” de Giovanni Pergolesi 
vai ser cantado e tocado no Concerto da 
Páscoa, na Igreja Matriz, dia 13 de Abril. 

O “STABAT Mater” de Giovanni Pergolesi, compositor italiano da 
primeira metade do século XVIII, uma das obras mais notáveis 
da história da música sacra, vai ser interpretado na Igreja Matriz 
de Sines, dia 13 de Abril, a partir das 16h30. Ana Paula 
Rodrigues (soprano) e Ana Marta Carvalho (contralto) são as 
solistas vocais de um grupo de músicos de várias origens que se 
apresenta em conjunto pela primeira vez neste Concerto da 
Páscoa.
  Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) nasceu em Nápoles e 
apesar da sua morte precoce foi autor de uma vasta obra 
musical, em que se contam cinco óperas sérias, vários 
intermezzos, muita música de câmara e religiosa.
  É exactamente no plano da música religiosa que se realça o seu 
“Stabat Mater”, composto no último ano da vida de Pergolesi. 
  O “Stabat Mater” de Pergolesi é considerada uma das obras 
primas do período do barroco tardio em que a expressividade e 
vitalidade das linhas melódicas assentes numa estrutura 
harmónica simples, anunciam já o período pré-clássico da 
música. A obra será apresentada em Sines numa versão para 
duas solistas (soprano e contralto), coro feminino e baixo 
contínuo (violoncelo e órgão).
  Ana Paula Rodrigues, soprano, natural de Tete (Moçambique), 
mas criada em Sines, é licenciada em Direcção Coral pela 
Escola Superior de Música de Lisboa. Membro do Coro Lopes 
Graça, Coro de Câmara da Academia de Amadores de Música 
de Lisboa e Coro de Câmara da Universidade de Lisboa, 
participou como coralista convidada e solista no coro Conductus 
Ensemble.
  Ana Marta Carvalho, contralto, natural do Barreiro, é licenciada 
em Formação Musical, pela Escola Superior de Música de 
Lisboa. Desde 1993, é coralista do Coro de Câmara de Lisboa. 
Cantou várias vezes, como reforço, no Coro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Foi membro do quinteto Lusitana Vox, 
dedicado essencialmente à música antiga.
  O baixo contínuo é assegurado pelo órgão de Daniel Godinho e 
pelo violoncelo de Bernardo Rodrigo.

Manuel Freire
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Banda desenhada na Capela
João Fazenda, um dos jovens talentos da BD e ilustração nacional, expõe na Capela da Misericórdia entre 9 e 30 de Abril.

JOÃO FAZENDA, o autor dos desenhos da série de 
banda desenhada “Loverboy”, que esteve recentemente 
em Sines num encontro de artistas com alunos da Escola 
Secundária Poeta Al Berto incluído no programa 
“Março a Abrir” (ver pág. 11), expõe na Capela da 
Misericórdia entre 9 e 30 de Abril. A exposição chama-
se “Corta Mancha, Cola Borrão” e João Fazenda 
apresenta-se assim:
 “João Fazenda nasceu em Lisboa em 1979, e por aí 
cresceu, entre os subúrbios da grande cidade, muitas 
horas em transportes públicos e o simpático bairro de 
Alvalade. Estudou as artes que tinha a estudar na 
António Arroio - que fica sempre bem mencionar nestas 
notas biográficas - e continua, no capítulo da formação 
agora académica, a estudar o que quer estudar nas Belas 
Artes de Lisboa, ou seja pintura sobre tela e mais umas 
poucas de coisas. Não fez nenhum curso de 

computadores até ao momento, não pratica yoga e 
naturalmente ainda não leu o "Ulisses". Entretanto 
andou a desenhar estórias que também têm 
quadradinhos, de banda desenhada diz-se, a série 
"Loverboy" com argumentos de Marte, a novela gráfica 
"Tu és a mulher da minha vida, ela a mulher dos meus 
sonhos" com Pedro Brito, ilustrou crónicas, contos, 
reportagens e "fait-divers" para diversos jornais e 
revistas (Público, Diário de Notícias, Independente, 
Ícon, LER entre outros) assim como livros infantis, 
onde se destaca a recente colecção "Um Saltinho" em 
parceria com Isabel Zambujal, a tentar fazer um filme 
de animação que nunca mais acaba (são muitos 
desenhos, é mesmo verdade, não, não é só 
computador!) e a trabalhar em publicidade. Houve 
ainda uns prémios também e outras tantas exposições, 
noutros tantos lugares. Até ver.”

Vamos à maré
No âmbito da Campanha Bandeira Azul, a CMS e o Laboratório de Ciências do Mar 
da Universidade de Évora organizam uma visita pedagógica ao litoral do concelho.

A CÂMARA Municipal de Sines, com a 
coordenação científica do Laboratório de 
Ciências do Mar da Universidade de 
Évora (Pólo de Sines), organiza, dia 17 de 
Abril, uma ida à Praia do Queimado, a sul 
do Forte do Porto Covo, para observação 
da biologia da maré baixa. 
 A visita, que será repetida no dia 2 de 

Agosto, terá a duração de duas horas e 
meia e está aberta a todas as pessoas 
interessadas e que possuam suficiente 
mobilidade para se deslocar nas rochas da 
zona litoral. 
 A visita pedagógica “Vamos à Maré” vai 

focar a diversidade biológica da zona 
litoral rochosa, identificando alguns dos 
organismos macroscópicos  mais  
abundantes nesta zona (ex.: lapas, cracas, burriés, algas) 
e a sua distribuição pelos diferentes ambientes litorais 
(ex.: poças de maré, fendas, plataformas). Serão 
relacionadas as observações efectuadas com estudos 
desenvolvidos no Laboratório de Ciências do Mar da 
Universidade de Évora (Pólo de Sines).
 O transporte parte às 9h00 de 17 de Abril, do parque 

de estacionamento da Câmara Municipal de Sines.

 “Vamos à Maré” é uma iniciativa integrada na 
Campanha Bandeira Azul. A campanha é aberta já no 
próximo dia 9 de Abril, às 11h30, com um debate 
dobre a biodiversidade marinha, integrado na Semana 
da Ciência da Escola Secundária Poeta Al Berto. É uma 
organização da escola, laboratório e Câmara 
Municipal.
 Mais informações no sector do Turismo da Câmara 

Municipal de Sines, pelo telefone 269 630 600.

Os anos do 
movimento
operário
O CCEN inaugura dia 25 de Abril 
uma exposição sobre o 
movimento operário português 
na década de 70.

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes inaugura no dia 25 de 
Abril, às 18h00, uma exposição dedicada ao movimento 
operário português na década de 70. A exposição está patente 
até Junho.
  “O início da década de setenta ficou marcado pelo auge da luta 
contra o colonialismo português em África, que termina com a 
independência das antigas colónias no início de 75, pela 
desagregação do bloco social do fascismo, pela exoneração de 
Salazar, pelas tímidas aberturas do regime, pela liberalização 
laboral caetanista em 1969 e rápido recuo em Outubro de 1970, 
enquanto o movimento operário acentuava as suas lutas por 
melhores salários e por uma vida digna.”
  “O movimento operário português tem um longo passado de 
luta, mas é impossível negar que a década de 70 marcou 
decisivamente as suas características, potencialidades e 
também debilidades. E de tal forma que podemos dizer que o 
actual movimento sindical se forjou de facto nessa década.”
  “O movimento operário nos anos 70 contribuiu decisivamente, 
juntamente com os movimentos estudantis, para o processo de 
desagregação do Estado Novo que apesar da guerra colonial e 
do crescente isolamento internacional persistia em resistir.”
  “Hoje, no inicio do novo milénio, o movimento operário enfrenta 
renovados e decisivos desafios a que a mundialização da 
economia, a crescente robótica e uma perspectiva de ocupação 
dos tempos livres exige uma célere reformulação de antiquadas 
metodologias de intervenção...” (Museu República, Movimento 
Operário - a década de 70, 1997)
  A exposição será enriquecida com uma conversa sobre o tema 
com João Madeira, dia 30 de Abril, pelas 21h30, no centro.

Fotografia no Beco Pé Piolho. O CCEN estreou dia 5 de Abril 
“Aenima”, uma exposição de fotografia a preto e branco de 
Filipe Jesus. Trata-se de uma exposição integrada no Projecto 
de Exposições Juvenis do centro e está patente na sala Beco Pé 
Piolho, até dia 27 de Abril.

ANTÓNIO Zambujo, bejense de 26 anos, é mais um jovem 
a fazer figura no fado. Zambujo começou a ser conhecido 
pela sua interpretação do papel de Francisco da Cruz 
(primeiro marido de Amália Rodrigues) no musical 
“Amália”. Actua no salão da associação “A Gralha”, Porto 
Covo, dia 18 de Abril, a partir das 21h00.
 Zambujo lançou o seu primeiro disco “O Mesmo Fado”, 

no início deste ano. O disco inclui 12 fados, onde também se 
contam composições do próprio. Com uma ligação forte à 
tradição, Zambujo canta clássicos como o Fado Anadia, a 
Marcha do Marceneiro (de Alfredo Duarte), o Fado
Georgino, o Fado Maria Rita e o Fado das Mágoas. Em 
"Trago Alentejo na Voz", que conta com a participação de 
um coral alentejano, estabelece um encontro entre o fado e o 
cante. António Zambujo ganhou o prémio de “Melhor 
Nova Voz do Fado” da Rádio Central FM de Leiria, um 
troféu que já foi atribuído a nomes como Camané, Mafalda 
Arnauth e Mariza. 

Promessa do fado em Porto Covo
António Zambujo canta no salão da associação “A Gralha”, dia 18.

António Zambujo
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Teatro sobre a diferença
“O Príncipe com Orelhas de Burro”, nova peça do Teatro do Mar, estreada dia 27 de Março, aborda o tema da 
diferença e do modo como o poder lida com ela.

O TEATRO do Mar acertou de novo. A sua produção 
mais recente, “O Príncipe com Orelhas de Burro”, 
estreada no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, é uma 
peça infantil para deleite de todos. A história tem a 
simplicidade moral própria das histórias para crianças. 
O cenário e figurinos são um muro vivo de cor. Mas o 
trabalho de actores está cheio de nuances para consumo 
dos adultos. 
 “O Príncipe com Orelhas de Burro” é um texto da 

autoria de António Couto Viana (que o Teatro do Mar 
conta trazer a Sines no Verão), adaptação para teatro do 
conto homónimo de José Régio.

 A semelhança do texto com o conto da Bela 
Adormecida é óbvia, mas bastante mais contundente e 
divertida. Trata-se de três fadas que penetram no 
castelo do rei e uma delas sentindo-se rejeitada por não 
ter sido convidada para a festa de baptismo do príncipe, 
inflige uma maldição fazendo-lhe crescer umas orelhas 
de burro. Perante este fenómeno de desordem de 
aparência, a família real decreta uma lei que determina 
o uso obrigatório de turbantes em todo o reino.
 José Régio é magnífico nesta alusão da diferença e da 

normalização política dos fenómenos. Ainda que 
bastante longe do fenómeno mediático que hoje 
vivemos e que resulta apenas na composição da 
imagem de marca seja do que for, entendeu à distância 
de 60 anos a importância de controlar o inevitável, ou 
melhor, de traduzir pela prepotência aquilo que não 
pode ser obviamente escondido. No fundo é a história 
do Rei Vai Nu.
 No final da história o príncipe cansado de esconder o 

seu verdadeiro aspecto decide assumir perante todos a 
sua diferença. A história é extraordinariamente 
importante, sobretudo para as crianças, numa altura 
em que se faz tanto alarde do “Todos Diferentes, Todos
Iguais”.
 José Régio soube, já nessa altura, demonstrar que 

quem se esconde dos demais pelas suas diferenças 
jamais pode ser feliz nem viver uma vida a não ser na 
mentira e, neste caso, na repressão pela utilização de um 
poder. É um texto tecnicamente pedagógico que sabe 

ministrar aos jovens, para 
além do uso do cómico, 
uma mensagem impor-
tante.
 A encenação da peça é de 

J u l i e t a  A u r o r a ,  a  
produção de Tânia Brito 
e a direcção de actores de 
Sérgio Vieira. E esta é 
uma peça de actores em 
grande forma. Luís João 
Mosteias, talvez o actor 
da companhia com o 
cómico mais inscrito no 

carácter faz um Rei hilariante, cheio de inflexões “Dom 
Duartinas”. Sérgio Vieira é um barbeiro pitoresco, um 
espírito pequeno, entre o gentileza excessiva e a 
indiscrição. Hugo Caroça, a mais recente aquisição do 
Teatro do Mar, representa o papel do costureiro da 
corte, com duas ou três notas brejeiras para o ouvido 
mais dos pais do que dos filhos. Lesionado, o actor, que 
em 2001 integrou o elenco de actores do GICC - Teatro
das Beiras, na Covilhã, representou de bengala, mas 
pelo que se viu, isso até parece tê-lo ajudado na 
composição da personagem. A Rainha de Bibi Santos e 
o Príncipe de Rui Teixeira (que perdeu anos de uma 
forma quase prodigiosa) também estiveram bem.
 Uma palavra para o belo cenário “oriental” concebido 

por António Caetano e para as marionetas 
(especialmente as fadas) de Rui Teixeira e Rita 
Carrilho.

CMS e Teatro do 
Mar assinam 
protocolo
O protocolo assinado no dia 28 de 
Fevereiro estabelece as condições de 
cooperação entre autarquia e o Teatro 
do Mar / Associação Contra-Regra para 
o ano corrente.

A CÂMARA Municipal de Sines e Teatro do Mar / Associação
Contra-Regra - Associação de Animação Cultural assinaram, 
dia 28 de Fevereiro, nos Paços do Concelho, o protocolo de 
cooperação para 2003.
  O documento assinado estabelece os critérios de cooperação 
entre a CMS e a associação, nomeadamente no que se refere à 
promoção, valorização e desenvolvimento do teatro no 
concelho.
  A Câmara Municipal de Sines fica obrigada a adquirir, durante 
2003, quarenta espectáculos, concebidos e realizados pelo 
Teatro do Mar. O valor total dos espectáculos é de 54 mil euros.
  Além da aquisição de espectáculos, a Câmara Municipal de 
Sines concede à associação um subsídio anual de 18 000 euros 
e suporta a renda das suas instalações provisórias (2450 
euros).
  Nos termos do protocolo assinado, a Associação Contra-Regra 
/ Teatro do Mar obriga-se, entre outros compromissos, a 
produzir pelo menos três peças por ano (uma delas infantil), a 
garantir a continuidade dos projectos “A Escola vai ao Teatro” e 
“O Teatro vai ao Bairro” e a assegurar a realização de quatro 
espectáculos com grupos não residentes no concelho.

Julieta Santos 
representou
teatro português
na Noruega
Do Seminário sobre Juventude e Cultura 
em que a Associação Contra-Regra 
esteve presente resultou um projecto de 
intercâmbio que vai levar jovens 
sineenses à Irlanda e Noruega.

A CONVITE da Agência Nacional do Instituto 
Português da Juventude, Julieta Aurora Santos, 
presidente da Contra-Regra - Associação de Animação 
Cultural, membro da RNAJ - Rede Nacional de 
Associações Juvenis, representou Portugal num 
Seminário sobre Juventude e Cultura realizado na 
cidade de Bergen, Noruega, entre 18 e 23 de Fevereiro.
 Quatro países - Noruega, Irlanda, Lituânia e Portugal - 

debateram quatro temas: teatro, dança, música e 
desporto. A Contra-Regra representou o nosso país na 
área do teatro.
 O seminário teve como um dos principais objectivos 

concretizar projectos de intercâmbio com jovens 
ligados às actividades das diversas organizações 
representadas.

 A Contra-Regra concluiu o seminário com a 
apresentação de um projecto tri-lateral que envolverá 
Portugal (Sines), Irlanda (a cidade medieval de 
Kilkenny) e Noruega (Bergen). 
 Isto significa que a Associação Contra-Regra deslocará 

um grupo de jovens sineenses, entre os 15 e  os 25 anos 
de idade, aos restantes países europeus com o objectivo 
de partilharem experiências no campo da arte teatral, 
reflectindo a sua própria cultura. 

 A reflexão sobre as diferenças e semelhanças das 
diversas culturas da Europa através do encontro dos 
seus jovens é o principal objectivo do programa. 
Simultaneamente, Sines será anfitrião dos restantes dois 
países para um intercâmbio com o mesmo objectivo. 
 Estes projectos serão suportados pela União Europeia 

através do Programa Juventude para a Europa. 

“O Príncipe com Orelhas de Burro”, nova peça do Teatro do Mar-

Hugo Caroça

Assinatura do protocolo entre a CMS e o Teatro do Mar
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Câmara abre gabinete 
para a juventude
O novo Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Sines abriu em Março. O programa cultural “Março a 
Abrir” e o lançamento da revista Actua marcaram o início das actividades.

OS JOVENS de Sines têm desde Março um gabinete da 
Câmara Municipal de Sines a trabalhar exclusivamente 
para eles. Sedeado provisoriamente no primeiro andar 
dos Paços do Concelho, o Gabinete da Juventude 
pretende ter, de acordo com Marisa Santos, a vereadora 
do pelouro, uma postura de “proximidade e até de 
afectos” com os jovens do concelho. Será um espaço 
aberto às suas iniciativas e funcionará em coordenação 
com o Conselho Municipal da Juventude, um espaço de 
diálogo que reunirá representantes da autarquia, do 
movimento associativo e de grupos informais de jovens. 
 Com o objectivo, precisamente, de criar um “canal de 

comunicação” entre autarquia e jovens, a Câmara 
Municipal de Sines lançou, dia 28 de Março, na Capela 
da Misericórdia, uma nova revista. A “AcTua” é, como 
disse o presidente da Câmara, Manuel Coelho, no 
lançamento, “uma voz para a juventude” e “uma 
provocação à criação”.
 O espaço mais nobre da revista será dedicado a mostrar 

o trabalho dos jovens no domínio artístico que, como 
disse a vereadora da Juventude, tem tido menos 
oportunidades para divulgação do que, por exemplo, o 
desportivo.
 Está previsto que a “AcTua” tenha, a partir de 2004, 

uma edição por período escolar. Concebida pela 
empresa Companhia do Texto, a “Actua” está recheada 
de entrevistas, reportagens, inquéritos, críticas de 
discos, livros, cinema e internet. No número 0, 
distribuído nas escolas, tem por exemplo textos com os 
sineenses João Nunes, futebolista, Vicente Alves do Ó, 
argumentista, e o grupo de skaters Jony, Rui Pedro e 
Miguel. Mas o que se pretende é uma participação cada 
vez maior dos jovens criativos de Sines nos seus 
conteúdos, em áreas tão diversas como a fotografia, a 
crónica e a banda desenhada.

Uma quinzena de cultura. O início das actividades do 
Gabinete da Juventude foi marcado pelo programa 
“Março a Abrir”, quinze dias de cultura para os jovens 
entre 17 e 28 de Março. Entre as iniciativas realizadas 
destaque para o encontro dos alunos da Escola 
Secundária Poeta Al Berto com quatro jovens de sucesso 
em profissões criativas e o concerto duplo que fechou o 
programa, na Capela da Misericórdia. Nota ainda para a 
semana de cinema e o workshop de construção de 
música electrónica orientado pelo DJ Migas no Centro 
Cultural Emmerico Nunes (uma iniciativa com o apoio 
da Associação Contra-Regra e do CCEN).

Sonhos em realidade. A Escola Secundária Poeta Al 
Berto recebeu na tarde de 28 de Março a visita de José 
Luís Peixoto, João Fazenda, Marta Lança e Vicente do 
Ó, quatro jovens que têm conseguido superar 
dificuldades e singrar em profissões consideradas menos 
“seguras”.

 “Hoje fala-se muito de profissões em alta, mas muitas 
vezes o mais importante é que as pessoas façam aquilo 
para que têm vocação”, disse Marisa Santos na abertura 
do encontro.
 Vicente Alves do Ó, argumentista prestes a tornar-se 

também realizador, contou a história da sua entrada no 
mundo do cinema, com o guião do telefilme 
“Monsanto”. Lembrou a Escola Poeta Al Berto como o 
lugar onde começou a levar a escrita a sério e, entre as 
muitas voltas que a sua vida tem dado, assinalou o facto 
de apesar de nunca ter tido formação específica na sua 
área de trabalho já ter dado aulas do seu método pessoal 
de escrita.
 José Luís Peixoto, escritor e jornalista, descreveu as 

primeiras colaborações no suplemento DN Jovem, do 
Diário de Notícias, como o momento em que 
descobriu a escrita como uma forma de comunicação 
com o desconhecido: “Partilhar aquele bocadinho de 
nós com quem nunca iremos conhecer é um acto de 
entrega”. Peixoto, que foi professor do ensino 
secundário durante quatro anos, não acredita na 
eficácia de uma formação específica para a escrita 
literária: “A verdadeira escola da escrita é a leitura e a 
escrita ela própria.”
 Também não existe, pelo menos em Portugal, uma 

escola de banda desenhada. João Fazenda, banda-
desenhista e ilustrador, autor da parte gráfica da série 
“Loverboy”, começou a sua carreira no mundo dos 
fanzines (álbuns de banda desenhada artesanais 
distribuídos de mão em mão), mas tem vindo a 
diversificar e a sofisticar a sua actividade. Para ele, a 
formação neste campo não é determinante, mas “ajuda 
substancialmente”.
 O trabalho dos artistas jovens precisa de espaços de 

liberdade para a sua expressão. Na revista independente 
V-Ludo, já com oito edições, “cada página é um espaço 
de liberdade de gráficos e de texto”. Marta Lança, uma 
das suas fundadoras, deixou no encontro o testemunho 
do poder da “vontade fazer” contra as dificuldades: 
“Não há muito dinheiro. Mas se as pessoas se mexem, 
consegue-se”.

O hipnotizador e o bandarilheiro. Os espectáculos 
do projecto Megafone do grupo Le Grind  puseram a 
Capela da Misericórdia a dançar, na noite de dia 28, no 
encerramento do programa “Março a Abrir”.
 Megafone, o projecto de João Aguardela versão DJ 

funde, decompõe, e sintetiza habilmente com os ritmos 

da música electrónica de dança 
s a m p l e r s  r e t i r a d o s  d o  
património etnomusicológico 
português reunido por Michel 
Giacometti e José Alberto 
Sardinha. A música tradicional 
é a matéria-prima, mas o 
produto final é completamente 
dos dias de hoje. Há saudosimo, 
mas não há revivalismo. Mesmo 
o uso ao vivo de instrumentos 
t r ad i c iona i s  (po r  v eze s  
brilhante, como no caso de 
Samuel Palitos, com uma 
espécie de bateria criada a partir 
de percussões tradicionais) se 
faz demarcando-se da sua 
história expressiva. Como 
espectáculo, Megafone triunfa 
pela combinação da música de 

dança com a montagem vídeo projectada em 
simultâneo (um trabalho sobre a componente imagem 
das recolhas de Giacometti e Sardinha). O resultado é 
um fluxo verdadeiramente hipnótico, uma lenta “dança 
com mortos”, em que o volume podia chegar ao limite 
do tímpano e não pôr em risco o torpor de noite alta. A 
música e as sensações contemporâneas fazem-se 
também com o Portugal que acabou.
 O funk do projecto Le Grind fechou a noite. Master 

LG, o vocalista, é chamado de  “vocalista-
bandarilheiro” nos textos da banda, e de facto, se não 
trouxe a Sines o fato de brilhos, trouxe pelo menos a 
pose. Com ele a festa é brava, é um poço de energia. 
Todos os sete músicos da banda são de resto muito 
bons - nomeadamente o baterista GT Funker, que já 
tinha estado em Sines em Novembro, na qualidade de 
vocalista do grupo Nike. Para Le Grind se tornar um 
caso realmente sério na música portuguesa falta 
arranjar um repertório ao nível da execução musical.

Contacta o Gabinete da Juventude:

Câmara Municipal de Sines
Gabinete da Juventude
Largo Ramos Costa
7520-159 Sines
Telefone: 269 630 611
Email: info@mun-sines.pt

Atendimento público da vereadora Marisa: segundas, das 10h00 às 13h00

O projecto “Megafone” de João Aguardela, a encerrar o programa “Março a Abrir”

Apresentação da revista “AcTua”

José Luís Peixoto, escritor.
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A Lena não está nomeada
Lena d'Água cantou Elis Regina na Capela da Misericórdia, dia 20 de Março, no âmbito do programa “Ao Encontro 
da Música e das Artes”. 

O CONCERTO realizado dia 20 de Março, na Capela 
da Misericórdia, no âmbito do programa “Ao Encontro 
da Música e das Artes”, foi um concerto contra 
preconceitos: «Lena d'Água a cantar Elis Regina? Meu 
Deus, ao que isto chegou. E com músicos de jazz? A 
mulher está louca.»
 A Lena d'Água não está louca. Talvez tenha dado 

alguns passos em falso na gestão da sua carreira nos 
últimos tempos (o que é que o “Big Brother” lhe 
acrescentou, senão uns quilos?), mas esta incursão pelo 
jazz (Elis segue-se a Billie Holiday) não é um deles. 

 Lena continua a ter um irresistível charme de 
adolescente,  um humor e uma modést ia  
desconcertantes, e, sobretudo, uma voz capaz de 
superar gripes e géneros. Uma voz cheia de facilidades 
técnicas, mas, mais do que isso, com uma 
personalidade como há poucas na música portuguesa e 
com 20 anos de serviço que lhe garantem um lugar na 
história da pop nacional.
 Na Capela, foi acompanhada por Francisco Abreu 
(guitarra acústica), Yuri Daniel (contrabaixo) e André 
Sousa Machado (bateria), uma formação de jazz segura 
a quem é dado, na canção, o protagonismo devido a 
músicos com identidade própria (dois terços de cada 
tema são jam puramente instrumental).
 Foi a primeira vez que os quatro tocaram juntos em 

público. A solidariedade jazzística entre todos haveria 
de permitir que, apesar de apenas com dois ensaios, o 
concerto resultasse globalmente convincente.

 Mas o espectáculo não começou bem. A cantora 
estava insegura, longe do interior dos temas, 
incomodada com a constipação e fazendo vê-lo 
demasiado. “Fascinação” e “Retrato a Preto e Branco” 
(aqui com a desculpa de um problema no microfone) 
foram interpretações um pouco assustadas, em que 
Lena não conseguiu mostrar as três dimensões de cada 
canção.
 O concerto começou a ser ganho com “Bodas de 

Prata”: quem diria que o momento de revelação da 
eterna menina seria uma balada sobre o definhamento 
dos casamentos longos? Ajudada pelo contrabaixo 
grave, pesadíssimo, de Yuri Daniel, entregou-se. Como 
o faria em “Triste” e “Sou Tua”, interpretando com 
rigor a melancolia brasileira, um crepúsculo de 
pássaros, sem cisma.
 Em contrabalanço anímico, ouviu-se a Elis solar dos 

velozes “Dinorah, Dinorah” e “Maria, Maria”, com 
Lena fazendo sobressair a vocalista feita na pop e no 
rock, em que há energia pura sem escultura do esforço, 
em que o baterista recebe mais festas na cabeça que o 
contrabaixista, em que os brilhos do vestido preto dão 

outras cores ao vestido preto. Não há nada aqui de 
smooth jazz pretensioso, de vozes sussurradas para os 
ouvidos das massas, de CD's de capas cinzentas 
comprados para fazer ambiente em jantares de velas. 
Há Lena d'Água, que não é uma cantora de jazz, a 
cantar bem o que gosta.
 Estes últimos anos de discrição pública talvez não 

tenham sido felizes, mas a cantora não parou, mostra 
que é capaz de fazer bem outras coisas, revela uma 
saudável impaciência em relação à indústria. É pena 
que a televisões e as rádios que se lembram que existe 
uma "famosa" chamada Lena d'Água se esqueçam que 
existe uma cantora com o mesmo nome.

O casaco amarrotado de João Peste
O projecto Wordsong, música e vídeo com poesia de Al Berto, abriu a sua digressão nacional em Sines, dia 28 de 
Fevereiro, na Capela da Misericórdia.

A CULTURA pop sente que Al Berto é um dos seus. O poeta 
viveu os tempos do punk, da new wave, do free jazz, e há entre 
os universos da sua poesia e da música popular das décadas de 
70 e 80 muitas afinidades (a margem, o arrebatamento lírico e o 
erotismo desolado, a vivência dolorosa do tempo e a procura de 
novos estados de percepção). O projecto Wordsong, de Alex 
Cortez, Pedro d'Orey e Nuno Grácio, representa um encontro 
bem-sucedido entre experimentalismo pop e palavra de Al 
Berto. Foi apresentado ao vivo em Sines, dia 28 de Fevereiro, 
para uma Capela da Misericórdia à cunha. Um concerto com 
grandes momentos, mas que nunca conseguiu ser envolvente.
 “Wordsong” - pop fecundado pela electrónica e pelo jazz - é um 
espectáculo cheio de boas canções: destaque para “14 de 
Janeiro”, um quase radiogénico “Les Mots” e o single “A Casa”. 
Contudo, pelo menos ao vivo, a convivência entre a poesia e 
uma música cheia de caminhos e diálogos próprios resulta por 
vezes em confusão, sendo quase impossível seguir o curso da 
jam melo-literária, principalmente, como aconteceu algumas 
vezes, se o som não devolve a voz de Pedro d'Orey com a 
clareza necessária.
  A componente imagem do espectáculo (praticamente todas as 
canções são acompanhadas dos respectivos vídeos, da autoria 
de Nuno Franco) também apresenta efeitos contraditórios. Se 
por um lado, é um cruzamento expressivo legítimo e muitas 
vezes até iluminador da canção (proposta escandalosa: que tal 
a legendagem completa do espectáculo?), por outro, a opção de 
colocar a máquina a fazer playback do cantor põe a 
interpretação a contra-relógio, o que resulta em menor 
espontaneidade e, em caso de falha técnica, ao embaraço. É 
uma fragilidade do próprio conceito do espectáculo, com o qual 

o grupo terá de aprender a lidar.
  Mas, apesar destes problemas de performance, a música de 
“Wordsong” não deixa de ter a marca da capacidade inventiva e 
da abertura de horizontes dos seus criadores, algumas das 
figuras mais talentosas da música moderna portuguesa. Entre 
tanta gente de qualidade - Alexandre Cortez (guitarra), Alberto 
Garcia (percussões), Filipe Valentim (teclados), Nuno Grácio 
(guitarra) - destaque para Pedro d'Orey, mistura de declamador 
e estrela new wave de cara lavada, um vocalista que merece 
presença em projectos mais assíduos. 

  Os convidados do disco “Wordsong” 
apresentaram-se na abertura da digressão 
nacional do projecto, em Sines. JP Simões 
(Belle Chase Hotel) interpretou “Não 
Cantes”, original seu, acompanhado 
apenas à guitarra, um acústico que 
respirou bem no meio do registo plugged do 
resto do espectáculo. Ao saxofone, o 
prolixo JP (das provocações deste 
concerto a expressão a reter é “águas 
ilícitas”) meteu-se em duelos free com Gui, 
ex-Xutos, fazendo lembrar um outro 
encontro de escrita maldita com o free jazz,
quando em 1992 o pai do estilo, Ornette 
Coleman, participou na banda sonora do 
filme “Naked Lunch”, sobre texto de William 
S. Burroughs. 
  João Peste, dos Pop dell'Arte, terno extra-
terrestre, tomou a cargo dois dos 
momentos mais altos do concerto: o uso da 

voz numa exploração sonora electro-acústica de “Horto de 
Incêndio”, e o uso completo de si (incluindo do tecido 
enrodilhado do seu casaco) na fantástica, destroçada e 
destroçante, interpretação da canção de amor “Cais”: “Os 
poemas morreram / tu não…” Se o concerto tivesse de ser 
condensado, estes quatro minutos teriam de permanecer 
intactos.
  O concerto do projecto “Wordsong” em Sines, uma 
organização da Câmara Municipal, foi o evento de Fevereiro do 
programa “Ao Encontro da Música e das Artes”.

Lena d’Água.

No espectáculo “Wordsong”, a componente vídeo é muito imprtante.
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Mais de 600 mulheres
comemoram o seu dia
O Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, foi comemorado com uma 
tarde de convívio nos Salões do Povo e da Música.

A CÂMARA Municipal de Sines organizou, no Dia 
Internacional da Mulher (8 de Março), um lanche de 
convívio, com animação musical, nos Salões da Música 
e do Povo. Uma tarde feliz para as cerca de 600 
mulheres - de faixas etárias muito diversificadas - que 
marcaram presença. 
 O programa de animação foi composto pelo grupo 

algarvio “Moçoilas”, pela Escola de Música Adélia 
Botelho e pelo grupo de danças e cantares cabo-
verdianos “Doçuras e Morabeza”. Entre as atracções 
musicais, destaque para a actuação das “Moçoilas”, 

grupo vocal de Faro que mostrou um repertório
composto fundamentalmente de músicas tradicionais 
algarvias (em particular da Serra do Caldeirão, mas 
com incursões pela raia e pelo Alentejo), cantigas bem-
dispostas que fizeram as delícias das espectadoras.
 O Dia da Mulher foi uma organização da CMS, com a 

colaboração da Junta de Freguesia de Sines, Associação 
Cabo-verdiana, Movimento Democrático das 
Mulheres, e o apoio da Junta de Freguesia de Porto
Povo, Associação Sócio Cultural de Porto Covo e 
Associação de Moradores da Sonega.

A CÂMARA Municipal de Sines, a Sociedade Musical 
União Recreio e Sport Sineense (SMURSS) e o 
Agrupamento escolar assinaram, dia 28 de Fevereiro, nos 
Paços do Concelho, um protocolo de colaboração que 
assegura a continuação até ao fim do ano lectivo do 
projecto de ensino integrado que desde Outubro leva a 
música às crianças do pré-escolar e ensino básico do 
concelho.
 O projecto procura colmatar, na medida dos recursos da 

entidades envolvidas, uma lacuna no ensino da música, 
nomeadamente nos graus inferiores, não contemplados 
nos programas do Ministério da Educação. 
 “É inadmissível que uma questão tão importante para a 

vida das pessoas não seja contemplada nos programas 
escolares no primeiro ciclo e pré-escolar. Há bastante 
tempo que nos preocupamos com esta lacuna e, no 
protocolo que fizemos com o Conservatório do Baixo 
Alentejo, de que faz parte o projecto para a escola de 
música em Sines, também já se previa a vertente 
pedagógica. Este projecto da SMURSS é um primeiro 
passo. Já temos três meses de experiência, que 
consideramos boa”, disse Manuel Coelho, presidente da 
CMS.
 Através do protocolo celebrado (válido para os meses de 

Março a Junho de 2003), a Câmara Municipal de Sines 
obriga-se a pagar à SMURSS, a entidade responsável 
pela execução do programa, uma importância mensal de 
1000 euros. A SMURSS assegura os monitores 
qualificados e o Agrupamento Escolar proporciona as 
condições para a realização do programa e a sua 
integração na actividade pedagógica das escolas.
 Ana Dias, presidente da SMURSS e uma das monitores 

do projecto, considera que apesar da limitação de meios 
(vão passar a ser três monitores, para um universo de 800 
crianças), tem sido positiva, e que o principal objectivo, 
“dar a conhecer a disciplina de música”, tem sido 
atingido.
 Não sendo possível ser uma verdadeira aula de música, 

para Conceição Almeida, do Agrupamento Escolar, a 
prioridade no projecto deve ser ajudar os alunos “a 
começar a conhecer a música e a saber distinguir a boa da 
má.”

Levar os mais 
novos a conhecer 
a música
A CMS assinou, dia 28 de Fevereiro, 
protocolos de colaboração com a 
SMURSS e o Agrupamento Escolar para 
a continuação do Projecto de Ensino 
Integrado de música.

Assinatura do protocolo.

Escola Eb1 n.º 1 de Sines

Moçoilas Alunas da Escola de Música Adélia Botelho

A alegria foi permanenteGrupo de Danças “Doçuras e Morabeza”
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DELIBERAÇÕES E EDITAIS
EDITAL Nº 18/2003

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 5 de Fevereiro de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir subsídio extraordinário ao 
Ginásio Clube de Sines no valor de 50% do custo do 
transporte para deslocação de atletas ao Alto do 
Moinho.

- Deliberado adjudicar à empresa Xaminca a aquisição 
de 3.500 contadores de água, após a competente 
audiência prévia.

- Aprovado por unanimidade o novo tarifário para o 
Parque Municipal de Campismo.

- Deliberado por unanimidade o lançamento da revista 

destinada aos jovens munícipes de Sines.

- Deliberado por unanimidade atribuir subsídio 
extraordinário de 390,30 € aos Bombeiros Voluntários
de Sines para pagamento de combustível feito no mês 
de Dezembro.

- Deliberado por unanimidade a atribuição de 77 
Bolsas de Estudo para o ensino superior, conforme 
listagem a publicitar em Edital para audiência prévia.

- Deliberado propor a atribuição de Bolsa de Estudo do 
Instituto Piaget ao candidato António Mestre, 
considerando a CMS as restantes inscrições como 
candidaturas à Bolsa da CMS.

- Deliberado por unanimidade revogar a deliberação de 
22-01-2003 sobre honorários de peritos, no sentido de 
que os valores fiquem dentro dos limites legais.

Sines, 10 de Fevereiro de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 22/2003

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 19 de Fevereiro de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado, por unanimidade, promover concerto de 
Wordsong de homenagem a Al Berto no âmbito do 
Programa ao Encontro da Música e das Artes, na 
Capela da Misericórdia no próximo dia 28 de 
Fevereiro.

- Deliberado atribuir subsídio no valor de 50% do 
custo do transporte para visita de estudo à Refinaria de 
Sines, dos alunos da Escola E.B. Vasco da Gama.

- Deliberado, por unanimidade, a actualização para 
2003 do tarifário de fornecimento de água.

- Deliberado, por unanimidade, fixar 
em 15 toneladas o peso máximo para 
circulação de viaturas na Estrada do 
Vidigal.

- Aprovado o protocolo de colaboração 
entre a Câmara e o Teatro do Mar - 
Associação Contra-Regra.

- Deliberado, por unanimidade que a 
CMS suporta o valor da renda das 
instalações do Teatro do Mar até 
31.12.2003.

- Aprovado, por unanimidade o 
Projecto de Regulamento Municipal 
das Edificações Urbanas a submeter a 
discussão pública e à Assembleia 

Municipal.

Sines, 24 de Fevereiro de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 26/2003

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 5 de Março  de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado por unanimidade a atribuição de subsídio 
extraordinário no valor de 250 € para apoio ao 
transporte dos alunos da Escola E.B. 2,3 Vasco da 
Gama, em visita de estudo.

- Deliberado atribuir subsídio no valor de 250 € para 
apoio à realização de Congresso da Confederação 
Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos.

- Adjudicar a remodelação da rede de fornecimento de 
energia do Parque de Campismo de Sines à 
Electrificadora de Santiago.

- Aprovada por unanimidade a lista classificativa final 
das Bolsas de Estudo a atribuir a alunos do Ensino 
Superior no ano lectivo 2002/2003.

Sines, 10 de Março de 2003-03-14

Afixe-se !
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 30/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente
da  Câmara  Municipal  de Sines,  no  uso  da 
competência que lhe confere a alínea b) do nº 1 do artº 
68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da 
Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, torno público que na 
sequência da publicação do DL 264/2002 de 25 de 
Novembro regulamentado pelo DL 310/2002 de 18 de 
Dezembro, a Assembleia Municipal de Sines aprovou, 
em sessão de 28 de Fevereiro de 2003, sob proposta da 
Câmara que havia aprovado em reunião de 8 de Janeiro 
de 2003, a Adenda ao Regulamento e Tabela de 
Taxas e Tarifas da Câmara Municipal de Sines,
publicado no apêndice à II série do Diário da Repúbica 
nº 199 de 29 de Agosto de 2002, e através da qual se 
criam as taxas a cobrar no âmbito das novas 
competências.

Mais torna público que a referida Adenda esteve afixada 
nos locais de estilo, durante 30 dias para apreciação 
pública.

Publique-se!

Paços do Município de Sines, 11 de Março de 2003 

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 31/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, no uso da competência 
que lhe confere a alínea b) do nº 1 do artº 68º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-
A/2002 de 11 de Janeiro torna público que, em 
Reunião de Câmara de 19.02.2003 foi, por 
unanimidade, aprovado o Projecto de Regulamento
Municipal das Edificações Urbanas, que se coloca em 
apreciação pública a partir da publicação do presente 
edital no Diário da República e pelo prazo de 30 dias 
úteis, encontrando-se o referido projecto disponível 
para consulta na Secção de Expediente Geral nos Paços 
do  Município  no horário  de  expediente,  e ainda no 
site www.mun-sines.pt

Publique-se!
Divulgue-se!

Paços do Município de Sines, 20 de Março de 2003

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

O novo Regulamento Municipal de Edificações Urbanas vai entrar em fase de consulta pública
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AIS A durabilidade das imagens
O Centro Cultural Emmerico Nunes mostra, até 19 de Abril, obras dos finalistas da Escola Superior de Tecnologia, 

Gestão, Arte e Design das Caldas da Rainha.

A EXPOSIÇÃO patente do Centro Cultural Emmerico 
Nunes até ao dia 19 Abril é uma mostra de trabalhos de 
alunos finalistas do curso de Artes Plásticas da Escola 
Superior de Tecnologia, Arte e Design das Caldas da 
Rainha. Pela sua própria natureza, é um exposição sem 
uma verdadeira coesão temática nem técnica. Há 
trabalhos bons e outros, futuras incógnitas.

 A contraditória função de providenciar formação 
vocacional numa profissão cujo carácter enquanto 
profissão necessita de ser negado, levam à 
desvalorização do ensino das artes que está 
irredutivelmente associado ao crepúsculo das nações e à 
miséria dos povos.
 Verifica-se uma acentuada tendência para justificar as 

evidências documentais dessa constância com alguma 
simplicidade: se não há questões do bem estar, também 
não há condições para aquilo que, mais ou menos 
subliminarmente, a maioria das pessoas considera 
acessório.

 Esparta é um bom exemplo para ilustrar as 
consequências dessa inversão. Na sequência de 2 
guerras que venceu à custa de grandes privações e 
depois de ter sido o centro de uma sofisticada 
civilização - capaz de atrair artistas de outras cidades e 
de apreciar as suas obras - tornou-se um estado 
governado por soldados profissionais que impuseram 
valores e prioridades que se revelaram incapazes de 
garantir o bem-estar dos seus cidadãos. A indigência 
civilizacional de Esparta durante o período em que o 
ensino das artes foi desprezado deve ter sido 
extraordinariamente impressiva para que os seus 
habitantes ainda hoje sejam lembrados na linguagem 
comum por referência àqueles que se contentam com 
caroços de azeitona e fazem desse contentamento a sua 
derradeira virtude. 

 A produção administrativa de sentido: “os 
funcionários da arte”, insistem eles, que a função da arte 
é não ter função nenhuma, que ela é, nas palavras de 
Arthur Danto, “uma espécie de lugar de férias 
ontológicas daquilo que nos define enquanto seres 
humanos e em relação aos quais, por consequência, ela 
faz com que nada aconteça. 
 Talvez os museus utilizem as obras de arte sem muitas 

diferenças em relação ao modo como os jardins 
zoológicos utilizam os chimpanzés. Tanto num caso 
como noutro, os exemplares são expostos isolados das 
suas relações.

 Carlos Gonçalves dá-nos uma explicação e mais 
brilhante ainda do texto agora exposto. É um 
ensinamento de professor, é claro, mas bastante lúcido e 
superiormente elaborada.

 Relembro apenas uma das referências que muito 
pouca gente conhece, ou não dá qualquer significado, 
que é o Segundo Concílio de Niceia, onde a igreja criou 
os evangelhos apócrifos e os oficiosamente correctos, 
em 787 DC.
 Prescrevia na altura, “a substância das cenas religiosas

não é deixada à iniciativa dos artistas; deriva dos 
princípios estabelecidos pela igreja católica e pela 
tradição religiosa. Apenas a arte pertence ao pintor; a 
organização e arranjo pertencem ao clero”.
 Talvez por aqui possamos chegar ao âmago da Arte. 

Ela tem que sobreviver por si mesma, mas não sofrer de 
duas das suas piores doenças; o estrangulamento da 
criatividade pelo Poder e a imbecilização da criatividade 
pelo consumo. Tanto uma como outra são uma 
alienação do fenómeno artístico porque a divulgam e 
acabam por matá-la.
 A Arte sozinha vive por si mesma. Não precisou de 

ninguém para inscrever nas paredes da pré-história as 
mãos de sangue dos caçadores no fundo das cavernas.

Foi por aí que a Arte se criou… a libertação da alma 
humana numa função de intenção. Nós só somos 
artistas se a nossa alma coincidir com o nosso 
objectivo.
 Há que fazer notar quem se realça no meio desta 

miscelânea. É o caso de Marta Moura, com um 
belíssimo trabalho que se assemelha a um puzzle de 
azulejos que representam uma cama, o trabalho de Ana 
Batel, pop art puro, não original, mas de imenso bom 
gosto, Pedro Ferreiro que recorreu ao psicadelismo dos 

finais dos anos 60 mas que tem um resultado 
admirável, sobretudo para quem não conhece e 
finalmente o trabalho de Sandrine Silva em carvão de 
muitíssimo bom gosto - um trabalho para se ter em 
casa.
 Quanto a mim, pessoalmente, as obras de fotografia 

apresentadas não mostram grande criatividade e a nível 
técnico também não mostram nada de inovador. João
do O'Pacheco

Da história à banda desenhada
A BD invadiu a Alcáçova do Castelo no mês de Março.

A ALCÁÇOVA do Castelo de Sines recebeu, entre 1 e 28 de Março, a exposição “Da História à Banda Desenhada”, 
com pranchas da BD representativas do modo como a história do mundo tem sido apropriada pela nona arte e através 
dela ensinada aos mais e menos novos. Além da visita à exposição, as crianças que foram à Alcáçova tiveram 
oportunidade de experimentar eles próprios a arte do desenho nas telas disponíveis para esse efeito. Uma organização 
do Projecto Museu Arqueológico da Câmara Municipal de Sines.

Trabalho de Pedro Ferreiro.
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MARCOS HISTÓRICOS DA HISTÓRIA DE SINES

Dinheiro para a mulher de Aires da Gama
Prezados amigos e compadres alentejanos da 
velha guarda e cepa alentejana. Mais uma 
vez cá estou a contar a nossa história, que 
nos faz viver e sonhar sobre o nosso patrício 
Vasco da Gama. Desculpem do teimoso 
“arnaldístico” tocar nos vossos corações por 
esta achega histórica que vai enriquecendo o 
orgulho de sermos “Sineenses”.

Assim temos mais uma carta del Rei Dom 
Manuel I datada de Lisboa a 2 de dias de 
Março de 1518, a mandar a vos Recebedor 
dos / portos dentro o Tejo e Odiana 
(Guadiana), que do rendimento / dele do 
ano passado de 1517, dê a Dona Ana mulher / de 
Dom Aires da Gama, cento e dezasete mil e 
quatrocentos e / sessenta reais por outros tantos que 
lhe / são devidos do derradeiro terço dos tresentos e / 
cinquenta e dois mil reais que lhe foram despa / 
chados do seu casamento por que do primeiro e 
segundo / terços (houve) pagamento os anos 
passados segundo se / viu per um alavará de 
lembrança que foi roto. / E porquanto dos ditos 
dinheiros só (houve) outro desembar / go pera Vós o 
qual diz que dicto Vos mandamos / que vos sejaes 
avisado que se lhe pa / gardes por este que lhe nam 
pagues pelo outro / e se pelo outro lhe pagardes que 
lhe nam pagues por / este e se ambos vos forem ter a 
mão que um deles / envies a nossa fazenda pera se 

Professor
Arnaldo Soledade

nela romper / em maneira que nam 
possa haver pagamento dos ditos / 
dinheiros somente uma vez dos quaees 
dinheiros  lhe / voz faze bom 
pagamento.
E por esta nossa / carta e seu 
conhecimento vos seram levados em / 
conta.

Ora o rei mandou pelo Barão (do) 
Alvito do Conselho e Vedor da sua 
fazenda etc. 
Alvaro Neto a fez ano de 1518.

“Oh barão daluyto”

Há nesta problemática histórica no Corpo 
Cronológico; Maço 76; de 2 de Março de 1518 está 
em Lisboa Dom Vasco da Gama a viver junto ao 
Chafariz del Rei, nas casas da morada do Senhor 
Almirante Dom Vasco da Gama, que vai dizer que he 
verdade que recebi de Nuno Vaz estes 117 mil e 400 
e 60 reaes conteduos neste desembargo atrás escrito 
per virtude de uma procuração que de meu irmão 
Dom Aires da Gama ha quall mandey ao dito Nuno 
Vaz, feito e assinado por minha mão a 31 de Julho de 
1518.

ho allmiramte

Calendário
Desportivo

Pavilhão dos Desportos

Estádio Municipal

12  de Abril
15.00 horas - Independentes / Ginásio - Futsal 
Iniciados  - Camp. Distrital.
18.00 horas - Vasco da Gama / G. Desp. Fabril - 
Hóquei Seniores - Camp. Nac. II Div.
20.30 horas - Independentes / Solar Leões Almada - 
Futsal Seniores - Camp. Dist. Fas. Final 

26 de Abril 
15.30 horas - G.C.S. / Zona Azul - Andebol Juvenis - 
Camp. Nac. 1ª Div.
18.30 horas - G.C.S. / União Progresso - Andebol 
Seniores - Camp. Nac. 3ª Div.

27 de Abril
10.00 horas - Vasco da Gama. / Azeitonense - Hóquei
Infantis A  - Taça da A.P.S.
11.00 horas - Vasco da Gama / Azeitonense - Hóquei 
Infantis B/C - 3º Circuito /Concentração

12 de Abril 
16.30 horas - Vasco da Gama / G.D. Sesimbra - 
Futebol Juniores  - Camp. Distr. 1ª Div.

13 de Abril
09.15 horas - Vasco da Gama / Luso F. Clube - Futebol 
Juvenis  - Camp. Distr. 1ª Div.

A
b
ri
l11.00 horas - Vasco da Gama / G.D. Alcochetense - 

Futebol Iniciados - Camp. Distr. 1ª Div.

26 de Abril
10.30 horas - Vasco da Gama / Gymga  - Futebol 7 
Escolas  - Camp. Distr.

27 de Abril 
10.30 horas - Vasco da Gama / C.D. Pelezinhos - 
Futebol Juvenis - Camp. Distr. 1ª Div.
16.00 horas - Vasco da Gama / C.D. Pinhalnovense - 
Futebol Seniores - Camp. Nac. 3ª Div.

18 de Abril
16.00 horas - Clube D.R. Porto Covo - A.C.R. 
Zambujalense -  Seniores - Camp. Distr. 2ª Div.

Domingos:
Das 12.00 às 16.00 - Treinos de Optimist e Lazer

Meia Maratona Porto Covo / Sines dia 25 de 
Maio às 10.30 horas

Mini Maratona - na Avenida Vasco da Gama, 
partida às 10.30 horas junto à Lota

Campo do Mar -  Porto Covo

Clube Náutico de Sines

Organização:
Câmara Municipal de Sines

Sines www.mun-sines.pt/desporto

Iniciativas a partir de 12 de Abril.
Veja também o programa desportivo das
comemorações do 25 de Abril (pp. 6-7)
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Meia-maratona em Maio
As inscrições para a VI Meia-maratona Porto Covo - Sines, que se realiza 

no próximo dia 25 de Maio, já estão abertas.

A SEXTA edição da Meia-maratona Porto Covo - Sines, 
uma das mais importantes provas de atletismo do sul do 
país, realiza-se dia 25 de Maio, a partir das 10h30. O 
prémio monetário para o primeiro classificado é de 
2500 euros no escalão de seniores masculinos e de 1500 
euros no de seniores femininos. Além da meia-maratona 
voltará a ser realizada uma mini-maratona, aberta a toda 
a gente, com partida junto à lota de Sines.
 A Meia-maratona Porto Covo - Sines, classificada com 

o grau de regional pela CNEC - Federação Portuguesa
de Atletismo, é aberta a atletas masculinos e femininos 
portugueses e oriundos da União Europeia,  desde que 
se encontrem aptos fisicamente. Os atletas estrangeiros 
só podem participar se cumprido na íntegra o 

Olimpíadas na escola
O encerramento do ano lectivo será marcado, na componente desportiva, 

pela realização das II Olimpíadas Escolares.

regulamento da Federação Internacional de Atletismo.
Só podem participar nesta prova atletas com mais de 20 
anos, nos escalões de seniores e veteranos.

 As inscrições podem ser feitas no Pavilhão dos 
Desportos de Sines (telefone: 260 630 698) ou, através 
da Internet, no site www.mun-sines.pt/desporto, onde 
poderá ser consultado o regulamento completo e 
efectuada a pré-inscrição.

 A Meia-maratona Porto Covo - Sines é uma 
organização da Câmara Municipal de Sines, das Juntas 
de Freguesias de Sines e Porto Covo, do Ginásio Clube 
de Sines e do Clube Desportivo e Recreativo do Porto
Covo.

NO ÂMBITO do encerramento das actividades 
desportivas desenvolvidas pelo corpo técnico do Sector 
de Desporto da CMS realizam-se entre Abril e Junho de 
2003 as II Olimpíadas Escolares do Concelho de Sines.
 As Olimpíadas Escolares dirigem-se a toda a população 

do primeiro ciclo do ensino básico (do primeiro ao 
quarto ano) do concelho de Sines. São actividades 
competitivas e demonstrativas organizadas de modo a 
permitir a participação global e efectiva de todos os 
alunos.
 As actividade das Olimpíadas decorrerão durante o 

horário da disciplina de Educação Física ou adaptado, 
por forma a não prejudicar o bom andamento lectivo 
das escolas.
 A escolha das modalidades desportivas - andebol 5, 

futebol 5, natação, ginástica, patinagem e atletismo - 
tem como base as valências técnicas do Sector de 
Desporto e o quadro de modalidades competitivas 
existentes nos clubes no nosso concelho.
 A Câmara Municipal de Sines, através do seu Sector de 

Desporto, proporciona a todos os alunos das escolas do 
ensino básico (1.º ciclo) e infantários do concelho de 
Sines momentos, experiência e prática desportiva 
directamente relacionados com as áreas de trabalho 
curricular.
 Trata-se de um programa de apoio ao desporto escolar,

que mobiliza técnicos, cedência de instalações, 

transportes e organização de eventos para 1033 
crianças de 12 instituições de ensino.
 O objectivo é melhorar a educação física das crianças 

do concelho e a sensibilização de todos para a sua 
importância na formação completa do indivíduo.

LEMBRAR A “PINTA”

NO DIA 7 de Março de 1493, a caravela espanhola “Pinta” partiu 
de Bayona (Galiza), para Palos de la Frontera (Andaluzia), com 
o objectivo de anunciar um dos acontecimentos mais 
importantes da história moderna: a descoberta da América por 
Cristóvão Colombo. O aventureiro contemporâneo Laureano 
Gómez Nurias repetiu esse percurso em caiaque e, no dia 13 de 
Março, esteve em Sines, numa das suas oito paragens em 
Portugal.
  Proprietário de uma empresa industrial de Nigran 
(Pontevedra), declarou-se um apaixonado pelos desportos de 
aventura: “Tenho feito muitas expedições. Já cruzei o deserto do 
Sara, já circulei toda a costa espanhola numa embarcação de 
pedais, já desci todo o rio Minho de noite…” 
  Desta vez, com o apoio do município de Bayona, e a 
companhia de Ramon Villar e Eusébio Sanroman (que 
mantinham contacto permanente com ele em terra) 
acrescentou à componente desportiva e ao gosto pelo risco a 
missão cultural de divulgar um evento marcante da história 
espanhola.
  Laureano chegou ao seu destino, Palos de la Frontera, dois 
dias depois de passar por Sines.

Ana Boavista 

vice-campeã

nacional
A atleta do CNLA destacou-se num 

Fevereiro e Março cheio de bons 

resultados para os atletas de Sines.

A ATLETA do Clube de Natação do Litoral Alentejano Ana Rita 
Boavista sagrou-se vice-campeã nacional de 200m livres 
(escalão 15-16 anos) nos Campeonatos Nacionais de Juniores 
e Seniores de Pisicina Longa, que se realizaram no Restelo no 
final de Março. A nadadora alcançou ainda um 3.º lugar na prova 
de 50m bruços e mais três classificações entre os 10 melhores. 
  Nos mesmos campeonatos, André Pacheco (CNLA) 
classificou-se em 14.º lugar na prova de 200m livres e André 
Reis (Vasco da Gama AC) em 19.º lugar na prova de 100m 
costas.
  Ivo Margarido, do Vasco da Gama, esteve em evidência nos 
Campeonatos Nacionais por Grupos de Idades (Braga, 21-23 
de Março). Um quarto Lugar nos 200m costas e uma quinta 
posição nos 100m costas confirmam-no entre os melhores 
nadadores portugueses da sua idade.
  Ginásio imparável.  Também a ginástica de Sines deu cartas 
em Fevereiro e Março. No campeonato regional de duplo mini-
trampolim e tumbling realizado dia 15 de Março no Pinhal Novo, 
o Ginásio Clube de Sines conquistou oito títulos individuais e 
seis títulos colectivos. Dia 23, em Reguengos, o sucesso foi 
repetido nas modalidades de trampolim individual e 
sincronizado: quatro campeões individuais e seis equipas 
campeãs regionais. São novos campeões regionais singulares 
Esmeralda Pereira e Nicole Pacheco (nos dois campeonatos), 
Daniela Oliveira, Ana Paulino, Pedro Guerreiro, João 
Caixeirinho, Sérgio Nazareth, Mariana Fonseca, José 
Gonçalves e João Gonçalves. 
  Em Fevereiro, o furacão GCS já se tinha feito sentir dos 
campeonatos distritais. O clube conquistou 29 títulos regionais 
(12 individuais, 12 colectivos e cinco pares) nos campeonatos 
de duplo-mini trampolim e tumbling (Alto do Moinho, 15 de 
Janeiro) e trampolins individual e sincronizado (Santiago do 
Cacém, 22 de Fevereiro). Nicole Pacheco e Esmeralda Pereira 
bisaram.
  O Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro também se 
mostrou nestes campeonatos. Marco Rebelo foi campeão 
distrital de duplo mini-trampolim no escalão de infantis 
masculinos. A equipa sénior do clube da mesma modalidade 
conseguiu triunfar no Alto do Moinho.

A Meia-maratona parte de Porto Covo às 10h30 de 25 de Maio.

Laureano Núrias sai de Sines
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Mais de 50 mil visitantes 
no Carnaval 2003
As entradas do Carnaval de Sines não sofreram com a opção de não contratar a tradicional estrela de novela 
brasileira.

SEM ESTRELA de novela brasileira, com um grupo de 
bailarinas em “body painting” apresentando-se talvez 
aquém do esperado, mas beneficiando de um tempo 
agradável e da alegria foliona de sempre, o Carnaval de 
Sines 2003 conseguiu manter as entradas ao nível dos 
anos anteriores, um número que a organização fixa nos 
54 mil visitantes.

 Para Mari Carolino, presidente da Comissão, o 
Carnaval de Sines já “sobrevive só com o seu nome”.
 “O Carnaval de Sines provou uma coisa: com mais ou 

menos atracções, o Carnaval por si só já consegue vender 
a sua imagem. Vieram as atracções e foram positivas, 
mas se não tivessem vindo viria o mesmo número de 
pessoas. Provou-se que a actriz brasileira já não é a 
atracção principal do Carnaval.”
 Esta foi uma edição em que estabilizaram as melhorias 

técnicas que têm vindo a ser implementadas nos últimos 
anos (nomeadamente o som), em que houve uma boa 
adesão popular em termos de grupos foliões, mas onde 
se sentiu algum empobrecimento na componente dos 
carros alegóricos.
 “É uma situação que nos foge ao controlo. Tem a ver 

com a disponibilidade dos construtores, não com a 
comissão.”

 As bailarinas em “body painting” (muito fraco o 
“painting” - para quem esperasse que isso era relevante) 
valeram pelo efeito novidade, como “aposta para um 
ano de viragem”.
 A “Ceremonial”, vencedora dos concursos de carros e 

escola de samba, deu o toque de “glamour” de que todos 
os carnavais precisam. 

“Todos aqui dependemos uns dos outros”. A
direcção da Comissão em exercício não tem intenção de 
se recandidatar.
 “Não. Claramente. Achamos que três anos à frente de 

uma associação deste género é o suficiente. Devemos dar 
espaço a que outras pessoas venham, participem na vida 
da associação, porque senão o carnaval começa a ficar 
centrado sempre nos mesmos. A mudança é necessária. 
As ideias das pessoas não se esgotam, mas tornam-se 
repetitivas. Aquilo que nós gostamos, gostamos todos 
os anos. Podemos fazer mudanças pontuais, mas nunca 
será uma coisa muito radical”, diz Mari Carolino. 
 O essencial é que se mantenha aquilo que a presidente 

da comissão define como “o carácter” do Carnaval de 
Sines: a carolice.
 “Os outros carnavais são todos eles profissionais ou 

semi-profissionais. O Carnaval de Torres Vedras, por 
exemplo, é perfeitamente profissional. Tem criativos a 
trabalhar um ano inteiro para aqueles dias. A Mealhada, 
por exemplo, tem as escolas que são tão famosas, mas 
que são empresas constituídas. O nosso, felizmente, não 
tem esse profissionalismo. O nosso é feito por pessoas de 
boa vontade. E a qualidade muitas vezes é superior à dos 
outros carnavais.”

 Mari Carolino foi a primeira mulher à frente da 
Comissão do Carnaval de Sines. Faz um balanço 
positivo desta aventura de três anos.

 “Pessoalmente aprendi muito. Estou muito mais 
confiante. Sei que pode dar trabalho, mas não é nenhum 
bicho de sete cabeças fazer o carnaval. Não é uma coisa 
só para os “fortes”. É preciso é querer muito. Criei 
muitos amigos. E aprendi a gostar ainda mais do 
Carnaval. Até aqui gostava do produto final. Hoje, eu e 
todos os meus colegas da direcção, gostamos de todas as 
pessoas que venham ajudar a fazer o carnaval.  Todos 
aqui dependemos uns dos outros.”
 A CMS contribuiu com 25 300 euros para o Carnaval 

2003, reforçando o apoio dado em anos anteriores.
Bailarinas em “body painting” Carnaval dos Pequeninos

Escola de Samba “Cerimonial” (1.º Prémio) “Fantasia” - Cerimonial (1.º Prémio)

Grupo Folião “Cabaret da Coxa”, de João Silva (1.º prémio)



ção. O que nós estamos interessados é em reunir os 
jovens, fazer com que eles se afastem dos vícios, 
chamando-os para participar nas nossas actividades. A 
nossa ideia é prestar um bom serviço e não qualquer 
tipo de concorrência desleal. Não foi para isso que 
criámos a Casa do 
Benfica de Sines.

Gostaria de ver 
núcleos de outros 
clubes em Sines?
Não me choca. Desde 
que as pessoas se 
saibam respeitar. Nós 
já demos prova cabal 
de que, independente-
mente de pequenos 
p e r c a l ç o s  q u e  
existiram com pessoas 
doutros clubes, temos 
uma postura humilde 
e correcta.

Que significado teve 
o dia da inauguração 
da sede para os 
benfiquistas?
Foi um dia especial 
para os sócios e 
s impat i zante s  do  
Benfica e concreta-
mente para as gentes 
de Sines. Foi um 
momento alto desta 
cidade. Felizmente 
tudo correu bem. Foi 
um dos maiores sucessos desta terra nos últimos 
tempos.
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“Não estamos interessados
em ser concorrentes destrutivos”
A Casa do Benfica de Sines inaugurou a sua sede dia 22 de Fevereiro. O presidente da direcção, Mário Silva, fala 
do que tem sido feito pela associação e das suas perspectivas de evolução.

A SEDE DA CASA do Benfica de Sines (CSB), na Rua
Luís de Camões, foi inaugurada dia 22 de Fevereiro,
com a presença dos presidentes do clube, Manuel 
Vilarinho, e da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), 
Luís Filipe Vieira. É a realização de um sonho do 
“benfiquismo” sineense e a entrada em funcionamento 
pleno de mais uma associação do concelho. De acordo 
com Mário Silva, presidente da direcção, a próxima 
aventura da CSB é a criação de uma modalidade 
desportiva própria.

Sineense - Como nasceu a ideia de fazer uma Casa do 
Benfica em Sines e como se chegou ao que existe 
hoje?
Mário Silva - Em 1998, eu e mais dois ou três amigos 
pensámos formar a Casa do Benfica de Sines. Na altura, 
o projecto não foi avante. Mais recentemente, começá-
mos a abordar amigos e ficou acordado prepararmos 
um jantar num restaurante da terra. Nesse jantar, em 20 
de Junho de 2001 - onde apareceram cerca de 50 
pessoas, o dobro do que estávamos à espera - foi 
nomeada uma comissão instaladora. A partir daí 
começou o trabalho. Em Janeiro de 2002 elegemos a 
direcção, em 7 de Outubro do mesmo ano foi feita a 
escritura e a 22 de Fevereiro deste ano inaugurámos a 

sede. Neste momento já ultrapassámos os 400 sócios. 
Queríamos agradecer a sua contribuição para a 
realização da obra e também à Câmara de Sines, que 
nos cedeu um terreno em direito de superfície [junto à 
Resende] para as nossas futuras instalações.

Que actividades têm desenvolvido?
Mesmo antes da obra, a nossa actividade foi sobretudo 
desenvolver localmente contactos com os sócios. 
Fizemos excursões a Lisboa, para os jogos mais 
importantes do Benfica, realizámos dois mega-almoços 
em 2001 e 2002, com várias centenas de participantes. 
É também uma forma de uma associação sem fins 
lucrativos obter alguns fundos…

Quais são as vossas fontes de receita?
É a quotização dos sócios, a venda de produtos oficiais 
do Benfica e agora a exploração da pequeno bar da 
sede. Também participámos na despedida do Estádio 
da Luz, com uma tasquinha própria, onde apresentá-
mos a gastronomia tradicional da nossa região. 
Passaram por lá milhares de pessoas. Foi um sucesso.

Como associação, pretendem ir além deste centro 
de convívio de benfiquistas? Por exemplo, pensam 
criar secções desportivas autónomas, como já existe 
noutras Casas do Benfica?
Isso cabe dentro das nossas perspectivas. Mediante o 
enquadramento da sociedade e do desporto local, 
queremos arranjar o mais rapidamente uma modalida-
de.

Como reage à crítica de que este tipo de casas 
retiram apoio e atenção para os clubes da terra?
De maneira nenhuma. Antes pelo contrário, vem 
engrandecer o desporto em geral da terra. Não estamos 
interessados em ser concorrentes destrutivos, temos de 
ser construtivos, como aliás foi dito na nossa inaugura-

Mário Silva.

Manuel Vilarinho e Manuel Coelho.

Os presidentes do Benfica e da CMS foram os primeiros a assinar 
o Livro de Honra da Casa do Benfica de Sines.

“O nosso sonho é ir para a distrital”
José Raposo, presidente do Grupo Desportivo e Cultural dos Moradores do Casoto, fala dos sonhos e das 
limitações de um clube do campo.

A EQUIPA de futebol do 
Grupo Desportivo e 
Cultural dos Moradores 
do Casoto classificou-se 
em quarto lugar na 
p r i m e i r a  f a s e  d o  
Campeonato Distrital do 
INATEL. Um lugar  
honroso para aquele que 
será provavelmente o 
clube de uma terra menos 
populosa a disputar a 
competição. Fundado em 
8 de Dezembro de 1990, o 
Grupo Desportivo tem 
s ido  um agente  de  
animação de uma zona 

onde pouco há, para além dos prazers da ruralidade. José 
Raposo, funcionário da Docapesca, é o seu presidente desde 
1995.

Sineense - O que é que destaca do vosso trabalho ao longo 
destes 12 anos de actividade?
José Raposo - É  ter conseguido que as pessoas da terra 
tenham gosto pelo desporto. 

É fácil arranjar sócios numa terra tão pequena?

Foi com muita facilidade que as pessoas da terra aderiram ao 
grupo. Numa questão de três meses, arranjámos cerca de 
70/80 sócios. Actualmente já temos cerca de 120. A maioria 
são do Casoto, mas temos sócios de outros lugares… até da 
Cova da Piedade!

É fácil arranjar no Casoto os atletas para fazer a equipa?
Temos sete ou oito da terra. A maioria é de fora. Mas temos
jogadores de Sines, Santo André, Santiago, que estão lá desde 
que aquilo foi fundado e praticamente já são da terra. 

O Casoto é das localidades mais pequenas que participam 
no campeonato do INATEL…
Sim. Vamos jogar para a zona de Odemira, Setúbal, e o nosso 
é o clube de futebol de uma terra com menos pessoas. Acho 
engraçado.

Como estão em termos de instalações?
Temos um salão, pertencente à Junta de Freguesia, que está a 
ser gerido pela Associação de Moradores. Usamo-los quando 
precisamos de fazer alguma festa, algum lanche. Pertencentes 
ao clube, só os balneários e o campo antigo. A CMS disse-nos 
que o novo estará pronto até ao início da próxima época.

Além do futebol, o Grupo Desportivo tem também a 
modalidade de tiro aos pratos…
Sim, temos um campo e fazemos provas não oficiais no Verão,

só para divertir a população e quem queira participar.

Qual é o vosso maior sonho?
O nosso sonho é ir para a distrital. Quando tivermos o campo 
vamos a ver se temos condições para ir para a Distrital, que 
significaria mais despesas. Alguns jogadores se calhar não 
podem ser os mesmos porque não têm condições para jogar 
na Distrital, mas eu também não tenho muita vontade de os 
mandar embora porque eles são quase como se fossem da 
terra. É um sonho que não se sabe se será realizado ou não. 

Numa terra praticamente sem comércio, onde se 
procuram apoios?
Temos a agradecer em especial à CMS [além de outros apoios, 
a CMS concedeu ao clube um subsídio ordinário de 4800 
euros para 2003]. Na terra pequenina que temos, com 100 
sócios a pagar um euro por mês, não teríamos possibilidade 
de estar a disputar um Campeonato do INATEL, que ainda 
tem muitas despesas. A publicidade também é pouca. É difícil 
arranjar apoios em Sines ou Santiago para um clube que vive 
no interior.

Qual é o lugar do Grupo na sua vida?
O futebol ocupa, se calhar, metade do meu tempo. Não moro 
especificamente no Casoto, moro nos Lentiscais, mas 
enquanto eu puder e tiver seis ou sete pessoas, como tenho, 
que me ajudem,vou tentar que o clube não acabe. 

José Raposo



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

Abril
2003

20 Sineenses
Sineense

EUGÉNIA AMADOR

A casa e o mundo
“O mundo é para os homens, a casa é 
para as mulheres”. Ora aqui está o 
tipo de frase que deve levar Eugénia 
Amador aos arames. Principalmente, 
porque a história da sua vida tem sido 
a sua negação. Despertada por Abril, a 
actual presidente da Assembleia de 
Freguesia de Sines e dirigente do 
Movimento Democrático das 
Mulheres tem tido desde os anos 70 
uma intensa actividade cívica e 
política. A sua presença na vereação da 
CMS entre 1986 e 1993 foi uma 
vitória pessoal, mas também da ideia 
que uma mulher vinda de um meio 
modesto e a exercer um tipo de 
profissão sem status pode ocupar uma 
posição executiva de relevo. Hoje, aos 
50 anos, apesar de gostar mais da 
“casa”, continua a preferir o “mundo”. 
E hoje, concretamente, o campo, o 
lugar onde nasceu e onde se pode 
abrir uma nova fase da sua vida.

EUGÉNIA Amador nasceu no Monte do Vidigal, actual 
freguesia de Porto Covo, no dia 30 de Outubro de 1952. Os 
avós eram feitores do monte e ela a menina dos olhos de uma 
família que se estendia a todos os trabalhadores. No meio 
rural alentejano da década de 50, foi uma infância 
privilegiada.
 “Não havia mais nenhuma criança no meio familiar. Fui uma 

menina super-mimada. Passados quarenta e tal anos ainda 
retenho a imagem dos pequenos-almoços do monte, com 
uma banca muito grande, um tacho no meio e cerca de 20 
pessoas à volta. Os primeiros sete anos foram dos mais felizes 
da minha vida.” 
 Entre os sete anos e o início da adolescência vive na aldeia do 

Porto Covo e na freguesia de Vila Nova de Milfontes. Anda 
na escola até à quarta classe (completará o 9.º ano já adulta) e, 
aos 14 anos, vem trabalhar para Sines, como empregada 
doméstica da casa da família Lopes Paulo.
 Aos 17 anos, casa e tem a sua primeira filha. Um ano depois 

nasce a segunda. Até aos 20 anos, Eugénia faz a vida de uma 
dona de casa. Apesar da alegria de ver crescer as filhas, não é 
um tempo feliz.

 “Ser dona de casa e passear as filhas não me chegava. Foi 
talvez a fase pior da minha vida: sentia-me bloqueada, 
prisioneira.”
 Esta insatisfação leva-a, em 1973, a começar a trabalhar 

como vendedeira na Junta Nacional das Frutas. Em 1974, dá-
se o 25 de Abril. E a sua vida muda definitivamente.

Dos direitos das mulheres à vida autárquica. A mulher que 
se emocionou com os dias da Revolução não tinha ainda uma 
verdadeira consciência política. Mas certas imagens do 
passado começavam a fazer sentido.
 “A minha família ouvia a rádio às escondidas. E a minha mãe, 

quando vinha da ceifa, às vezes trazia para casa, muito 
escondidinho, o Avante clandestino. Embora eu não 
entendesse porquê, percebia que a minha família queria saber 
o que estava a acontecer no mundo. Por outro lado, outra 
parte da família, que vivia bem, dizia que os comunistas eram 
pessoas horrorosas e que nos prejudicavam bastante. Eu vivia 
esse dilema, sem discuti-lo com ninguém.”
 São os direitos das mulheres que a trazem para a intervenção 

política.

 “Vi um papelinho do Movimento Democrático das 
Mulheres (MDM) no meu local de trabalho a convocar as 
mulheres de Sines para uma reunião no IOS. Fui sozinha. 
Interessou-me tudo quanto foi dito, porque aquilo era 
verdadeiramente a minha realidade. O MDM foi o meu 
despertar político.”
 Hoje, quase trinta anos depois e com um país diferente, 

considera que continua a fazer sentido assinalar as conquistas 
das mulheres e travar as batalhas que ainda não foram 
ganhas.

 “O 25 de Abril foi importantíssimo para a vida das 
mulheres. Não tínhamos liberdade de expressão, nem de 
acção. Para sermos comerciantes, para sermos operadas, por 
exemplo, tínhamos de ter uma declaração do marido ou do 
pai. Estávamos quase como as mulheres estão hoje no Médio 
Oriente. Isso tem de ser ensinado aos jovens. Porque as 
coisas ainda não estão no seu devido lugar.”
 Em 1976, filia-se no Partido Comunista Português e no 

mesmo ano é eleita para a Assembleia de Freguesia de Sines, 
aonde voltou agora como presidente. São já vinte sete anos 
ininterruptos de vida autárquica, com presenças em todos os 
órgãos municipais e da freguesia de Sines. O desejo é dar 
lugar aos novos.
 “Acho que estou a fechar um ciclo da minha vida.. Há 

pessoas jovens capazes e com os mesmos objectivos que nós, 
que é fazer uma vida mais justa e mais feliz para todos. Temos
de ganhá-las, apoiá-las, temos de lhes dar lugar.”
 Uma das grandes aventuras da vida profissional e política de 

Eugénia Amador foi a presença nos executivos camarários de 
1986/89 e 1990/93. A “vendedeira de batatas” -  como, diz, 
a oposição lhe chamava para a provocar - tinha-se tornado 
vereadora. A experiência foi rica, mas com um travo de 
desilusão.
 “É fácil dizer 'Isto está mal e façam favor de fazer bem'. É 

fácil estar de fora e dizer mal dos funcionários, das estruturas 
da câmara, que tem pessoas a mais. Quando chegamos a um 
executivo, encaramos com a realidade. Há um manancial de 
coisas que nos impede de fazer aquilo que queremos.”
 Uma legislação desligada dos problemas reais das pessoas é 

uma das principais limitações que aponta à acção executiva 
dos autarcas. E dá um exemplo caricato.
 “Lembro-me de termos decidido ajudar um casal de idosos 

da Cabeça da Cabra. O casal tinha um burrito e usava-o para 
deslocar-se na sua actividade profissional ao Porto Covo. O 
burro morreu num acidente e nós propusemos na câmara 
comprar-lhe outro. Simplesmente, não havia mecanismos 
legais para fazê-lo!”
 Mesmo assim, sente que deixou obra feita.
 “Do trabalho do executivo em que estive, o que mais me 

orgulha foi a acção social e o desenvolvimento desportivo, de 

que colhemos hoje os frutos. E também na cultura, a 
descentralização cultural feita através do Centro Cultural 
Emmerico Nunes.”

A causa da saúde. Na actualidade, afastada de funções 
executivas, Eugénia Amador continua a intervir como 
política ou simplesmente como cidadã na vida de Sines. O 
retrato que faz do seu concelho abarca as suas maiores 
qualidades e as suas maiores contradições.

 “A maior qualidade de Sines são as suas pessoas, a 
capacidade de integrar quem vem de fora e torná-lo 
'sineense'. A grande contradição é entre a beleza natural e a 
componente industrial. Devíamos ter mecanismos para estar 
mais ligados às grandes empresas, que são uma riqueza, local 
e nacional, mas onde deve haver maior equilíbrio. Devíamos 
seguir o exemplo dos pescadores na década 80, estarmos 
mais unidos e ter maior poder de intervenção sobre a 
utilização dos nossos bens e o nosso património. População e 
gestores das empresas não podem estar ausentes, virados uns 
contra os outros.”
 Outra das grandes contradições do concelho de Sines é a 

diferença entre os grandes investimentos públicos aqui 
localizados e a pobreza das estruturas de saúde. O 
Movimento Democrático das Mulheres, de que é dirigente, 
está envolvido na criação de uma Comissão de Utentes do 
Centro de Saúde.

 “Se houver uma comissão de utentes a trabalhar em 
colaboração com a direcção do Centro de Saúde de certeza 
que as coisas funcionam melhor, porque dizemos à direcção
o que funciona bem e menos bem e ela fica com 
conhecimento muito mais profundo da realidade. Deve 
haver uma coordenação entre utentes e direcção.”
 Não sobra tempo a Eugénia Amador. Depois de dois anos a 

repartir a intervenção cívica com as tarefas de avó, voltou a 
trabalhar fora de casa.
 “Surgiu essa ideia de fazer pipocas e vender bilhetes na Sala 

das Fitas. Estou dentro do cinema, que é uma coisa de que 
gosto muito, e ao mesmo tempo estou a trabalhar 
profissionalmente. Nesta idade é uma compensação 
interessante.”
 Nos tempos livres volta ao meio onde nasceu, o campo, para 

fazer o que a sua família, por amor, nunca a deixou: trabalhar 
a terra.
 “Estou a tentar começar a cultivar. De momento só sei 

semear beterrabas. Ainda produzo muito pouco, só colho o 
que o meu marido semeia. Como eu não aplico química em 
nada, às vezes as colheitas não saem muito bonitas, mas são 
boas. Mas quero voltar-me para a agricultura biológica. Será 
uma nova fase da minha vida.” 

Eugénia Amador


