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Sines tem um novo espaço desportivo, 
o

 Poeta Al Berto. Com o 
intuito de aproveitá-lo para uso da 
comunidade (clubes desportivos) fora 
do horário escolar, a Câmara 
Municipal e a escola, entidades que 
gerirão o equipamento, assinaram um 
protocolo de colaboração, dia 17 de 
Setembro, naquele estabelecimento de 
ensino.

PAVILHÃO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA

PÁG. 5

Sineense

Um roteiro pelas concluídas,
em curso e em projecto no concelho 
de Sines. Destaque para o Bairro 
Amílcar Cabral, na zona poente de 
Sines, cujos melhoramentos foram 
inaugurados, dias 13 e 14 de 
Setembro, com um programa de 
iniciativas organizado pela Câmara 
Municipal de Sines e pela Associação 
Cabo-verdiana de Sines e Santiago do 
Cacém.

OBRAS

PÁGS. 14 E 15

DESTAQUE

Em entrevista ao Sineense, 
, presidente da Associação de 

Armadores de Pesca Artesanal e do 
Cerco do Litoral Alentejano, fala dos 
muitos problemas da sua actividade, 
mas também apresenta sinais de 
esperança: o crescimento da pesca de 
cerco em Sines, a própria força da 
associação e a intenção de criar 
localmente uma organização de 
produtores. PÁGS. 2 E 3

JOSÉ

FARIA

O município de Sines comemora 640 
anos dia 24 de Novembro. A 

efeméride é assinalada com o 
lançamento de uma versão 

facsimilada do Foral de D. Manuel I, 
do professor Arnaldo Soldade, e por 
um programa de iniciativas onde se 
destaca a qualidade dos concertos. 

PÁGS. 8-11

Pormenor do frontispício do Foral de D. Manuel I (1512),
que actualizou o Foral de D. Pedro I (1362), que marca
a criação do município de Sines.

640
SINES, ANO
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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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“A Associação de Armadores 
dá à pesca um outro poder 
reivindicativo”
José Faria, presidente da Associação de Armadores de Pesca Artesanal, 

apresenta a sua visão dos problemas existentes e das perspectivas para 

a actividade piscatória em Sines e no país.

José Monteiro de Morais

A ASSOCIAÇÃO de Armadores de Pesca Artesanal e do 
Cerco do Litoral Alentejano e Costa Vicentina foi criada há 
três anos e tem sido desde então uma das vozes mais activas na 
defesa da pesca na região. A associação agrega neste momento 
75 sócios, armadores do Porto de Sines, da Lagoa de Santo 
André e de todos os portinhos na área marítima da Capitania 
de Sines (até Odeceixe). A direcção, que procura ser 
representativa dos vários segmentos de pesca, é encabeçada 
desde Maio por José Faria. Em entrevista ao Sineense, o
armador e dirigente fala dos muitos problemas da sua 
actividade, mas também apresenta sinais de esperança: o 
crescimento da pesca de cerco em Sines, a própria força da 
associação e a intenção de criar localmente uma organização 
de produtores.

Sineense - Que serviços presta a associação aos seus 
sócios?
José Faria - O armador fez-se para fazer a pesca e não quer ter 
outros problemas. Tudo quanto extravase a “atitude 
piscatória” do armador vem refluir na associação, quer sejam 
assuntos de interesse geral e global, quer sejam individuais e 
particulares.
  Com efeito, a associação trata de todos os assuntos que 
dizem respeito aos associados junto das capitanias, 
disponibiliza pessoal na feitura dos processos de candidaturas 
aos fundos comunitários, tem um papel de defesa do sector 
pesqueiro da nossa região a nível nacional, porque foi 
escolhida e tem assento no Conselho Consultivo das Pescas.

No campo das candidaturas há um apoio que poderá 
deixar de ser necessário, uma vez que há medidas 
anunciadas pela União Europeia no sentido de parar os 
incentivos à modernização da frota para diminuir a 
pressão sobre os stocks de peixe…
Há de facto intenções que não estão concretas, mas que se 
prefiguram bastante lesivas do interesse piscatório, no que diz 
respeito às modernizações e às construções novas. Estas 
medidas vêm colher de surpresa o armador, que por incúria 
ou por desleixo, não fez até agora o que pensava fazer, e, 
repentinamente, parece que vai ficar impedido que fazê-lo já a 
partir do próximo ano [o limite anterior era 2006]. 
  Julgo que vai haver uma grande reacção dos países que têm 
pesca (os chamados “países amigos da pesca”) que se vão 
confrontar, já em Dezembro, com os “países amigos do 
peixe”. Nas reuniões que temos tido, notamos um grande 
empenhamento do ministro da Agricultura e Pescas e da 
Direcção-Geral das Pescas nestas negociações. Aguardamos, 

com alguma esperança, que haja flexibilidade e que possa ser 
adiada a entrada em vigor dessas medidas e que se dê 
oportunidade a quem não se apetrechou e não renovou para 
fazê-lo.

A justificação que a União Europeia apresenta sobre o 
esgotamento dos stocks tem, do seu ponto de vista, 
fundamento?
Há efectivamente um decréscimo preocupante dos stocks das 
várias espécies piscícolas. Nós pescadores e armadores, 
partindo apenas da estatística anual de desembaque, temos 
essa consciência.
  Agora, o que nos parece que não há é uma política correcta da 
União. Deve-se penalizar dentro das frotas europeias o 
segmento que mais prejudica os stocks. E foi essa a pergunta 
que eu fiz ao comissário Franz Fischler na reunião em que 
estivemos presentes, recentemente, em Lisboa.
  Porque é que temos todos que apertar o cinto, quando 
sabemos que há determinadas práticas de pesca que não 
prejudicam em nada as espécies existentes e há outras que são 
verdadeiras predadoras do oceano, como é o caso do arrasto, 
em que para aproveitar uma caixa de peixe se mata 20 caixas de 
infantis? Porque é que não se penalizam esses? 
  O sr. comissário Fischler respondeu que sabia que havia 
problemas entre a frota industrial e a pequena pesca, mas que 
esses eram diferendos que cada estado teria de resolver por si 
mesmo. Disse ainda que as grandes quantidades que são 
capturadas pela pesca industrial na União Europeia não 
vinham afectar, de forma alguma, os stocks existentes, porque 
essas espécies existiam em grandes quantidades no oceano.
  Ora, toda a gente sabe que para além do enorme esforço de 
pesca que está a ser feito a nível mundial, há também um 
desequilíbrio do próprio ecossistema. Se as grandes 
quantidades de peixe que são capturadas pelos arrastos na parte 
da transformação industrial não se reproduzirem vão 
enfraquecer os nutrientes [plâncton: massa animal e vegetal 
que serve alimento aos peixes]. Se se empobrece o plâncton 
está-se a prejudicar a própria subsistência do peixe existente.

Que medidas poderia tomar o governo português 
autonomamente para melhorar a situação das pescas no 
país?
As medidas da União Europeia trazem preocupação ao sector,
mas não são a única fonte de problemas. Ao longo de 20 anos, 
os sucessivos governos não fizeram rigorosamente nada na 
pesca (o actual ainda lá está há pouco tempo para podermos 
julgá-lo). Com uma agravante: há 20 anos o exercício da pesca 
era uma actividade quase de liberdade e hoje vive 
completamente sufocada pela legislação. De 1994 para cá a 
frota diminuiu 40 por cento e, no entanto, a administração 
pública das pescas aumentou!
  Falando a título pessoal, acho que devia haver uma 
descentralização da Direcção-Geral das Pescas. É muito mais 
fácil discutirmos os nossos problemas aqui do que estarmos a 
ser julgados a nível de Lisboa e de uma política global nacional.
  Em relação ao esforço de pesca, essa regionalização deveria 
criar zonas estratégicas, em que as embarcações de uns portos 
não poderiam interferir noutras regiões. Porque no Alentejo 
temos um esforço de pesca inferior a qualquer região do país, 
preservamos o nosso património, mas não temos peixe porque 
as outras frotas, mais modernas, vêm delapidá-lo. Uma 

José Faria.

A associação teme o fim dos incentivos à renovação da frota.
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embarcação de pesca do porto de Sines, de oito ou 10 metros, 
lança para dentro de água, diariamente, 100 redes, mas se 
calhar um barco do norte atira 800, 900 ou 1000 redes. Há 
fiscalização para umas coisas e para outras não há. Vai-se
deixando viver as pessoas de qualquer maneira, não se afronta 
ninguém.
  O problema dos combustíveis também veio afectar a 
rentabilidade da pesca. O gasóleo que estava no mês de Janeiro 
a 39 escudos passou para 59. Um aumento de quase 50 por 
cento é brutal!
  Depois, há a má comercialização do pescado. O peixe é 
vendido quase ao desbarato. Tem havido situações aqui na lota 
de Sines em que a pesca artesanal pára a zero. O peixe não tem 
venda: o safio não têm venda, vendemos o carapau a 30 
escudos o quilo. Como é que se pode fazer o exercício da pesca 
com todas estas contrariedades? 
  Ainda por cima, as  taxas do Instituto Marítimo-Portuário 
aumentaram 200/300 por cento! 
  Nós dizemos que estamos preocupados com as medidas da 
União Europeia, mas a nível interno as coisas estão piores que 
más! Como é que ainda há alguém a fazer o exercício da pesca? 

Em relação ao porto de pesca de Sines, o que é que 
gostariam de ver melhorado?
Nós tivemos no dia 14 uma reunião com a APS, para dar as 
boas vindas à nova administração e para nos apresentarmos 
como associação. Deixámos um documento com todas as 
nossas preocupações sobre o porto de Sines. Foi-nos frisado 
que há muita falta de dinheiro, mas há abertura para, se não se 
fizer já, que pelo menos de dê os primeiros passos para se vir a 
fazer.
  As alterações  do porto de que falamos são necessárias para o 
bom exercício da pesca. 
  Foi pedida à APS toda a dragagem do porto de pesca e do cais 
da descarga, para limpar todos os dejectos e detritos, peixe que 
cai ao mar, etc., que ao longo dos anos tornam os fundos quase 
impraticáveis e um perigo para a saúde pública na Praia Vasco
da Gama, cuja defesa esta associação também assume. 
  Consideramos também inadmissível que ainda exista um 
esgoto num cais de desembarque de pescado. Há da parte do 
sr. presidente da Câmara um compromisso de que a coisa irá, a 
breve trecho, acabar, mas ainda não acabou [ver abaixo nota 
da CMS sobre este assunto].
  Foram também solicitadas à APS uma série de infra-
estruturas portuárias fundamentais. É o caso do alargamento 
do cais da descarga de pescado, que está a ser insuficiente, 
principalmente para a arte de cerco. 
  Enquanto os outros segmentos de frota, a nível local, estão a 
diminuir, a frota de cerco está a aumentar. Há uma perspectiva 
de barcos novos e é a própria modernização dos barcos, o uso 
de caixas frigoríficas isotérmicas, com uma capacidade 
300/400 quilos, em vez das tradicionais caixas, muito mais 
pequenas, que requer mais espaço de manobra.
  Para além disso, o porto de pesca de Sines é o único da costa 
portuguesa que não tem um plano inclinado para encalhar as 
embarcações, para reparação, manutenção, enxugo, etc. Isto 
só revela o período em que os armadores e pescadores viveram 
aqui de uma forma que não foi associada e que consentiram 
que não se fizesse nada no porto de Sines. A associação de 
armadores dá à pesca um outro poder reivindicativo, que não 
existia anteriormente.

A pesca em Sines, volta hoje, com os novos terminais, a ver 
a expansão portuária e industrial como um fantasma?
Para falar do Terminal XXI eu queria dizer aquilo que também 
disse na APS. Não havia região nenhuma do país em que se 
gastassem tantos milhões de contos e que não se tivesse de dar 
uma contrapartida de maneira a sossegar o interesse 
piscatório. Todos os projectos nacionais foram 
implementados e dos pescadores e do armamento toda a gente 
se esqueceu. 
  A nossa baía es tá mais muralhada do que nunca e toda a gente 
se vai esquecendo da dinâmica do mar. Ora, um oceano que 
penetra tão fortemente numa baía como a de Sines tem 
necessidade de expandir a sua energia. Como o mar se 
apresenta “acorrentado”, incide a sua dinâmica na entrada do 
porto de pesca. Qualquer dia não se pode entrar ali, com 
perigo da própria vida. A entrada do porto de pesca é um 
autêntico banco de areia. Com ventos de sul e mar forte, já se 
vê aquilo que não se via há muitos anos atrás, quando o mar 
galgava a calheta e toda a gente vinha para os muros ver o 
espectáculo.
  Além disto, o terminal destruiu uma zona riquíssima de 
reprodução de peixe, que obriga os pescadores a irem cada vez 
mais longe. Por cada muralha que se faz na baía de Sines está-
se a dizer aos pescadores que eles têm que ir cada vez mais 
longe. As embarcações de maior porte têm todo um horizonte 
vasto onde se podem deslocar para fazer as suas pescarias, mas 
as pequenas não têm. 

  Já é mau o facto de se destruir os habitats do peixe, que têm 
uma importância vital na própria consolidação dos stocks, 
mas o pior é a falta de contrapartidas que se deu à pesca pelos 
prejuízos causados. Se o pescador vai ter que ir mais longe, a 
pesca dele vai ter que se mais onerada, porque vai ter de 
trabalhar mais horas. 
  Mas os obstáculos não acabam aqui: o pescador tem de ir 
mais longe, mas a legislação não o deixa. Havia aqui 
necessidade de alguma pressão da câmara municipal e da 
nossa associação, numa reunião a ter com o porto, no sentido 
de, pelo menos, por intermédio da capitania, tentar 
apresentar esta questão a um nível superior.

Os portinhos do sul têm também problemas específicos…
Vamos fazer uma série de pressões a nível central e esperamos 
que as coisas melhorem. Porque o exercício da pesca naqueles 
portos é um risco de vida diário.  As pessoas têm de levar os 
barcos para cima das pedras. Fazem a pesca e quando querem 
vir para terra não podem porque o mar não deixa. Enquanto 
que há uma atenção redobrada na melhoria dos portos de 
certas regiões do país, na região do Alentejo somos 
esquecidos.

Que tipo de relacionamento têm com as autarquias da 
região?
Procuramos um tratamento cordial e institucional com todos 
os organismos da região. 
  Temos muito boas relações com a Câmara Municipal de 
Odemira, que nos ofereceu um subsídio para a aquisição de 
uma viatura frigorífica. Esta viatura tem como base o 
objectivo de constituirmos, em Sines, a médio prazo, uma 
organização de produtores. Uma organização de produtores
tem a ver com a comercialização do pescado. Nós entendemos 
que a nossa associação deve ir ainda um pouco mais além, no 
sentido de colher mais-valias para a pesca através da 
comercialização, de maneira a fornecer directamente os 
mercados sempre que isso for aconselhável.
  Temos também boas relações com a Câmara de Santiago do 
Cacém, ao abrigo das quais já fizemos várias reuniões para 
tratar dos assuntos da lagoa. 
  Temos e queremos reforçar as nossas relações com a Câmara 
de Sines. Entendemos que muitas das preocupações da 
comunidade piscatória passam também pelo poder 
autárquico. Não vemos que a nossa associação possa ter uma 
acção sem ser auxiliada pela autarquia. Pensamos reforçar os 
nossos laços, sempre com a independência devida. Ainda 
recentemente nos foi oferecido um subsídio para a aquisição 
de uma viatura em segunda mão. Esperemos que este 
relacionamento vá continuar, sempre no bom sentido e numa 
entreajuda do poder autárquico com a comunidade 
piscatória.

[Nota] A reactivação da estação elevatória da Ribeira de Cima, 

no final de Junho de 2002, permitiu resolver praticamente por 

completo o problema da drenagem de esgotos junto ao porto de 

pesca. As águas actualmente a ser drenadas para essa conduta 

provêm da obra da Biblioteca / Centro de Artes e não passam de 

águas pluviais barrentas. Muito esporadicamente, ainda podem 

ocorrer pequenos fluxos de esgoto, devido a avaria do sistema. Os 

serviços técnicos da autarquia estão a acompanhar assiduamente a 

situação.

A associação vai criar uma organização de produtores.

Realizações e dificuldades

Celebramos 640 anos de história do nosso município 
com um passado rico de acontecimentos, de lutas e 
epopeias notáveis, realizadas pelos grandes vultos da 
nossa história e por um povo orgulhoso dos seus 
feitos.
 Nesta data, Sines vive um momento crucial, em que 

são visíveis um conjunto de obras a cargo da Câmara 
Municipal de Sines, do grande porto e terminal de gás, 
da construção da nova Escola EB 2,3 Vasco da Gama.
 Estes investimentos em obras são de fundamental 

importância para responder às necessidades actuais e 
particularmente para dotar este concelho com 
equipamentos que preparem o futuro e garantam 
desenvolvimento sustentado, afirmem Sines como um 
grande pólo consolidado de progresso e atraiam mais e 
variados  investimentos produtivos, geradores de 
muitas centenas de empregos e de criação de riqueza 
em benefício de Sines, da região do Alentejo e do país.
 É visível e notório o empenhamento desta câmara na 

realização de obras, acções e projectos que qualificam a 
cidade e desenvolvem o concelho de Sines: visitem os 
bairros qualificados, visitem e observem as obras em 
fase final da ZIL II,  o novo Jardim de Porto Covo, e 
apreciem o esforço da câmara em investimentos 
vultuosos (que representam cerca de dois milhões de 
contos) em obras realizadas nos últimos dois anos.
 Para além destas obras, estão em curso as obras da 

Biblioteca / Centro de Artes, o lançamento do 
concurso para as novas Piscinas Municipais e um 
grande programa de habitação social, para 
realojamento de famílias pobres e de novas casas a 
vender a custos controlados a muitas famílias de 
recursos modestos.
 Este esforço e empenhamento da câmara confronta-

se com as dificuldades criadas pelo actual governo que, 
numa atitude incompreensível, toma decisões injustas 
e desastrosas para a vida dos municípios em geral e de 
Sines em particular. Os anunciados cortes no 
Orçamento de Estado para 2003 são uma afronta para 
as câmaras e um desastre para o desenvolvimento 
social e económico de Sines.
 Se esta lei não for alterada urgentemente, Sines fica 

sem a possibilidade de recorrer aos créditos 
necessários para concluir o Bairro da Floresta (“124 
fogos”), para desenvolver os programas de novas 
habitações e de conseguir os financiamentos para as 
grandes obras em curso - Biblioteca / Centro de Artes, 
Piscinas Municipais e outras - todas de decisiva 
importância para a vida e desenvolvimento da cidade e 
do concelho.
 Isto não é alarmismo, é a nossa manifestação de 

inquietação e indignação por um tratamento injusto e 
indigno do governo para com as autarquias, a região 
alentejana e o país.

 Esta manifestação de indignação é tanto maior 
quando sabemos que este governo não se coibiu de 
destinar centenas de milhões de contos para 10 novos 
estádios de futebol, cuja prioridade e interesse para o 
desenvolvimento do país são mais que discutíveis.

 As autarquias são o principal motor de 
desenvolvimento e de coesão sócio-económica deste 
país. Esta afirmação é comprovada por vários 
indicadores: com uma receita de apenas 10% do 
Orçamento de Estado, elas garantem 18% do 
emprego público e mais de 30% do investimento 
público.
 Perante esta situação de gritante injustiça, temos o 

dever (autarquias e população) de lutar para que o 
governo corrija rapidamente a sua posição e que as 
autarquias e as populações contem  com os apoios 
justos e necessários para garantir a continuação das 
obras indispensáveis ao desenvolvimento económico e 
social e qualidade de vida das populações.
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Olhares sobre o futuro
do turismo alentejano
As conclusões do colóquio que assinalou o Dia Mundial do Turismo, 27 de Setembro, em Sines.

A CÂMARA Municipal de Sines assinalou o Dia 
Mundial do Turismo, 27 de Setembro, com um 
colóquio sobre o tema “Turismo e Desenvolvimento 
Local”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O 
debate contou com a presença de entidades oficiais com 
responsabilidade no sector, empresários ligados ao 
turismo, técnicos e estudantes.
 João Andrade Santos, presidente da Associação das 

Regiões de Turismo do Alentejo (ARTA), que agrega as 
Regiões de Turismo de São Mamede - Portalegre, da 
Planície Dourada - Beja, de Évora e da Costa Azul, 
sublinhou o facto de o Alentejo ser a primeira região a 
produzir um plano integrado de desenvolvimento do 
sector, ainda que o turismo não seja uma actividade com 
tradições muito antigas nesta zona do país. A título de 
exemplo, só em 1989 é que o Congresso do Alentejo viu 
a necessidade de ter uma mesa específica para tratar dos 
assuntos relacionados com esta actividade.
 A ARTA recusa que o turismo deva ser uma actividade 

predominante nesta região. Deve ser uma actividade 
importante, mas inserida, de forma equilibrada, no 
tecido social e económico, utilizador dos recursos 
existentes e não se sobrepondo às actividades que 
moldam a região, em termos sociais e de paisagem.
O Alentejo tem no seu conjunto pouco mais de 10 mil 
camas turísticas, um pouco menos que a freguesia de 
Fátima, mas a actividade vai crescendo a um ritmo 
seguro.

Recursos não são produtos. José Manuel Simões, 
do CEDRU, apresentou o Plano de Desenvolvimento 
Turístico do Alentejo (PDTA) que desenvolveu para a 
ARTA.
 O plano faz uma caracterização do Alentejo em termos 

turísticos, apresenta as medidas que devem ser 
implementadas para desenvolver o sector e tem um 
Plano de Marketing Turístico do Alentejo.

 Uma das suas ideias centrais é que não é suficiente ter 
recursos para se ter “produtos turísticos”. Os produtos 
turísticos têm de ser construídos, a partir dos recursos, 
por todos os actores em presença - sector público e 
sector privado. O Alentejo é detentor de um enorme 
número de recursos, mas só agora começa a dar-lhes a 
forma de produtos  turísticos.
 A outra ideia central é a necessidade de criar a marca 

“Alentejo”, que pode ser associada a uma imagem de 
“autenticidade”.
 Para João Andrade Santos, presidente da ARTA, a 

questão que se coloca após a elaboração do plano é o 
que fazer com ele. Não se trata de um plano de 
ordenamento com uma forma previamente 
estabelecida, pelo que aquilo que se preconiza deve ser 
incorporado nos Planos Municipais de Ordenamento 
do Território, sobretudo os PDM's, bem como nos 
planos governamentais para a região, sobretudo os 
Planos Regionais de Ordenamento do Território.
 O presidente da ARTA frisou ainda a necessidade da 

elaboração e implementação de um Plano Director de 

Formação Profissional. Não há bom turismo sem bons 
profissionais.
 O presidente da CMS, Manuel Coelho, encerrou o 

colóquio com uma nota de optimismo quanto ao futuro 
do turismo em Sines.
 Entre outras medidas, a utilização de gás natural por 

parte das grandes indústrias será importante para 
minorar os impactes negativos e melhorar a imagem de 
Sines como destino turístico. Há investimentos 
municipais que também serão determinantes na 
construção dos referidos produtos turísticos, de que são 
exemplos as piscinas ou o Centro de Artes, com o seu 
auditório.

 Em Porto Covo, a aprovação do Plano de 
Urbanização, que se espera para breve, permitirá 
qualificar a aldeia e melhorar ainda mais a sua imagem.
 Uma questão muito importante será também a das 

acessibilidades. Espera-se que o IC33 e o IP8 sejam 
finalmente melhorados e concluídos.
 O turismo terá assim boas condições de contribuir 

para a diversidade da economia local, com o 
aparecimento de pequenas e médias empresas, 
geradoras de riqueza e emprego.

 Espera-se que haja um correspondente esforço na 
promoção da região, para a qual a Câmara Municipal 
pode contribuir, mas sendo apenas um dos vários 
agentes que devem contribuir para essa promoção.

 A Região de Turismo da Costa Azul, apesar de 
convidada, não se fez representar no colóquio. 

Documentos. O Plano de Desenvolvimento 
Turístico do Alentejo pode ser solicitado à ARTA, por 
carta, para a Avenida Jorge Nunes, lote 1 r/c esq., 7570-
113 Grândola; por telefone, para o número 269 498 
680; por correio electrónico, para o endereço 
artalentejo@mail.telepac.pt)

Mesa do colóquio.

Bispo de Beja visita o concelho
D. Vitalino Dantas visitou o concelho no fim de Outubro. Dia 31, foi recebido nos Paços do Concelho.

D. VITALINO Dantas, bispo de Beja há três anos e 
meio, dedicou o fim de Outubro a uma visita pelo 
Arciprestado de Santiago do Cacém, que inclui as 
paróquias de Sines, Santiago e Grândola. Dia 31, foi 
recebido nos Paços do Concelho, onde se mostrou 
comprometido com uma Igreja atenta à dinâmica social 
e pronta a colaborar com todos os outros poderes, 
políticos, económicos e sociais para encontrar soluções 
para melhorar a vida das pessoas.

 D. Vitalino Dantas tomou conhecimento dos 

principais problemas existentes 
no concelho (pobreza, habitação 
degradada, idosos e crianças 
c a r e n c i a d a s ,  i m i g r a n t e s ,  
toxicodependentes) e do trabalho 
que tem vindo a ser feito de forma 
articulada entre, nomeadamente, 
paróquia ,  Santa  Casa  da  
Misericórdia, Cáritas e Câmara 
Municipal de Sines.

 O  b i s p o  m o s t r o u - s e  
particularmente empenhado na 
motivação do voluntariado, que, 
também devido às limitações 
económica, se configura como a 
grande força em que a Igreja tem 
de apostar para agir entre os mais 
necessitados.
 Manuel Coelho, presidente da 

Câmara Municipal de Sines, fez menção da colaboração 
já existente entre CMS e diocese, na área do património 
(por exemplo, a autarquia deu um apoio significativo à 
recuperação da Ermida de São Bartolomeu). Destacou 
também o trabalho realizado na Comissão do 
Rendimento Mínimo, onde a câmara tem assento,
juntamente com outras entidades, os incentivos à 
fixação de médicos e os programas de apoio aos 
toxicodependentes, todas áreas em que o apoio do 

O bispo de Beja, D. Vitalino Dantas, foi recebido nos Paços do Concelho.

governo é fundamental.
 A construção do Bairro da Floresta (“124 fogos”), 

uma das obras mais importantes na área social em curso 
no concelho, está neste momento suspensa devido à 
falta de resposta do governo sobre o apoio financeiro. O 
presidente da câmara pediu ao bispo para colaborar 
fazendo eco da preocupação com que a autarquia vive 
esta situação junto dos poderes públicos.
 A CMS reservou um lote de terreno para a construção 

da nova igreja da cidade de Sines na Zona de Expansão 
Sul-Nascente (no topo poente da Escola Secundária). 
Recentemente disponibilizou dois lotes de terreno na 
mesma zona para um Centro de Actividades 
Ocupacionais e um lar da Cercisiago.

A CMS rerevou um lote de terreno no PP Sul para uma nova igreja.
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Pavilhão da Secundária 
aberto à comunidade
A Escola Secundária Poeta Al Berto e a CMS assinaram um protocolo para utilização do novo Pavilhão 

Desportivo em horário extra-escolar.

SINES tem um novo espaço desportivo, o Pavilhão da 
Escola Secundária Poeta Al Berto. Com o intuito de 
aproveitá-lo para uso da comunidade fora do horário 
escolar, a Câmara Municipal de Sines e a escola 
assinaram um protocolo de colaboração, dia 17 de 
Setembro, naquele estabelecimento de ensino.

 O novo pavilhão, propriedade do Ministério da 
Educação, tem 600 metros quadrados de área e será 
utilizado pelos clubes desportivos do concelho, 
diariamente, a partir das 18h30, para a prática (treino) 
das modalidades de andebol, futsal, karaté e ginástica.
 “Isto enriquece a prática desportiva, que já é bastante 

rica em Sines pela sua quantidade, qualidade e 
diversidade. Vamos fazer um bom aproveitamento 
deste espaço e vamos também desenvolver outras áreas 
de colaboração entre a câmara e a escola, que são 
importantes na relação da escola com a sociedade”, 
afirmou o presidente da CMS, Manuel Coelho. 

 “É uma oportunidade da câmara ser um excelente 
parceiro da escola. A escola não pode fechar-se em si 
própria e o pavilhão pode ser um meio para servir para a 

comunidade”, disse Emérico Gonçalves, presidente do 
Conselho Executivo da Escola Secundária Poeta Al 
Berto.
 O protocolo tem a duração de um ano (renovável 

automaticamente) e tem como contrapartida da 
cedência das instalações a participação da câmara no 
suporte das suas despesas de funcionamento (ficam 
repartidas em partes iguais pelas duas entidades).

 A gestão do pavilhão será assegurada por uma 

comissão conjunta, composta por dois membros 
pertencentes à escola e um membro dos quadros da 
autarquia.
 A Câmara Municipal de Sines tem já previsto um 

protocolo idêntico para a utilização do novo pavilhão 
da Escola EB 2,3 Vasco da Gama. Ao contrário do 
pavilhão desportivo da secundária, este recinto terá 
medidas oficiais para jogos de competição.

O acto de assinatura do protocolo.

Interior do pavilhão desportivo da Escola Secundária Poeta Al Berto.

A festa da escola
No início do novo ano escolar, professores, técnicos e auxiliares dos estabelecimentos de ensino do concelho 

tiveram uma recepção de boas-vindas organizada pela CMS no Salão da Música.

CERCA DE 270 professores, técnicos e auxiliares da 
acção educativa participaram, dia 23 de Outubro, em 
mais uma Recepção à Comunidade Educativa, no Salão 
da Música. Uma organização da Câmara Municipal de 
Sines, com o objectivo de receber os novos professores 
que vêm dar aulas no concelho e de criar uma ocasião de 
convívio entre todo o pessoal docente e não docente que 
se espera funcione como “pé direito” para mais um ano 
escolar.

 O jantar foi animado pelo trio musical de Zezé 
Barbosa, um conjunto cabo-verdiano que pôs toda a 
gente a dançar com as suas coladeras, mornas e versões 
“ilhéus” de música brasileira e até de clássicos populares 
portugueses como a “Menina Estás à Janela”. 
 Manuel Coelho, em nome de todo o executivo, deu as 

boas-vindas aos novos professores e manifestou o seu 
reconhecimento por uma profissão “onde se praticam 
verdadeiros actos de heroicidade” e a que “infelizmente 
ainda não se deu a importância e os meios devidos”.

 O autarca mostrou-se solidário com as lutas das 
comunidade educativa e disse esperar que “nos 
próximos três anos deste mandato o ensino melhore em 
Sines”.
 A par de programas como o desporto e os transportes 

escolares, ao longo dos últimos anos a Câmara 
Municipal de Sines tem investido na melhoria das 
instalações escolares sob a sua responsabilidade. A obra 

mais recente concluída 
neste âmbito foi os 
arranjos  da  Escola  
Primária da Cabeça da 
Cabra, que já recebeu 
como nova o ano lectivo 
2002/2003.

 Ta m b é m  m u i t o  
recentemente (17 de 
Setembro), a Câmara 
Municipal de Sines 
assinou com a Escola 
Secundária Poeta Al 
Berto um protocolo de 
c o l a b o r a ç ã o  q u e  
permitirá usar o novo 
pavilhão desportivo 
p e l o s  c l u b e s  d o  
concelho. Será assinado 
um protocolo idêntico 
com a Escola EB 2,3 
Vasco da Gama.
 A Recepção à Comunidade Educativa, que teve o 

ponto alto no jantar do Salão da Música, incluiu ainda 
visitas guiadas, de manhã, à Petrogal, e à tarde, aos
terminais petrolíferos, São Torpes, Porto Covo e Ilha 
do Pessegueiro.

A recepção da comunidade educativa, 
no Salão da Música,teve um baile muito participado,
animado pelo trio musical de Zezé Barbosa.
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Um arquipélago do mundo
Os cabo-verdianos Vasco Martins e Voginha abriram o programa “Ao Encontro da Música e das Artes”, na Capela 

da Misericórdia. 

VASCO Martins e Voginha, dupla de guitarristas cabo-
verdianos, abriu dia 10 de Outubro o programa “Ao
Encontro da Música e das Artes”, uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Sines que pretende animar a 
Capela da Misericórdia e outros espaços da cidade com 
eventos culturais regulares.
 Foi um óptimo começo. A capela estava cheia e os 

músicos corresponderam, com um concerto cuja 
classificação de género menos limitativa talvez seja a de 
“jazz cabo-verdiano” (se cabo-verdiano não for já 
excessivo).
 Ouviu-se mornas e coladeras, mas também sambas, 

lampejos de flamenco, e sobretudo, longos, hipnóticos
voos de pura emoção jazzística, com Vasco Martins a 
usar a guitarra como uma máquina altamente percussiva 
e Voginha, um virtuoso, quase sempre a trabalhar como 
timoneiro melódico.
 Foi uma mistura de partitura com improvisação, uma 

mistura de África com a América e a latinidade. 
 Música de Cabo Verde, um arquipélago de África, mas 

sobretudo, música de Cabo Verde, um arquipélago do 
mundo.

 Mas este foi também um concerto para ouvir as muitas 
vozes que a guitarra é capaz de emular.
 Em certas alturas, a exploração harmónica da dupla 

conseguiu transformar duas guitarras numa orquestra 
impressionista. Não estivesse ali presente Vasco
Martins, o compositor de sinfonias, Vasco Martins, o 
pianista de escola francesa.
 No fim do concerto, esta exploração das 
potencialidades da guitarra chegou ao cúmulo da quase 

"violentação" física do instrumento: as cordas esticadas 
para fora do braço, ameaçando partir-se, soltaram 
aquelas notas sem ressonância, percutidas, que se 
ouvem muitas vezes na música erudita contemporânea, 
extraídas de pianos, de violinos, de violoncelos.

 Enfim, do popular ao vanguardista, o grande círculo 
da guitarra completava-se.

 Estava aberto o apetite para novas jornadas ao 
encontro da artes e da cultura em Sines.

O musical de Manuel da Fonseca
O Teatro ao Largo estreou em Sines o seu novo espectáculo, "Aqui Jaz um Poeta dum Cabrão", sobre a vida e 

obra do escritor santiaguense.

NA SUA verve castiça, Manuel da Fonseca disse uma vez 
que gostaria que o epitáfio na sua lápide fosse "Aqui Jaz 
um Poeta dum Cabrão". O Teatro ao Largo aproveitou a 
expressão para título de uma celebração da sua vida. A 
peça teve estreia absoluta no Salão da Música, em Sines, 
no dia 4 de Outubro. 
 Encenada por Steve Johnston, "Aqui Jaz..." é uma 

composição de quadros mais ou menos biográficos, 
interpretação de contos, declamação de poemas e 
canções originais. 
 Não há linearidade, não há narrativa, mas há coerência, 

e se o objectivo não era fazer uma biografia do autor, 
mas convocar a sua alma, o objectivo foi conseguido. 
“Aqui Jaz...” é um retrato compósito e algo celebratório 
de Manuel da Fonseca, mas com rigor na forma como 
distribui as partes e na forma como cria a “personagem” 
do escritor.
 Fonseca era sobretudo um contista prodigioso e essa 

dimensão está proporcionalmente representada na peça. 
Fonseca era um optimista e o tom predominante da peça 
é o cómico. 
 Às vezes, por causa da forma como alguns sketches 

musicais se articulam com a acção, “Aqui Jaz…” parece 
mesmo merecer o subtítulo de “O Musical de Manuel da 
Fonseca”.
 Em termos de representação, Rui Penas, no papel do 

escritor, mostra uma força e uma versatilidade 
impressionantes. Como contador e cómico está muito 
bem, mas é como declamador que atinge maiores 
alturas.
 A sua interpretação do poema em que Fonseca fala de 

uma Lisboa nocturna, lúgubre e inóspita, tem o poder 
de um monólogo trágico. 
 Steve Johnston, actor e encenador, e Steve Potter, actor 

e cenógrafo, contracenam com Rui Penas sobretudo no 
papel de camaradas de taberna, ouvintes activos dos 
seus contos e companheiros no delírio de velhos a 
lembrar memórias de juventude.
 Johnston, o trovador da peça e o inventor do terno 

“português com sotaque alentejano com pronúncia 
inglesa”, faz um velho alentejano surpreendentemente 
credível e hilariante.
 Solange Ribeiro, o quarto elemento do elenco, é um 

pouco sacrificada nesta peça. A sua “esposa velha, feia e 

chata” não precisava de ser muito modelada, mas 
também podia ser um pouco mais do que uma “esposa 
velha, feia e chata”, mesmo se comicamente a figura 
cumpra o seu papel. Está certo que o uso da máscara é 
quase um salvo-conduto para estereotipação, mas a 
Solange - nem tanto o público - merecia um pouco mais 
de desafio.
 A estreia de “Aqui Jaz um Poeta dum Cabrão” em Sines 

foi uma organização da Câmara Municipal.

Vasco Martins e Voginha deram um óptimo concerto de guitarra na Capela da Misericórdia.

Rui Penas esteve em noite de graça. Steve Johnston fez um alentejano surpreendentemente credível.
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Sines sob o efeito aguarela
Maria do Céu Xavier expôs em Sines em Setembro.

A CAPELA da Misericórdia recebeu entre 14 e 29 de 
Setembro, uma exposição de aguarelas com paisagens 
urbanas de Sines. Maria do Céu Xavier trouxe nas suas 
“Recordações de Férias” a memória dos verões da sua 
infância, passados em Sines, mas sobretudo as imagens da 
Sines actual, que veio reencontrar já depois de avó. O 
“Sineense” falou com a pintora, uma damanense de 68 anos, 
na inauguração da exposição.

 Sineense - Que importância atribui a esta exposição em 
Sines?
 Maria do Céu Xavier - Tem uma importância muito pessoal. 

Eu gosto muito de Sines porque vinha para cá passar férias 
quando era miúda. Agora, já depois de avó, voltei. Como 

LUDOTECA ESTEVE 
ABERTA EM AGOSTO
Depois de um interregno de cinco meses, a Ludoteca esteve 
aberta durante o mês de Agosto, para apoio durante as férias 
escolares. O equipamento registou a presença de 620 rapazes e 
221 raparigas, com uma média diária de 46 crianças. As 
actividades que se podiam realizar diariamente no local, foram 
complementadas com visitas no Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, um atelier de dança e um atelier de 
hábitos de higiene e comportamento à mesa.

BREVES

MAIS UMA VIATURA 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
O parque de viaturas da Câmara Municipal de Sines conta, 
desde 11 de Outubro, com mais um veículo. O carro, um Renault 
Master Bus, de 16 lugares, destina-se sobretudo para 
transporte escolar. O custo de aquisição do veículo foi de 32 496 
euros.

CARNAVAL DE SINES HOMENAGEADO
A Associação do Carnaval de Sines (ACS) foi a entidade 
sineense homenageada este ano na Noite de Gala da Semana 
da Região de Turismo da Costa Azul, que teve lugar no dia 26 de 
Setembro, em Vila Nogueira de Azeitão. A Associação do 
Carnaval de Sines, que tem como sócios todos os sineenses, 
reúne-se em plenário anual para eleição da Comissão do 
Carnaval de Sines, que, a partir dessa data, representa a 
associação em todos os actos. O nome da ACS para a 
homenagem da região de turismo foi indicado pela Câmara 
Municipal.

Maria do Céu Xavier.

www.mun-sines.pt
O site oficial da CMS está em linha desde Setembro.

O SITE oficial da Câmara Municipal de Sines está online 
desde 2 de Setembro de 2002, no endereço www.mun-
sines.pt. O site passa a acompanhar o jornal municipal 
“Sineense” como principais instrumentos de comunicação 
externa da autarquia.

 Nesta fase, o site desempenha sobretudo funções 
informativas. Há um banco já relativamente extenso com 
informações perenes sobre as autarquias e o concelho, que 
constitui uma “monografia digital” alternativa sobre Sines. 
 Todos os dias, caso haja matéria relevante, há actualização 

de notícias e agendas cultural e desportiva. O jornal 
municipal também pode ser consultado no site, num formato 
que mantém o aspecto da paginação da versão em papel.
 Todas as deliberações tomadas em reuniões de câmara estão 

disponíveis na secção Autarquias. Já estão em linha todas as 
actas de 2001 e as actas 2002 já aprovadas. Brevemente, será 
possível fazer o download de todas as actas desde 1990.
 O Orçamento e Grandes Opções do Plano, regulamentos e 

tarifários, editais (selecção) são outros documentos 
disponíveis.
 Na secção Urbanismo há um mapa de obras em curso e 

informação exaustiva sobre os planos urbanísticos e grandes 
projectos da Câmara Municipal de Sines.

 De futuro, o site terá componentes interactivas mais 
profundas, com a possibilidade, nalgumas componentes, de 
substituir ou reproduzir serviços hoje obrigatoriamente 
prestados nos Paços do Concelho.

acho Sines muito gira e como também já não é aquilo que era 
quando eu tinha 13 anos, resolvi tirar uns pequenos 
pormenores para fazer. Gosto muito de pintar, reformei-me 
há sete anos para pintar…
 Agora, tem mais tempo para pintar…
 Agora o tempo já é maior. Eu fazia muito retrato, e faço 

ainda, só que quando comecei a pintar aguarela, óleo e 
acrílico foi uma experiência especial. Fui mudando e já há 
mais de doze anos que faço aguarela. A maior parte das vezes 
tenho os trabalhos em casa, os amigos vão lá e levam-nos. Fiz 
uma exposição no Hotel Penta, há cinco anos, e aí vendi 
quatro quadros. Foi muito bom, porque foi a minha 
primeira exposição. Dos quadros dessa exposição já não 
tenho nenhum.
 Como avalia esta colecção de aguarelas sobre Sines?
 Acho que são umas aguarelas demasiado perfeitas, mas eu 

não consigo fazer trabalhos assim a grosso modo. Eu 
começo a fazer e acabo por aperfeiçoar demais. Talvez seja 
um defeito, mas eu gosto assim. Sinto-me bem a pintar desta 
maneira.
 O que é que a cativa mais aqui?
 Cativa-me muito as ruas estreitas, as casas antigas, este tipo 

de perspectiva... Gosto muito de pintar o mar. Achei a baía 
bonita e há mais coisas assim em Sines.
 Tem projectos para o futuro?

 Talvez continuar a pintar enquanto puder. Fui desenhadora-
cartógrafa durante muitos anos, estive na publicidade, estive 
na tapeçaria. A minha vida foi sempre o lápis e o papel, o 
traço.

O fútil no CCEN
O CCEN expõe até 17 de Novembro pintura e escultura de António Caturra.

“«APOLOGIA DO FÚTIL» é uma mostra dirigida ao mais 
comum dos cidadãos e pretende apontar a ausência de 
conteúdo dos ícones da sociedade de consumo, que em nome 
do belo e da arte arrasta multidões, como gaivotas atraídas 

pelos brilhos das lixeiras, para a inconsequência e a 
futilidade.”
 António Caturra, pintor e escultor e cenógrafo, apresenta 

assim a exposição “Apologia do Fútil”, inaugurada no 
Centro Cultural Emmerico Nunes, dia 19 de Outubro, e 
patente naquele espaço até 17 de Novembro.
 “Não se omite a intenção de provocar a quem olha um 

trejeito de escárnio ou um sorriso de troça. O brilho dos 
metais «nobres» é utilizado como metáfora, para simbolizar 
a falta de «nobreza» de carácter de muitos exemplares 
humanos, que orientam os seus percursos de vida, em 
direcção a brilhos estéreis”, lê-se ainda no texto do autor.
 A espécie humana é representada pelos “homúnculos”, 

homens comuns impotentes perante a alienação consumista.
 Os trabalhos utilizam cores primárias, “para não 

contaminarem a composição”. 
 António Manuel Caturra Martins, começou a expor em 

1980. Em 2002 já teve trabalhos expostos em Sines. Foi um 
dos participantes do projecto “Matando o Tempo”, do 
Centro Cultural Emmerico Nunes.

GRUPOS CORAIS ENCONTRAM-SE
EM SINES PELA TERCEIRA VEZ
Sines recebeu, no dia 19 de Outubro, o III Encontro de Grupos 
Corais Alentejanos. O encontro, que reuniu 12 grupos, incluiu 
um desfile pela Rua Francisco Luiz Lopes e actuação no Salão 
da Música. Faralhão, Sabóia, Almodôvar, Alfundão, Ferreira do 
Alentejo, Ervidel - Barragem do Roxo, São João de Negrilhos, 
Ourique, Odemira, “Cigarras de Aljustrel” e o recém-formado 
Grupo Coral de Seniores Feminino do Jardim das Descobertas 
de Sines foram os grupos que aceitaram este ano o convite do 
Grupo Coral dos Amigos da Boa Vontade, participante e 
organizador do certame, para mostrar na cidade uma das 
tradições musicais mais ricas de Portugal.
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Os 640 anos do município
O município de Sines comemora 640 anos dia 24 de Novembro. A efeméride é assinalada com o lançamento de 

uma versão facsimilada do Foral de D. Manuel I, do professor Arnaldo Soldade, e por um programa de iniciativas 

onde se destaca a qualidade dos concertos.

PROGRAMA

» Cultura

2 de Novembro

3.º Festival de Danças de Salão Latino-americanas
Pavilhão dos Desportos, 17h00
Organização: Associação Recreativa de Dança Sineense

19 de Novembro

Jornada de Informação para Pessoas Idosas
Sessão destinada ao esclarecimento dos idosos sobre 
questões de segurança, prevenção de acidentes, saúde e 
políticas sociais.
Salão dos Bombeiros, 15h00
Organização: Câmara Municipal de Sines
Apoio: Fundação do Cartão do Idoso

22 de Novembro

Dia do Patrono da Escola Secundária
Apresentação de exercício teatral sobre a obra do poeta Al 
Berto pelos alunos da Escola Secundária Poeta Al Berto.
Capela da Misericórdia, 21h00
Organização: Teatro do Mar 
Co-produção: Teatro do Mar e Escola Secundária Poeta Al Berto

Noite Jovem: concertos dos Zealots, Nike e Sloppy Joe
Os Zealots são uma nova banda sineense, que se situa na 
área do grunge/metal. Os Nike têm uma sonoridade próxima 
das “gypsy bands”. Os Sloppy Joe, um dos fenómenos mais 
interessantes da música moderna portuguesa, partem do 
reggae e do ska para concertos de pop delirante.
Salão da Música, a partir das 22h00
Organização: Câmara Municipal de Sines

23 de Novembro

Comemorações do Dia do Município na Sonega
Lanche para a população
Salão Comunitário da Sonega, 17h00
Baile com o acordeonista Nelson Duarte
Salão Comunitário da Sonega, 21h00
Organização: Associação de Moradores da Sonega

Matiné dançante com música africana
DJ, músicas tradicionais de Cabo Verde e actuação do 
Grupo de Danças “Doçuras e Morabeza”.
Salão do Povo, das 15h00 às 20h00
Organização: Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém

“Ao Encontro da Música e das Artes”: Concerto de música 
clássica pelo Quarteto Lusitano
O Quarteto Lusitano, com sede em Vila Viçosa, assume como 
principal missão a divulgação de uma música clássica sem 
academismos.
Capela da Misericórdia, 22h00
Organização: Câmara Municipal de Sines

24 de Novembro

Hastear da Bandeira
Paços do Concelho, 9h30
Organização: Câmara Municipal de Sines

Desfile de viaturas
Ruas da cidade, 10h00
Organização: Câmara Municipal de Sines

Inauguração de exposição biográfica sobre o Mestre 
Bento José e de exposição de pintura de Luís David
Centro Cultural Emmerico Nunes, 17h00
Organização: Centro Cultural Emmerico Nunes

Sessão Solene da Assembleia Municipal e apresentação 
da Carta de Foral de Sines de D. Manuel I
A Carta de Foral de D. Manuel I foi adaptada pelo Dr. Arnaldo
Ferreira Soledade.
Salão dos Bombeiros, 21h00 
Organização: Câmara Municipal de Sines

“Ao Encontro da Música e das Artes”: concerto de jazz 

com o Carlos Barretto Trio
Composto pelo contrabaixo de Carlos Barreto, a guitarra 
eléctrica de Mário Delgado e a bateria e percussões de José 
Salgueiro, o trio é considerado um dos melhores 
agrupamentos de jazz nacionais.
Salão dos Bombeiros, 22h00
Organização: Câmara Municipal de Sines

29 de Novembro

Peça de teatro “O Barrete de Guizos”, de Luigi Pirandello
Uma encenação do GICC - Teatro das Beiras, da Covilhã.
Salão dos Bombeiros, 22h00
Organização: Teatro do Mar

16 de Novembro

Prova de Apuramento de Radiomodelismo
Pavilhão dos Desportos, entre as 10h00 e as 14h00
Organização: Associação de Radiomodelismo do Litoral Alentejano

23 de Novembro

Festival de Natação da Cidade
Demonstração de segurança no meio aquático e prova de 
natação.
Piscina Municipal, das 9h00 às 13h00
Organização: Clube de Natação do Litoral Alentejano e Associação de 
Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano “Resgate”

24 de Novembro

Troféu Dia do Município em Vela
Três regatas, nas classes Optimist e Laser.
Baía de Sines, a partir das 13h00
Organização: Clube Náutico de Sines

Troféu Cidade de Sines em Futebol
As equipas seniores do Vasco da Gama AC e do Sporting 
Clube Portugal jogam no Estádio Municipal.
Estádio Municipal, 15h00
Organização: Vasco da Gama Atlético Clube

10.º Festival de Bridge de Sines
Inscrições abertas pelo telemóvel 91 97 12 598. 
Hotel Sinerama, a partir das 15h00
Organização: Centro de Bridge do Litoral Alentejano 

30 de Novembro

Comemorações do 6.º Aniversário do Motoclube Águias 
do Oceano 
Quinta dos Passarinhos (junto ao campo de futebol), a partir das 14h00
Organização: Motoclube Águias do Oceano

» Desporto

» Escolas

INFANTÁRIOS

De 25 a 28 de Novembro

Peça infantil “Foi na Loja do Mestre André”, de José 
António Ribeiro
Representação para as crianças dos infantários do concelho 
de Sines.
Teatro Oficina (Armazém da CP), 10h30 e 15h00
Organização: Teatro do Mar

AGRUPAMENTO N.º 1

De 19 a 23 de Novembro

Exposição de trabalhos dos alunos do 1.º ano de 
escolaridade
Atrios das escolas básicas
Organização: Agrupamento n.º 1 de Sines

22 de Novembro

Jogos de orientação e pedipaper dos alunos do 4.º ano de 
escolaridade
Cidade de Sines
Organização: Agrupamento n.º 1 de Sines

Colóquio sobre o tema “Sines, Passado e Presente”
Com o Dr. João Fragoso.
Escola EB 1 n.º 2 de Sines, 11h00
Organização: Agrupamento n.º 1 de Sines

Confecção de um bolo alusivo ao Dia do Município
Escola EB 1 de Porto Covo 
Organização: Agrupamento n.º 1 de Sines

ESCOLA EB 2,3 VASCO DA GAMA

Ao longo de Novembro

Abordagem da temática do Dia do Município nas aulas de 
Educação Cívica
Escola EB 2,3 Vasco da Gama
Organização: Escola EB 2,3 Vasco da Gama

Reconto de histórias locais
Mediateca da Escola EB 2,3 Vasco da Gama
Organização: Escola EB 2,3 Vasco da Gama

De 20 a 29 de Novembro

Feira do Livro
Mediateca da Escola EB 2,3 Vasco da Gama
Organização: Escola EB 2,3 Vasco da Gama

ESCOLA SECUNDARIA 3.º CEB POETA AL BERTO

De 18 a 29 de Novembro

Exposição “Contra a Desperdício”
Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto
Organização: Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto e Câmara Municipal 
de Sines

22 de Novembro

Dia da Escola
Comemorações do 1.º aniversário da atribuição do nome do 
Poeta Al Berto à escola (23 de Novembro), com inauguração 
de painel alusivo ao patrono.
Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto
Organização: Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto

Dia do Patrono da Escola Secundária Ver em Cultura

De 22 a 29 de Novembro

Feira do Livro
No dia 29 de Novembro, às 14h30, a Feira do Livro recebe a 
visita do escritor José Eduardo Agualusa.
Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto
Organização: Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto

Frontispício do Foral de D. Manuel I (1515)
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O jazz superior de Barreto & C.ª
O Carlos Barretto Trio, uma das melhores formações de jazz portuguesas, actua no Salão dos Bombeiros, dia 24 

de Novembro.

DESTAQUES

“AS PALAVRAS dizem pouco, tal é a emoção que 
sentimos ao ouvir a sua música” (Libération, França). 
“Se alguém domina o contrabaixo dentro do jazz 
europeu é o português Carlos Barreto” (Guia del Ocio, 
Espanha). “Barreto é, sem dúvida, o compositor de jazz 
mais destacado nesta época e um solista com bom tom e 
som”, (José Duarte, A Capital, Portugal).

 Há quase unanimidade quando se fala de Carlos 
Barreto, compositor e contrabaixista, que com o seu trio 
(que inclui a guitarra eléctrica de Mário Delgado e a 
bateria e percussões de José Salgueiro), actua em Sines, 
dia 24 de Novembro, às 22h00, no Salão dos 
Bombeiros. Trata-se de uma das mais estimulantes e 
criativas figuras do jazz nacional.
 Carlos Barreto aprendeu a tocar guitarra aos seis anos. 

Aos 10, passou para o piano e, mais tarde, para o 
contrabaixo. Concluiu o conservatório e foi para a 
Áustria, onde se aperfeiçoou. Quando regressou a 
Portugal tornou-se instrumentista da Orquestra 
Sinfónica da Rádio Difusão Portuguesa. Em 1984 
mudou-se para Paris para se dedicar em exclusivo à 
música improvisada. Nove anos mais tarde, voltou a 
Lisboa, como músico de jazz em pleno. Tem tocado 
com as principais figuras mundiais do jazz da 
actualidade, de Lee Konitz a Steve Lacy e Brad 
Mehldau.
 Mário Delgado estudou no Hot Clube de Portugal. 

Dedicou-se ao estudo da guitarra clássica na Academia 
de Amadores de Música e, em paralelo, integrou 
projectos de Carlos Martins, Maria João e Naná Sousa 
Dias e tocou com vários músicos estrangeiros que se 
deslocaram ao nosso país.
 José Salgueiro estudou na Academia de Amadores de 

Música, Conservatório de Lisboa e Hot Club de 
Portugal. Em 1988, em Barcelona, estudou teoria da 
improvisação (bateria e trompete) e desde então tem 
trabalhado com as principais figuras do jazz nacional. 

Faz parte dos Gaiteiros de Lisboa e foi o criador do 
projecto Adufe, que abriu o Festival Músicas do 
Mundo 2000.
 O Carlos Barretto Trio foi formado em 1997, tendo 

editado em simultâneo “Suite da Terra”. A primeira 
fase do grupo, de que esse disco é evidência, apostava 
numa fusão entre as melodias de e ritmos da música 
tradicional portuguesa, rock, “sabores africanos e 

orientais” e a música improvisada. “Silêncios” (2000), 
o segundo disco do grupo mostra a evolução para uma 
linguagem mais próxima das correntes europeias da 
música improvisada. “Radio Song”, editado em Maio 
deste ano, que conta com a participação especial do 
clarinetista francês Louis Sclavis, é considerado um dos 
melhores discos de 2002.

“Um misto de casamento de ciganos 

e backstage dum espectáculo de circo”
Assim se definem os concertos ao vivo os Sloppy Joe, que fecharão a Noite Jovem, no Salão da Música, dia 22 de Novembro.

“OS SLOPPY Joe são o segredo mais bem guardado da 
música portuguesa”, escrevia-se em 1998 no Blitz. Com 
ritmos que vão do ska ao reggae-dub e ao jazz, esta 
banda do Porto, comandada pela voz de Marta Campos, 
é já conhecida pela força das suas prestações ao vivo, em 
tempos definidas como um “misto de casamento de 
ciganos e backstage dum espectáculo de circo”. Os 
palcos dos Festivais de Paredes de Coura e Vilar de 
Mouros, em 2000, já receberam a força da sua música ao 
mesmo tempo original e cheia de influências, onde 
sobressaem os sons metálicos do sax alto de Tito Santos 
e o trompete de Nuno Martino. Um caldeirão de “pop 

delirante” (Blitz, 1999) que vai estar ao lume no fim da 
noite de 22 de Novembro, no Salão da Música, a 
encerrar a Noite Jovem destas comemorações do Dia do 
Município.
 Os Sloppy Joe encerram e os Zealots abrem a noite, às 

22h00. Os Zealots, que adoptaram o nome de uma seita 
judia radical activa por volta do início da era cristã, são 
uma banda de Sines, formada em 2000 e que se orienta 
na área do metal/grunge, com os Megadeth, Metallica e 
Nirvana como algumas das influências assumidas. 
Espera-se que Carlos (voz/guitarra), Francisco 
(guitarra/voz), Bruno (baixo) e Dino (bateria) sejam, se 

não fanáticos com os judeus homónimos, pelo menos 
tão radicais no seu som e na defesa da sua ideia de 
música.
 A segunda das três bandas da noite são os Nike. Os 

Nike formaram-se há cerca de ano e meio em Lisboa. O 
projecto reúne músicos de áreas tão diversas quanto o 
clássico, o hardcore e o jazz. A ideia surgiu de uma 
espécie de encomenda para uma festa e resultado foi um 
sucesso imprevisto e imediato. Com o espírito de uma 
“gypsy band”, os Nike vêm a Sines mais maduros e 
consistentes do que nunca.

NikeZealots Sloppy Joe



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

Outubro
2002

10 Dossier
D I A   D O   M U N I C Í P I O

A grande música não mete medo
O Quarteto Lusitano, que actua dia 23 de Novembro na Capela da Misericórdia, assume como missão divulgar,

sem academismos, a música erudita.

SEM pompa nem formalidade, com o mesmo horror 
pelos academismos como pelas cedências na qualidade 
do programa e da execução técnica, sempre com muito 
entusiasmo e envolvimento do público, um quarteto de 
música clássica para provar que a grande música não 
assusta. O nome é Quarteto Lusitano (apesar de 
nenhum instrumentista ser português) e vai trazer a 
música clássica sem empáfias à Capela da Misericórdia, 
dia 23 de Novembro, às 22h00.

 Fundado em Maio de 1998, em Vila Viçosa, o 
quarteto reúne quatro instrumentistas que decidiram 
abandonar as suas carreiras orquestrais e a solo para se 
dedicarem  ao que acreditam ser o mais alto dever do 
artista, a divulgação da sua arte.

 É por isso que os concertos de Adrian Florescu 
(primeiro violino), Laurentiu Zapciroiui (segundo 

violino), Vasile Stanescu (violoncelo) e Barry D'Souza 
(viola e maestro), são não só acontecimentos artísticos, 
como momentos lúdicos e pedagógicos, comentados e 
com possibilidade de diálogo entre público e artistas.
 O quarteto está ligado à Associação de Música de 

Câmara do Alentejo e desde a sua fundação já realizou 
mais de 1000 actividades. Tem percorrido o país em 
concerto e, em Fevereiro de 2003, fará a sua primeira 
digressão internacional, no Brasil.

 A Sines, o quarteto traz andamentos de Haydn 
(Quarteto Op. 77 n. º1),  Mozart (Quarteto K458), 
Beethoven (Quarteto Op. 18 n.º 1), Dvorak (Quarteto 
Op. 96), Borodin (Quarteto n.º 2) e Mendelssohn 
(Quarteto Op. 44 n.º 1) e o quarteto n.º 2 de Joly Braga 
Santos completo. Um programa diversificado, para 
públicos abertos.

Pirandello nos Bombeiros
O Teatro das Beiras actua em Sines, dia 29 de Novembro, com a peça “O Barrete de Guizos”, de Luigi Pirandello.

O ITALIANO Luigi Pirandello, Prémio Nobel da 
Literatura em 1934, é um dos grandes dramaturgos do 
século XX. Dia 29 de Novembro, o GICC - Teatro das 
Beiras, da Covilhã, traz a Sines o humor e o sentido do 
absurdo fez deste autor um dos percursores do 
existencialismo. O espectáculo “O Barrete de Guizos” 
tem lugar no Salão dos Bombeiros, às 22h00, e é uma 
organização do Teatro do Mar.
 “Utilizando o ambiente provinciano de uma pequena 

terra siciliana “O Barrete de Guizos” conta a história de 
um escriturário (Ciampa) que se vê envolvido num 
plano gizado pela mulher do seu patrão (Beatrice) para 
provar o adultério do seu marido com a mulher de 
Ciampa. Nunca haverá provas de adultério, e depois de 
Ciampa ameaçar defender a honra com a morte da 
mulher e do patrão, Beatrice é acusada de loucura e 
obrigada pela família a recolher a uma casa de Saúde. 
Assim a honra da família ficará salva.
 Esta peça, escrita originalmente em dialecto siciliano, 

foi recriada na língua italiana em 1917. “O Barrete de 
Guizos” é uma comédia de ciúmes, honra, traição e 
loucura. (…) O tema da loucura, tão presente na obra de 

Pirandello é neste caso 
muito mais evidente no 
q u e  c o n c e r n e  à s  
convenções sociais, que ao 
e spec t ro  da  p rópr i a  
doença. A vida é para 
Pirandello uma experiência 
grotesca, um espelho que 
nos devolve uma imagem 
intrigante de nós mesmos, 
utilizando o teatro para nos 
propor uma reflexão sobre 
as grandes interrogações 
do homem e da vida.

 A encenação é de Gil 
S a l g u e i r o  N a v e ,  a  
cenografia e figurinos de 
Luís Mouro, a tradução de 
I s a b e l  L o p e s  e  a  
interpretação fica a cargo de Alice Dias, Alexandre 
Barata, Ana Filipa Trindade, Bina Ferreira, Rogério 
Bruno, Ana Ademar, Maria Marrafa e Hugo Caroça, 

actor que integrará o elenco do Teatro do Mar a partir 
de Janeiro de 2003.”
Fonte: GICC - Teatro das Beiras / Teatro do Mar

Bento José no CCEN
O Centro Cultural Emmerico Nunes inaugura, dia 24 de Novembro, uma exposição sobre Bento José.

A VIDA e obra de Bento José, músico e carpinteiro de 
Sines, um dos (re)fundadores da Sociedade Musical 
União Recreio e Sport Sineense, vão ser tratadas sob a 
forma de exposição pelo Centro Cultural Emmerico 
Nunes. A inauguração da exposição tem lugar dia 24 de 
Novembro, às 17h00.
 Bento José nasceu em Sines a 12 de Janeiro de 1922. 

Influenciado pelo pai, Carlos “Burrana”, músico e 
figura muito popular na região, cedo se mostra 
interessado pelo mundo do espectáculo.
 Em 1934,  vai aprender a arte de carpinteiro com o seu 

irmão António José. Mas apesar do gosto pela profissão 
que abraçaria para toda a vida sentia uma grande paixão 
pela música e, em 1936, inicia os seus estudos musicais 
com o mestre Joel Carraça.
 Aos 14 anos, estreia-se na Banda de Sines e aos 18 anos 

já é músico a tempo inteiro na famosa orquestra de 
bailes “Oriental”. Mais tarde, integra a orquestra do 
Circo Vianense e, faz parte da organização a Orquestra 
“Beira Mar” e participa no Carnaval como músico e 
artesão.

 Durante o período em que a Banda de Sines esteve 
interdita por imposição dos governantes da época, 
integra outras filarmónicas, como a Banda de Santiago 
do Cacém e de Cercal do Alentejo.
 No dia da Vitória dos Aliados, em 8 de Maio de 1945, 

sai à rua com o seu clarinete, dando largas à sua emoção, 
a mesma com que vive a tão desejada Revolução dos 
Cravos e consequente queda do fascismo.
 Após o 25 de Abril, em colaboração com Durval Prata 

Ferreira, reorganiza a actual Banda de Sines, da qual é 
director musical até 1991. Dedica toda a sua força na 
construção da actual sede e na aquisição dos 
indispensáveis instrumentos.
 Em 1986, inicia a sua actividade como professor da 

Escola de Música.
 Em Novembro de 1992, a Sociedade Musical União 

Recreio e Sport Sineense, organiza uma noite de gala 
como reconhecimento do seu empenho e total 
dedicação. Sete anos depois, recebe a Medalha de 
Mérito Municipal.
 Bento José morreu em Abril deste ano, com 80 anos.
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COMO ENTIDADE administrativa autónoma, Sines 
completa actualmente 640 anos. No dia 24 de Novembro de 
1362, a então aldeia é elevada a vila por carta régia de D. Pedro 
I.
  Procuraremos esclarecer as razões que explicam a elevação de 
Sines a vila tendo em conta  o desenvolvimento económico 
ocorrido a nível nacional à época e os interesses dos moradores 
e do próprio rei no processo. Uma outra importante questão a 
equacionar será o papel desempenhado pela Ordem de 
Santiago de Espada na criação do novo município.
Uma nova vila no litoral português. Quando,

nos finais do século XIII e inícios do século XIV, surgem as 
primeiras referências documentais em relação a Sines, a 
localidade era uma aldeia do concelho de Santiago do Cacém. 
Desde 1217 que a praça-forte de Santiago pertencia ao novo 
reino de Portugal. Em 1224 foi doada à Ordem de Santiago de 
Espada, e com ela, Sines.
  A aldeia era a via de ligação de Santiago do Cacém com o mar, 
uma relação estabelecida desde a Antiguidade. Além disso, 
possuía o único porto de mar entre Setúbal e o Algarve com 
condições para receber embarcações e mercadorias. A foz do 
Mira tinha uma barra inconstante e pouco profunda, enquanto 
que o porto de Sines estava abrigado das nortadas e 
apresentava bons fundos.
  Assim, não surpreende que, entre a segunda metade do século 
XIII e a primeira do século XIV, a localidade tenha crescido, 
num contexto de pacificação do território português. Neste 
período as trocas económicas intensificaram-se e várias vilas, 
como Setúbal, desenvolvem-se, enquanto outras aldeias , 
como Cascais, são elevadas a vilas.
  Na segunda metade do século XIV existia já em Sines um 
grupo sócio-económico relevante, com interesses na pesca e 
navegação, preocupado com a defesa da costa, infestada por 
piratas e corsários. A autonomia municipal surgia então como 
essencial a uma localidade com interesses divergentes do 
centro do concelho a que pertencia.

A carta régia e a autonomia municipal Na
segunda metade do século XIV, o poder municipal tinha já 
sofrido importantes alterações. Por um lado, o monarca 
procurava intervir cada vez mais na vida interna dos concelhos; 
por outro, o desenvolvimento da vida urbana no país 
complexificara as funções concelhias. As populações delegam 
agora nos seus representantes, que escolhem de entre os 
notáveis comunitários, a gestão dos assuntos municipais. São 
os «homens bons».
  Já as ordens militares em Portugal, após o esforço da 
Reconquista, convertiam-se em grandes senhorios 
eclesiásticos. O poder real acompanhou esta evolução, 
procurando controlar cada vez mais o seu funcionamento 
interno.
  É este o quadro institucional em que a vila de Sines é criada. A 
carta régia de 24 de Novembro de 1362 responde às 
reivindicações dos «homens bons» de Sines. A necessidade da 
defesa da costa justifica a elevação da aldeia a vila, mas na 
decisão régia terão também pesado interesses fiscais e a 
possibilidade de uma maior autoridade numa área controlada 
pela Ordem de Santiago de Espada.
  Observamos então três níveis de poder na nova vila: o 
concelhio, o da Ordem, o régio, numa autêntica malha de 
jurisdições.
  Segundo o documento de elevação a vila, o concelho detinha, 
a nível judicial, a jurisdição cível e crime, na primeira instância. 
Significa isto que, ao nível do cível, o juiz eleito julgava os 
feitos relativos à propriedade, à produção e a matérias públicas 
(direitos de utilização da água ou de passagem do gado, por 
exemplo). Os feitos contra pessoas, como os homicídios e 
outras violências contra outrem, eram do domínio do juiz do 
crime.
  Na justiça intervinha ainda a Ordem. Os dois juizes 
escolhidos pelo concelho eram por ela confirmados, e as suas 
sentenças podiam ser alvo de apelações aos ouvidores da 
Ordem.
  Quanto ao rei, pertencia-lhe a última instância. Os moradores 
poderiam apelar à Casa da Justiça da Corte, a partir do século 
XV denominada Casa da Suplicação.
  Além dos juizes , a câmara de Sines seria ainda constituída 
pelos vereadores, o procurador do concelho, o almotacé, 
advogados e outros oficiais, tal como os restantes concelhos. 
Infelizmente, a documentação relativa à vida medieval do 

concelho perdeu-se. A documentação mais antiga existente no 
Arquivo Municipal data apenas do século XVII.
  Os únicos  oficiais que conhecemos são os nomeados pela 
Ordem ou pelo rei. A Ordem intervinha portanto no 
funcionamento do concelho, limitando a sua autonomia. São 
exemplos, a nomeação de juizes, partidores e avaliadores dos 
órfãos ou os tabeliães, estes últimos nomeados pela Ordem 
após um exame na Corte.
  Por fim, os alcaides, com funções militares, e os 
comendadores, administradores da localidade em 
representação do Mestre, completavam o quadro dos oficiais 
da administração concelhia. Este último desempenha funções 
ao nível territorial, pela cobrança dos direitos de propriedade 
da Ordem e, ao nível militar, na organização dos corpos 
guerreiros e no provimento e manutenção das infra-estruturas 
militares. Um bom exemplo é Estêvão da Gama., pai de Vasco
da Gama, simultaneamente alcaide-mor e comendador de 
Sines nos finais do século XV.
  Por vezes, os domínios jurisdicionais da Ordem chocavam-se 
com os dos rei, que nomeava também oficiais para a recolha 
de impostos régios, como a sisa. A prova é a nomeação ou 
confirmação simultânea de oficiais pelo rei e pela Ordem neste 
período.
O concelho e o seu sucesso económico. O

termo da nova vila, o espaço que lhe assegurava a 
sobrevivência económica, só foi delimitado em 1364, por 
nova carta régia, com as resistências da Ordem e de Santiago 
do Cacém.
  A primeira delimitação criava um concelho muito mais 
extenso que o actual. A norte confrontava com Santiago do 
Cacém; a este com Garvão, Panóias e Odemira; a sul com o rio 
Mira, incluindo no termo a foz, o Cercal e Colos; a oeste 
confrontava com o Oceano Atlântico.
  Estes  limites, apesar de contestados pelo concelho de 
Santiago do Cacém, que afirmava perder território fértil, 
foram confirmados pelo rei na carta referida. O concelho foi 
desmembrado em 1485, pela criação de Vila Nova de 
Milfontes, e pela elevação de Colos a vila, em 1499. A partir 
daí manteve uma configuração semelhante à actual. 
  O primitivo concelho era pouco privilegiado do ponto de 
vista agrícola. No litoral os solos são arenosos, enquanto que 
no interior são de formação xistosa. As únicas bolsas férteis 
situam-se no Cercal e em Colos. Logo, o concelho de 
Santiago do Cacém resistia à perda da sua ligação com o mar,
mais do que pela perda de terrenos férteis.
  O facto de ser  um porto constituía realmente mais-valia do 
novo concelho, inserido num contexto económico de 
agricultura de sequeiro e de criação de gado. Os produtos do 
Campo de Ourique ( além dos cereais e dos coros também a 

lenha, a  cortiça, o carvão e o mel) eram escoados através de 
Sines para Lisboa. Os cereais provenientes de Sines, assim 
como os de Alcácer do Sal e de Odemira estavam mesmo 
isentos do pagamento de portagem pelo foral de Lisboa de 
1377.
  Assim, Sines desempenhava um papel de importância 
regional relevante, embora a nível nacional não passasse de 
um porto secundário. Esta realidade é visível pelo número de 
besteiros do conto  ( soldados reais armados com uma besta) 
recrutados entre os homens de ofício de Sines em 1385: vinte 
e um. Só Odemira se lhe equiparava, embora o número fosse 
facilmente ultrapassado por Alcácer do Sal e Setúbal. Quando 
comparamos o número de besteiros de Sines com o de Évora 
(150), o maior centro urbano do Alentejo, compreendemos o 
papel secundário da localidade.
  Já em 1422 o número decresce, o que indicia um grave 
retrocesso demográfico da vila, após um período de crises de 
produção agrícola e conflitos militares. O rol dos besteiros 
desse ano atribui apenas dez a Sines, enquanto que Santiago 
do Cacém apresenta vinte, Setúbal trinta e Évora cem. Como 
porto marítimo, a vila foi mais afectada do que, por exemplo, 
Santiago do Cacém, uma povoação  interior com acesso fácil 
ao litoral.
  A fragilidade da vila e o lugar secundário que ocupa em 
relação a outras povoações pode explicar-se por duas ordens 
de factores.
  Primeiramente a limitação do seu porto. A «calheta», uma 
língua de terra na baía de Sines, está vulnerável aos temporais 
de sudoeste, pela orientação da baía a sul. Por outro lado, já no 
século XVI tinha apenas capacidade para uma dúzia de 
embarcações de pesca.
  Em segundo lugar, o termo de Sines situa-se no Campo de 
Ourique, a área menos povoada do Alentejo e periferia do 
Reino.
  Assim sendo, a vila e concelho de Sines só poderiam 
desempenhar um papel de importância a nível regional, o que, 
de nenhuma forma, lhes diminuía valor.
Conclusões. A vila de Sines foi criada num momento de 

desenvolvimento do litoral português em relação com a 
dinamização do movimento comercial e o crescimento 
demográfico verificados por todo o país.
  A sua criação foi de responsabilidade régia, num momento 
de fortalecimento do poder da Coroa em detrimento de 
outros poderes, neste caso, o da Ordem de Santiago de 
Espada.
  Por fim, a alteração da dinâmica concelhia na Baixa Idade 
Média explica que não tenha sido outorgada uma carta de 
foral, mas sim uma carta régia, onde se define e outorga uma 
autonomia relativa.

Bibliografia

Chancelarias Régias Portuguesas, D. Pedro I (1357-1367),
edição de A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1990. A carta régia de 

1367 encontra-se nas páginas 323-324 e a de 1364 nas páginas 

451-452.

MARQUES, A.H. de Oliveira, Portugal na Crise dos Séculos 

XIV e XV,  vol. IV da Nova História de Portugal, dir. de Joel 
Serrão e de A.H. de Oliveira Marques, Lisboa, Ed. Presença, 
1987.
PIMENTA, Maria Cristina, “As Ordens de Avis e de Santiago 
na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge”, Militarium

Ordinum Analecta, vol.5, Porto, Fundação Eng. António de 
Almeida, 2001.
QUARESMA, António, “Sines no Trânsito da Época 
Medieval Para a época Moderna”, Da Ocidental Praia 

Lusitana: Vasco da Gama e o seu Tempo, Comissão Nacional 
para a Comemoração dos descobrimentos Portugueses, 
Lisboa, 1998.
SOLEDADE, Arnaldo, Sines, Terra de Vasco da Gama, Sines, 
ed. Câmara Municipal de Sines, 4ª edição, 1999.

(*) Sandra Cristina Patrício da Silva, natural de Sines, estuda 
no curso de História da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra. 

Por Sandra Cristina Patrício da Silva*

A elevação de Sines a vila está ligada à sua importância marítima.
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Rostos de Timor
A Capela da Misericórdia, em Sines, recebeu em Outubro as fotos que Eduardo Gageiro tirou em 
2000 aos muitos rostos de Timor.

A CÂMARA Municipal de Sines organizou, entre 12 de 
Outubro de 2 de Novembro, na Capela da Misericórdia, 
a exposição do fotógrafo Eduardo Gageiro “Timor, No 
Amanhecer da Esperança”.
 Gageiro, um dos maiores fotógrafos portugueses da 

actualidade, esteve em Timor em Abril de 2000, numa 
altura em que o território tentava voltar à normalidade 
depois da convulsão provocada pelos resultados do 
referendo de auto-determinação do território, realizado 
em 1999.
 O conjunto do trabalho que então efectuou, de que a 

exposição em sala é apenas uma parte, oferece um 
retrato completíssimo da paisagem física, mas 
sobretudo humana de Timor. Das crianças aos políticos, 
dos soldados aos homens da igreja, dos jovens aos 
anciãos, dos vivos aos mortos, este é o álbum de família 
de uma nação que se ergue das ruínas e se prepara para 
viver o destino que escolheu. 
 “Timor, no Amanhecer da Esperança” foi publicado 

em álbum. A receita do livro foi oferecida para o espaço 
cultural de Xanana Gusmão.

 A Capela da Misericórdia (Sines) está aberta todos os 
dias úteis, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, e 
aos fins-de-semana e feriados, das 15h00 às 18h00.

Uma vida dedicada ao fotojornalismo. Eduardo
Gageiro nasceu em Santarém, a 16 de Fevereiro de 
1935. Empregado de escritório na Fábrica de Loiça de 
Sacavém de 1947 a 1957, conviveu diariamente com 
pintores, escultores e operários fabris, que o 
influenciam na sua decisão de fazer fotojornalismo.
 Com 12 anos publica no Diário de Notícias, com 

honras de primeira página, a sua primeira fotografia.
 Começa a sua actividade de repórter fotográfico no 

Diário Ilustrado em 1957.
 Foi fotógrafo do Diário Ilustrado, O Século Ilustrado,

Eva, Almanaque, Match Magazine, Associated Press 
(Portugal), Companhia Nacional de Bailado e da 
Presidência da República. Foi editor da revista Sábado. 
Actualmente é freelancer e trabalha, nomeadamente, 
para a Assembleia da República.
 É membro de honra do Fotokluba Riga (ex-URSS), 

Fotoclube Natron (ex-Jugoslávia), Osterreichisdhe Fur
Photographie, O. G. Ph. Viena (Áustria), Gold Year de 

Honra (Novi Sad, Jugoslávia) e Excellence FIAP 
(Fédération Internationale de l'Art Photographique 
Berna, Suíça.

 Recebeu inúmeros prémios, em vários países do 
mundo. Realizou dezenas de exposições individuais e 
participou em mais de 300 exposições colectivas, nos 
cinco continentes. 

“Procurei captar a esperança de Timor”
Eduardo Gageiro fala do que mais o impressionou na estada em Timor e conta as histórias por detrás das 
fotografias.

Sineense - Que Timor foi encontrar em 2000?
Eduardo Gageiro - Há muitos anos que ambicionava ir 
a  T imor.  Fu i -me  documentando  s empre  
exaustivamente sobre o que lá se passava. Tentei ir lá 
várias vezes, mas nunca consegui visto. Quando, depois 
do referendo, consegui lá ir, já estava à espera de 
encontrar um Timor destruído, mas quando cheguei 
fiquei surpreendido com o que vi. Aquele grupo de 
indonésios que estava em Timor destruiu a 100 por 
cento o território, e especialmente Díli. Era muito mais 
violento do que aquilo que eu imaginava. Foi nesse 
ambiente absolutamente caótico que eu comecei a 
contactar com as pessoas, a fotografar a destruição.
 Entretanto fui contactando com as pessoas, que eram 

muito cordiais. Quando descobriam que eu era 
português, não me largavam, a fazer perguntas, a 
conversar, a contar-me coisas, a ajudar-me a ir fazer 
fotografias em que eu não tinha reparado. Foi um 
convívio muito agradável e foi assim que consegui fazer 
algumas fotografias que mostram o que era o Timor 
que os indonésios deixaram.

 Aconteceram cenas fantásticas. Lembro-me, por 
exemplo, no mercado, de ter encontrado um senhor - 
essa fotografia está na exposição - com ar muito triste, 

com o olhar parado, que andava com um pintainho na 
mão. Dirigi-me a ele e perguntei-lhe: “Então traz aí o 
pintainho para quê?” Ele disse-me que o pintainho era 
para vender. 
 “Mas, desculpe, o pintainho é tão pequenino, o senhor 

anda aqui a vender o pintainho porquê?”, disse eu.
 “Porque não tenho mais nada para vender”, res-

pondeu-me ele.
 Mas o que ainda mais me impressionou foi que eu 

peguei numa nota, tentei meter-lhe discretamente no 
bolso e ele não quis aceitar! Só com grande relutância é 
que ele deixou pôr-lhe no bolso uma pequena nota, de 
valor médio. Isto chocou-me profundamente e, ao 
mesmo tempo, apreciei ainda mais os timorenses, que 
sofreram durante tantos anos, foram espezinhados de 
uma maneira execrável por um país potente e no 
entanto mantiveram sempre a dignidade. Essa foi uma 
das imagens que mais me chocou. 

Existe nesta exposição uma grande predominância 
de rostos. Porquê?
Porque eu acho que as pessoas é que são o mundo. Eu 
gosto de paisagens, como todos nós, mas eu acho que 
uma paisagem sem um ser humano não é a mesma 

A exposição de Gageiro na Capela da Misericórdia oferece um retrato da paisagem física, mas sobretudo humana de Timor.

Gageiro: “Fiquei surpreendido com o que vi”
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coisa. Gosto muito de ler nos olhos das pessoas. Gosto 
de fotografar as pessoas de frente e, de certo modo, 
tentar captar a parte interior das pessoas. Uma expressão 
do olhar, para mim, como fotógrafo, define todo um 
momento, todo um sofrimento. Em Timor era 
fundamental que eu fotografasse os olhares das pessoas.

Rostos sobretudo de crianças…
Sim. Para já, porque as crianças são o futuro do mundo, 
passe a redundância. Mas de qualquer modo, porque as 
crianças, como viam que eu era português e não uma 
pessoa hostil, riam-se para mim. Achei tão 
gratificante… porque as crianças, apesar de tudo, 
tinham uma esperança e eu procurei captar isso, a 
esperança de Timor.

Das fotografias aqui expostas qual é que tem maior 
significado para si?
É muito difícil. Cada fotografia, para mim e para tantos 
fotógrafos, tem sempre uma história por trás. Já contei a 
do pintainho, que foi a que mais me impressionou, 
porque mostrou uma situação ao mesmo tempo de 
miséria e de dignidade. Essa, para mim, é a mais 
marcante. Mas houve tantas outras… 

 A de Xanana Gusmão com a actual mulher, por 
exemplo, que parece não ter nada de especial, mas que 
me marcou. Eles nunca tinham sido fotografados 
juntos, porque o bispo Ximenes Belo dizia que não 
podiam aparecer em público porque não eram casados. 
O bispo Belo é uma pessoa excelente, mas aí era um 
bocado radical. 
 Mas eu falei com a Kirsty, mulher do Xanana, e com o 

próprio Xanana e disse que gostava muito de fotografá-
los pela primeira vez juntos. Eles aceitaram, com a 
condição de que a publicação da foto ocorresse só 
depois de casarem. E eu cumpri essa promessa. 
 Fiquei muito contente por eles terem essa confiança em 

mim e de poder cumprir essa promessa. Uma pessoa 
quando tem uma profissão como a minha é fundamental 
que a exerça com dignidade.

Pretende voltar a Timor?
Sim. Logo a seguir à independência, depois até de ter 
enviado parte do dinheiro do livro de fotografias para lá, 
recebi uma carta da Kirsty, dizendo que ela e o Xanana 
tinham ficado muito admirados por eu não eu ter 
aparecido por lá, tinham saudades minhas. Tenho que 
voltar…

Este é um trabalho com continuidade…
À partida, sim. É pena Timor estar tão longe. E eu 
também já não tenho 20 anos. É uma viagem um 
bocado complicada. Mas eu que não gosto de estar 
parado. Embora, como eu costumo brincar, já esteja na 
terceira idade, continuo sempre, pelo menos com a 

parte mental sempre a funcionar.
 Estive recentemente em Cuba a fazer uma reportagem 

para o Fidel Castro. Também foi agradável. Ele recebeu-
me. Fiz as fotografias que quis. Aliás, aí é que eu quero 
ver se volto. Gostava muito de fazer um livro sobre 
Cuba. É um povo com grande dignidade que tem sido 
muito maltratado, injustamente (há países que têm dois 

pesos e duas medidas), e gostava de chamar a atenção 
para ele.

O Eduardo Gageiro tem um currículo 
internacionalmente reconhecido. Como é que se 
sente hoje por, com apenas com 12 anos, ter tido a 
possibilidade de publicar uma fotografia na 
primeira página de um jornal de expansão nacional 
(Diário de Notícias)?
Sinto-me feliz por ter tido a possibilidade de contactar 
com as pessoas e com as coisas durante estes anos todos. 
Acho que fui um privilegiado em ter andado pelo 
mundo a fotografar coisas e pessoas. Agora, em relação 
a esses louros, uma pessoa fica sempre contente, mas 
não quer dormir à sua sombra. Quero continuar sempre 
a fazer cada vez mais e, se for caso disso, chamar a 
atenção para situações que me parecem menos justas.

Que opinião tem sobre a forma como a sua obra está 
exposta na Capela da Misericórdia?
Acho que está com muito bom gosto. Este local é 
magnífico. Aliás, já tive a oportunidade de fazer  aqui 
uma exposição sobre a mulher. Fico contente por a 
exposição ter vindo cá. Já tinha até feito essa promessa 
ao senhor presidente. Depois, a exposição foi pedida 
para tantos sítios que eu fiquei quase sem datas. Fiquei 
muito envergonhado quando o presidente me 
perguntou pela exposição, a certa altura. Finalmente 
está aqui exposta e fico contente por ter cumprido a 
minha promessa, um bocado tardiamente, mas “missão 
cumprida”!

“...falei com a Kirsty, mulher do 
Xanana, e com o próprio Xanana 

e disse que gostava muito de 
fotografá-los pela primeira vez 
juntos. Eles aceitaram, com a 

condição de que a publicação da 
foto ocorresse só depois de 
casarem. E eu cumpri essa 

promessa.”

“Mas, desculpe, o pintainho é tão 
pequenino, o senhor anda aqui a 

vender o pintainho porquê?”, disse 
eu.“Porque não tenho mais nada 
para vender”, respondeu-me ele.
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As obras em Outubro
Um roteiro pelas principais obras concluídas, em curso e em projecto no concelho de Sines.

CONCLUÍDAS

Um Inverno mais fácil

no Bairro Amílcar Cabral
As obras de enquadramento paisagístico do Bairro Amílcar Cabral foram inauguradas.

O BAIRRO Amílcar Cabral, na zona poente de Sines, 
já está arranjado. A inauguração dos melhoramentos foi 
assinalada dias 13 e 14 de Setembro com um programa 
de iniciativas organizado pela CMS e pela Associação 
Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém 
(ACVSSC), que incluiu uma exposição sobre o poeta 
Eugénio Tavares, muita música, atribuição toponímica 
e uma visita guiada ao bairro renovado com a presença 
de António Lima, cônsul da Embaixada de Cabo Verde.

 “A embaixada congratula-se com este tipo de 
iniciativas e incentiva os seus intervenientes a 
prosseguirem com o intuito de melhorar as condições 
de vida das populações que servem”, disse o diplomata, 
que agradeceu “o digno acto” da Câmara Municipal de 
Sines e realçou o “exemplo de sucesso” que constitui o 
modelo de cooperação institucional entre a ACVSSC e 
as entidades locais.

 “Era uma obra de que há muito tempo a população 
do bairro estava à espera.  Ficamos muito satisfeitos 
com a sua concretização e com o trabalho feito pela 
Câmara de Sines. Esta população hoje já pode viver dias 
melhores”, afirmou João Doroteia, presidente da 
ACVSSC.
 Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, elogiou a integração da comunidade cabo-
verdiana em Sines e manifestou a vontade de continuar 
a trabalhar com a associação para melhorar a vida no 
bairro, nomeadamente, com a construção de um centro 
social e de um polidesportivo.

 Ruas novas, novos nomes. Com as obras de 
enquadramento paisagístico agora concluídas, uma 
empreitada no valor de 351 mil euros (+IVA), os 
principais problemas do bairro, a dificuldade de 
circulação e a falta de escoagem das águas da chuva, 
foram resolvidos com a pavimentação das ruas e a 
colocação de colectores de águas pluviais.
 A qualidade de vida no bairro é também melhorada 

com a criação, nos espaços disponíveis, de zonas verdes,
algumas delas com bancos, funcionando como pontos 
de convívio, e de uma área para as crianças. 
 Foram construídos muros de suporte e contenção de 

terras e instalada uma rede de rega semi-automática. 
 As infra-estruturas eléctricas foram reformuladas, de 

modo a torná-las menos inestéticas, e as cablagens 
telefónica e para tv cabo foram enterradas.
 Além da componente física, outra componente da 

“integração qualitativa” do bairro no tecido urbano de 
Sines foi a atribuição toponímica aos arruamentos 
 Sines tem agora cinco novas ruas, todas elas com 

nomes ligados a figuras e marcos da história cabo-
verdiana, a principal comunidade a viver no bairro: Rua
5 de Julho (data da independência de Cabo Verde,
1975), Rua Diogo Gomes (descobridor das ilhas, 
1460), Rua Eugénio Tavares (poeta, compositor e 
jornalista cabo-verdiano, 1867-1930), Rua Concelho 
de Santa Cruz (município geminado com Sines, 1993) 
e Rua Baltazar Lopes da Silva (advogado e escritor,
1907-1989).

Arranjos Exteriores da Zona B - Largo Júdice Fialho
Empresa adjudicatária: Teodoro Gomes Alho & Filho, Lda.
Valor do contrato: 322 223 euros

Arranjos Exteriores do Bairro Operário
Empresa adjudicatária: Ermoque S.A.
Valor do contrato: 303 767 euros 

Reabilitação da Escola Primária da Cabeça da Cabra
Empresa adjudicatária: Soc. de Construções Lousa, Lda.
Valor do contrato: 116 718 euros

Colector Pluvial entre São Marcos e São Rafael
Por administração directa

Pavimentação do largo frente ao n.º 10 da Urb. do Alcarial
Por administração directa

Melhoramentos no estádio municipal
Por administração directa

Visita ao bairro, no dia da inauguração.

Aspecto do bairro renovado.
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EM CURSO

Bairro da Floresta (ler editorial, na página 3)
Empresa adjudicatária: Edifer SA
Valor do contrato: 4 910 256 euros

1. A obra de escavação / contenção da Biblioteca / 
Centro de Artes (992 776 euros) continua em 
execução e espera-se que esteja pronta no final do ano.

2. O projecto de execução da Biblioteca / Centro de 
Artes (arquitectura e especialidades) foi aprovado pelo 
executivo da CMS na reunião de câmara de 7 de 
Agosto. Mais pormenores sobre o projecto da Biblioteca 
/ Centro de Artes em www.mun-sines.pt/urbanismo.

Arranjos Exteriores da ZIL II - Fase III (Ruas 4, 5, A, A1-A4, 
D, L, M, N, O, P, Q e J)
Empresa adjudicatária: Teodoro Gomes Alho & Filho, Lda
Valor do contrato: 2 390 000 euros

Loteamento do Bairro das Índias
Empresa adjudicatária: Teodoro Gomes Alho & Filho, Lda.
Valor do contrato: 523 200 euros

Jardim Público de Porto Covo
Empresa adjudicatária: Ermoque Empreiteiros, S. A.
Valor do contrato: 416 500 euros

PROJECTOS

Palácio Pidwell vai receber 

escola de música e bailado
O projecto base de arquitectura foi aprovado no final de Agosto.

O EXECUTIVO da Câmara Municipal de Sines 
aprovou por unanimidade, na sua reunião de 20 de 
Agosto, o projecto base de arquitectura da adaptação 
do Palácio de Pidwell para uma extensão do 
Conservatório Regional do Baixo Alentejo.
 A obra, com uma verba inscrita em Plano Plurianual 

de Investimentos de 1 217 900 euros, consiste no 
restauro do edifício, actualmente com algumas partes 
em ruína, e nalgumas alterações de estrutura necessárias 
para o cumprimento das suas novas funções.
 Entre essas alterações de estrutura, a principal é a 

construção de uma semi-cave para para as salas de 
ballet.
 A proposta de intervenção dos projectistas (empresa 

Traços e Números) propõe uma cave construída junto à 
fachada norte, uma solução que deixa livre a área 

exterior para a implantação de um jardim 
urbano. O anexo existente será demolido.
 O piso térreo do edifício será ocupado 

pelas áreas destinadas a serviços 
administrativos e da direcção. As grandes 
salas serão adaptadas para a instalação de 
um pequeno auditório.
 O primeiro andar será ocupado por um 

conjunto de cinco salas para formação 
musical. O segundo será reservado, entre 
outras, para salas de professores e alunos e 
biblioteca.
 A área bruta da intervenção corresponde a 

1059,5 metros quadrados.
 O projecto será orientado de modo a 

respeitar ao máximo a composição 
arquitectónica actual.

O modelo inglês. A construção 
actual do Palácio Pidwell, em planta 

quadrada, corresponde ao núcleo principal do que teria 
sido um complexo mais amplo.
 A casa foi construída pelos irmãos Samuel e Charles 

Pidwell, que, vindos da Cornualha (Inglaterra), se 
estabeleceram em Sines, nos finais do século XIX.
 Pezance, a cidade litoral que eram originários, faz 

lembrar Sines. E o Palácio Pidwell faz lembrar a Morrab 
House, casa-mãe dos Pidwell, actualmente usada como 
biblioteca daquela localidade. 

 O rigor e simplicidade da composição dos dois 
primeiros pisos e o uso de grandes janelas em guilhotina 
são os principais testemunhos da influência “georgiana” 
do edifício inglês sobre o português.

Fonte: Memória descritiva do projecto, da autoria da 

empresa Traços e Números.

Uma piscina para todos
O projecto de arquiectura da Piscina Municipal foi aprovado pela CMS em 

7 de Agosto.

O PROJECTO de arquitectura da Piscina Municipal de 
Sines foi aprovado, por unanimidade, na reunião de 
câmara de 7 de Agosto.
 O projecto aprovado é uma adaptação ao inicialmente 

adquirido ao Vasco da Gama Atlético Clube. A adaptação 
foi realizada com o objectivo de diminuir os custos da 
obra, sem prejudicar as funções mais nobres do 
equipamento.
 As Piscinas Municipais Cobertas e Aquecidas, que serão 

construídas num terreno da Área de Expansão Sul-
Nascente, perto da Escola Secundária 3.º CEB Al Berto, 
incluem dois panos de água: uma piscina de 25x17m e um 
tanque de aprendizagem de 14x8m de largura, ambos 
aquecidos principalmente com recurso a energia solar.

 A norte há uma bancada com 300 lugares. 
 Distribuídos pelo equipamento, existem espaços para 

balneários, gabinetes técnicos e administrativos, posto de 
socorros, sala de aquecimento e pedagógica, bar / balcão, 

etc.
 A organização dos espaços e o desenho exterior do 

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

cobertura da nave principal, que lembra guindastes e 
gruas, remete, por sua vez, para o “porto” bem próximo.
 De futuro, é possível aproveitar toda área de terreno livre

e envolvente do edifício a nascente, sul e poente para zonas 
verdes e, no Verão, ligá-las ao interior do edifício, com a 
abertura dos envidraçados basculantes que o projecto 
propõe.

Fonte: Memória descritiva do projecto adaptado, da autoria 

do arquitecto Herculano Saraiva. O projecto global é da 

Enarpla.
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DELIBERAÇÕES E EDITAIS
EDITAL Nº 87-A/2002 
Resumo das deliberações da reunião de câmara de 7 de Agosto

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 7 de Agosto de 2002 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:
- Deliberado atribuir quota extraordinária à Escola Tecnológica de Sines com 
vista a reforço financeiro para aquisição de novos equipamentos didácticos.
- Atribuído subsídio extraordinário ao Ginásio Clube de Sines, de forma a apoiar 
o 4º Festival de Ginástica Infantil.
- Ratificado, por unanimidade, o despacho do Sr. Vice Presidente, no sentido de 
actualizar os preços das refeições a fornecer pelo Refeitório Municipal, nos 
termos da Portaria nº 773/2002 de 2 de Julho.
- Deliberado dar parecer favorável à Federação Portuguesa de Naturismo, no 
sentido de legalizar a prática do naturismo na Praia do Salto, em Porto Covo.
- Deliberado apoiar a edição do livro "Exercícios de Desencanto e Inutilidade", 
de que é autor o Dr. João Braz.
- Aprovado, por unanimidade, o Projecto de Arquitectura e Especialidades da 
Biblioteca e Centro de artes.
- Aprovado, por unanimidade, o Projecto de Arquitectura da Piscina Municipal de 
Sines.
- Deliberado apoiar os Independentes de FUTSAL, para a realização do Torneio 
Internacional Cidade de Sines em FUTSAL, a realizar nos dia 7 e 8 de Setembro 
de 2002.
- Aprovada, por unanimidade, a fixação da taxa de derrama para o ano 2002 em 
10%.

Sines, 12 de Agosto de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho 

EDITAL Nº 90/2002
Resumo das deliberações da reunião de câmara de 20 de Agosto

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 20 de Agosto de 2002 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:
- Aprovada a proposta da Junta de Freguesia de Sines para reformulação do 
Parque Infantil e Jardim da Baixa de S. Pedro, na sequência da competente 
vistoria, cujo projecto se agendará para execução em 2003.
- Aprovado por unanimidade a alteração ao loteamento Municipal do Bairro das 
Índias, no sentido de reduzir cota altimétrica e permitir optimizar as áreas de 
cave e espaço público.
- Aprovada a alteração ao Loteamento Municipal do Farol, cuja proposta esteve 
em apreciação pública não tendo havido qualquer sugestão e/ou reclamação.
- A CMS tomou posição, a enviar à Assembleia Municipal,  no sentido de 
sensibilizar a EDP para o não encerramento do serviço de atendimento ao 
público já que causa sérios prejuízos  aos munícipes.
- Aprovada a lista provisória das Bolsas de Estudo referentes ao ano lectivo 
2001/2002 a afixar para o competente período de audiência prévia.
- Aprovado por unanimidade o programa provisório apresentado pela 
Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém, para os dias 13 e 14 
de Setembro.
- Deliberado aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos para
lançamento do Concurso Público para Fiscalização da Empreitada de 
Construção da Biblioteca e Centro de Artes.
- Deliberado por unanimidade propor à Assembleia Municipal a aprovação da 
contratação de empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, conforme proposta na 
Comissão de Análise, destinado a execução de obras e projectos 
comparticipados  pelos Fundos Comunitários.
- Aprovado por unanimidade o Projecto Base de Arquitectura de Adaptação da 
Casa Pidwell a Conservatório de Música.

Sines, 21 de Agosto de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 95/2002 
Resumo das deliberações da reunião de câmara de 4 de Setembro

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no 
uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 
de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária 
de 04 de Setembro de 2002 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:
- Deliberado, por unanimidade, propor a Comissão de Carnaval de Sines para 
ser homenageada pela Gala da Costa Azul, iniciativa daquela Região de 
Turismo.
· Deliberado apoiar o III Encontro de Grupos Corais Alentejanos, a realizar em 
Sines no dia 19 de Outubro , iniciativa do Grupo Coral Amigos da Boa Vontade. 
· Deliberado, por unanimidade proceder ao embargo das construções 
clandestinas na Herdade da Parreira com vista à sua demolição.

Sines, 09 de Setembro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 98/2002 
Resumo das deliberações da reunião de câmara de 18 de Setembro

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no 
uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 
de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária 
de 18 de Setembro de 2002 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa: 
- Aprovada a lista definitiva de Bolseiros do ano lectivo 2001/2002, com 
ausência de reclamações no prazo legal de afixação. 
- Adjudicado, por unanimidade, à Auto-Sueco a aquisição de um autocarro de 43 
lugares pelo valor de 137.734,00 Euros. 
- Aprovada a minuta de contrato de prestação de serviços com a Ambilital para a 
entrega e recepção de resíduos sólidos urbanos. 
- Deliberado atribuir um subsídio extraordinário ao Motocross Clube de Sines, 
no valor de 1750 Euros para apoio à prova de Motocross Troféu ROMOTO. 
- Deliberado atribuir subsídio de 250 Euros à Federação Nacional de 
Associações de Estudantes de Enfermagem para a realização do XXIV 
Encontro Nacional Alentejo 2003. 
- Aprovado que o valor da Taxa da Contribuição Autárquica para o ano de 2003 
continuará a ser de 1.0. 
- Deliberado, por unanimidade, que a localização do Monumento aos 
resistentes Anti-Fascistas será no Jardim da 
Praça da República conforme proposto pela Comissão Pró-Movimento. 
- Deliberado o encerramento do Parque Municipal de Sines para obras de 
manutenção a partir de 30 de Setembro. 
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário à equipa de Andebol Sénior 
Masculino do Ginásio Clube de Sines, no valor de 2000 Euros e para fazer face 
às despesas inerentes à subida de Divisão. 

Sines, 23 de Setembro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 99/2002
Comissões de vistorias

Manuel Coelho Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso 
das competências que lhe confere o artº 68, nº1, alínea a) da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, torna público que, por deliberação de Câmara de 18 de 
Setembro de 2002, são nomeados os seguintes peritos por parte da Câmara 
Municipal de Sines, para as diferentes comissões de vistorias previstas na 
legislação:

Decreto-Lei 177/01 de 04 de Junho - Licenciamento de Obras Particulares
Efectivos:
- Engª Paula Marçal
- Arqº Miguel Falcão
-Engº Pedro Martins
Suplentes:
- Arqtª Adélia Garcia
- Engª Rosa Rodrigues
Coordena a comissão o Arqº Miguel Falcão.
Fazem ainda parte da comissão um representante do Serviço Nacional dos 
Bombeiros e um representante da autoridade sanitária.

D.L. 321-3/80 de 15 de Out.  - Regime do Arrendamento Urbano
Não é prevista a constituição da comissão de vistorias, pelo que se aplica a 
comissão referente ao regime de licenciamento das obras particulares.

D. L. 57/02  Estabelecimentos de Restauração e Bebidas
Efectivos:
- Engª Célia Marques
- Arqª Rita Pinho
- Engª Fernanda Duarte Moura
Suplentes:
- Engº Farinha
- Engª Paula Marçal
- Arqtª Fátima Matos
Coordena a Comissão a Arqtª Rita Pinho.
Fazem ainda parte da Comissão o Delegado de Saúde ou adjunto, um 
representante do Serviço Nacional dos Bombeiros, um representante da 
entidade competente quando se trata de estabelecimentos que disponham de 
instalações para fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados e um 
representante da FERECA.

D.L. 167/97  Empreendimentos Turísticos
Efectivos:
- Arqº Miguel Falcão
- Engº Farinha
- Engª Fernanda Duarte Moura
Suplentes:
- Arqª Adélia Garcia
- Engª Paula Marçal
- Engª Célia Marques
Coordena esta Comissão o Arqº Miguel Falcão.
Fazem ainda parte da Comissão o Delegado de Saúde ou adjunto, um 
representante do Serviço Nacional dos Bombeiros, um representante do orgão 
local ou regional de turismo, um representante da Confederação do Turismo 
Português.

D.L. 370/99  Comércio e armazenagem de produtos alimentares e não 
alimentares e de prestação de serviços cujo funcionamento envolva 
riscos para a saúde e segurança das pessoas
Efectivos:
- Arqª Rita Pinho
- Engª Fernanda Duarte Moura
Suplentes:
- Arqª Fátima Matos
- Engª Rosa Rodrigues

Coordena a Comissão a Arqª Rita Pinho.
Fazem ainda parte da Comissão o Delegado de Saúde ou adjunto, um 
representante do Serviço Nacional dos Bombeiros, um representante da 
DGFCQA ou Direcção Regional da Agricultura (no caso de Pastelaria, 
panificação e gelados) e o veterinário municipal (no caso de matérias primas de 
origem animal, talho ou peixaria).

D.L. 315/99  Recinto de Espectáculos e Divertimentos
Efectivo:
- Engª Rosa Rodrigues
Suplente:
- Engª Célia Marques
Faz ainda parte da Comissão o representante da Direcção Geral Espectáculos.

D.L. 378/97  Espaços de Jogos e Recreio
Efectivos:
- Engª Paula Marçal
- Tecnico Profissional Especialista José Manuel Barambão
Faz ainda parte da Comissão o adjunto do Delegado Regional de Saúde do 
distrito ou a autoridade de saúde por ele designada.

D.L.177/01 de 04 de Junho  Loteamentos (Recepção de Obras)
Efectivos:
 - Engª Paula Marçal
 - Engº Albino Roque 
Suplentes:
- Engª Fernanda Duarte Moura
- Engº Pedro Martins
Coordena a comissão a Engª Paula Marçal.

A DPGUOT  é responsável pelo processo administrativo das vistorias.
O Coordenador de cada Comissão de Vistorias, deve, nas faltas e 
impedimentos indicar quem o substitui.
O presente edital substitui o edital nº 72/2002.

Paços do Concelho, 24 de Setembro 2002

Mantêm toda as comissões nomeadas sendo alterados apenas os seus 
coordenadores.

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 106/2002
Resumo das deliberações da reunião de câmara de 2 de Outubro

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 02 de Outubro de 2002 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:
- Aprovado o Projecto de Arruamentos da Travessa do Calça Virada para 
abertura do competente concurso.
- Deliberado agendar hasta pública para os lotes do Bairro das Índias para o dia 
25.10.2002 às 14H30m.
- Deliberado atribuir subsídio à Associação da Casa-Memória de Camões em 
Constância, no valor de 20 €.
- Adjudicado, por unanimidade, o fornecimento e montagem de portas no 
Mercado Municipal de Sines à Obripinta pelo valor total de 6.900 €.
- Deliberado, por unanimidade, o programa de Transportes Escolares e 
adjudicado ao Vasco da Gama Atlético Clube por 448,92 €/dia.
- Aprovada a adjudicação da Empreitada de Reabilitação Exterior da Cantina da 
Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico nº 1 de Sines, à Pidwell & Barbosa por 
12135,60 €.
- Aprovada a contratação de leasing para a aquisição de tractor de rodas 4x4, à 
Locapor do Grupo Caixa Geral de Depósitos pelo valor total do contrato de 
locação 50.194,98 €.
- Aprovado subsídio de 250 € à Federação Portuguesa das Colectividades de 
Cultura e Recreio.
- Aprovado, por unanimidade, o novo valor da quota de Associado da AMLA
para o ano 2002 que é de 9.100 €/mês.
- Aprovada a realização de espectáculo de Músicos de Cabo Verde para o 
próximo dia 10.10.2002 na Capela da Misericórdia e no valor total de 1830 €.

Sines, 04 de Outubro de 2002

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 107/2002
Consulta pública: Processo de avaliação de impacte ambiental “Unidade 
industrial de moagem de clínquer para a fabricação de cimento” 

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines: 
Torna público que se encontra disponível para consulta pública durante 23 dias 
úteis, de 8 de Outubro a 8 de Novembro de 2002, na Secretaria dos Paços do 
Concelho, das 9:00 às 16:00 horas, o Processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental “Unidade Industrial de Moagem de Clínquer para a Fabricação de 
Cimento”.
 E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos lugares públicos do costume. 

 Câmara Municipal de Sines, 08 de Outubro de 2002

 Afixe-se!
 Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho
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Benfica ganha torneio de futsal
A equipa lisboeta, uma das responsáveis pela crescente popularidade do futsal em Portugal, levou o principal 

troféu do I Torneio Internacional “Cidade de Sines”.

O SL BENFICA venceu o I Torneio Internacional 
“Cidade de Sines” de Futsal, que encheu o Pavilhão dos 
Desportos, nos dias 7 e 8 de Setembro. A equipa de 
Lisboa ganhou ao Sporting CP (3.º lugar) na primeira 
jornada, por 4-2, e na final o FC Barcelona (2.º lugar), 
por um confortável 7-4. O clube de Sines, 
Independentes Futsal Associação, classificou-se em 
quarto lugar e conquistou a Taça Fair Play.

 Uma organização da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Sines, com o apoio dos Independentes 
FA, com muito público e um excelente nível 
competitivo, importante na promoção da cidade e da 
própria modalidade, que ameaça tornar-se rapidamente 
na mais importante em termos de desportos de pavilhão 
em Portugal.
 “Este torneio está muito bem organizado e contribui 

decisivamente para que o futsal dê um salto no Alentejo, 
que é uma zona do país onde a modalidade ainda tem 
pouco incremento”, afirmou Jorge Moura, treinador da 
equipa vencedora.
 “Era bom que houvesse muitos torneios como este, 

porque é uma maneira de ampliar o número de pessoas 
que gostam deste desporto. São campeonatos onde 
existe uma tensão, uma emoção muito forte, o que é 
importante”, disse Carlos Alberto Aranha, treinador 
brasileiro ao serviço do Sporting CP.
 Alberto Perez, o técnico do FC Barcelona, uma das

equipas europeias com maior tradição na modalidade 
também elogiou a organização - “toda a gente tem 
muita vontade de aprender e aprendemos todos” - e 
reconheceu que as diferenças entre o futsal praticado em 
Espanha e em Portugal são cada vez menores.
 Orlando Duarte, seleccionador nacional, que esteve 

presente no colóquio sobre o tema “Modelo ofensivo e 
defensivo no futsal”, organizado pela CMS, nos Paços
do Concelho, dia 7 de Setembro, lamentou que uma 
modalidade já com quase 50 mil praticantes em 
Portugal ainda não tenha ganho o destaque mediático 
que acredita fazer-lhe justiça.

 Para o desporto de Sines, porém, em termos de media, 
esta foi uma iniciativa importante, a primeira a ser 
transmitida em directo por uma estação de televisão 
(SportTV), como salientou José Manuel Barambão, 
responsável pelo Sector de Desporto da CMS, que 
manifestou a esperança de que a autarquia volte de 
futuro a ter possibilidades de trazer a Sines futsal de 
nível europeu e mundial.
 Para os Independentes FA, que apoiou a organização, 

foi uma boa experiência a vários níveis.
 “Em termos competitivos, é como um David a lutar 

contra Golias. Mas qualquer equipa de província gosta 
de competir com gente mais elevada, porque só assim é 

que se aprende. Os próprios jogadores aprendem mais 
nestes torneios do que a fazer um campeonato com 
equipas ao mesmo nível”, disse João Direito, treinador 
do clube.
 “Em termos de organização, sinto-me feliz por ter 

aderido a esta iniciativa. Um evento destes não deve 
ficar por aqui. Adquirindo experiência de uma primeira 
realização podemos partir para outras noutras 
modalidades, porque isto é que faz a vivência das 
pessoas, contactar com outras culturas e outras gentes”, 
acrescentou.

Os Schumachers de Lilipute
A Associação de Radiomodelismo do Litoral Alentejano, com sede em Sines, estará completamente operacional 

até final de Outubro.

NÃO É PRECISO grandes máquinas para se ter 
grandes emoções. Esse é o lema do radiomodelismo, 
uma modalidade cuja variante mais conhecida é dos 
carros telecomandados, mas também inclui barcos e 
aviões, modelos estáticos e até veículos movidos a 
energia solar.

 Em Sines está em formação uma associação que 
pretende agregar todos os interessados da região. A 
escritura está feita. No fim deste mês a Associação de 
Radiomodelismo do Litoral Alentejano elegerá os 
corpos sociais e ficará completamente operacional.
 A associação, com sede provisória num espaço cedido 

na Galeria BT, junto à Casa do Povo, envolve 
activamente 13 pessoas, mas aparece muita mais gente 
no parque de estacionamento junto à PGS onde os 
amantes do radiomodelismo se reúnem ao fim-de-
semana até que seja construída a pista tão ansiada.
 Avelino Nascimento, electricista de automóveis, é um 

dos fundadores da associação e seu presidente neste 
momento. Há três anos que pratica  radiomodelismo e, 
juntamente com Helder Colos, é já um piloto em 
destaque no circuito nacional da modalidade.  Avelino 
é segundo e Hélder terceiro na categoria stock.
Estiveram em Grenoble, França, entre 13 e 15 de 
Setembro, a disputar a Tamiya Euro Cup Final, naquela 
que foi a sua segunda deslocação ao estrangeiro. Avelino

foi 30.º e Hélder 28.º classificados. 
 O radiomodelismo atrai sobretudo homens, mas com 

uma grande variação de idades. É um desporto para pais 
e filhos.

 É também um desporto de muitos preços, 
dependendo da profundidade em que se entre nele e das 
categorias em que se compita.
 “Parte de uma base de cerca de  300 euros - o material 

de que se necessita para começar a competir. Depois, se 
se quiser ir evoluindo as quantias vão aumentando 
proporcionalmente. Tudo depende de como queremos 
encarar a competição. Na categoria de stock é
relativamente barato, porque os carros não podem 
sofrer alterações ao que vem de fábrica. Pessoalmente, 
fiz um investimento uma vez e durou-me para duas 
épocas de competição”, diz Avelino Nascimento.
 Até agora, a associação tem subsistido com o dinheiro 

dos seus próprios membros. A Câmara Municipal de 
Sines tem apoiado na cedência de instalações. O 
Pavilhão dos Desportos já recebeu três edições da 
Winner Cup.

 Os interessados em aderir à associação devem 
deslocar-se à Galeria BT ou contactar directamente o 
presidente da direcção, Avelino Nascimento, pelo 
telefone 91-9368214.

Jogo entre os Independentes e o FC Barcelona.

Equipa nacional de radiomodelismo em Genoble.
À esquerda, Avelino Nascimento.
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Aprender com a Bandeira Azul
As iniciativas que fazem da Bandeira Azul não apenas um certificado, mas uma oportunidade pedagógica.

A ATRIBUIÇÃO da Bandeira Azul, que contemplou 
este ano as praias de Morgavel, Grande do Porto Covo e 
Ilha do Pessegueiro, obriga ao desenvolvimento de um 
conjunto de iniciativas de sensibilização ambiental 
durante a época balnear. 
 Neste âmbito, a Câmara Municipal de Sines, com o 

apoio de outras entidades, organizou durante o Verão
sete iniciativas, destinadas quase todas às crianças, que 
pretenderam, em especial, educar ludicamente sobre o 
que fazer para manter limpas as praias do concelho.
 Na actividade “Limpeza das Areias”, que contou com a 

participação do Clube da Floresta da Escola EB 2,3 
Vasco da Gama, do ATL e do Lar “Âncora” (Santa da 
Casa Misericórdia de Sines), mais de 200 jovens, 
munidos de luvas e pinças próprias, extraíram resíduos 
em praias e espaços verdes.
 No jogo “Caça do Lixo”, o objectivo era aprender a 

distinguir os diferentes tipos de resíduos e a fomentar a 
deposição selectiva dos resíduos sólidos urbanos. Uma 

MORGAVEL, “PRAIA MAIS 
LIMPA DO ALENTEJO”
Morgavel foi pelo segundo ano consecutivo galardoada com o prémio 
de “Praia Mais Limpa do Alentejo” pela Associação ACADE que aqui 
realizou uma das jornadas da iniciativa “Praia Limpa / Praia Segura”,
inciativa composta de jogos ecológicos destinados às crianças, que 
esteve em Morgavel no dia 28 de Agosto. 

iniciativa que teve a participação de cerca de 160 
crianças.
 Outro jogo, o “Jogo das Bactérias”, com um total de 

42 jovens, procurou simular a poluição no meio 
marinho.
 “Com um cinzeiro à mão não ponho a beata no chão” 

consistiu na fabricação de pequenos cinzeiros, a partir 
de latas de bebidas, que eram colocados nos apoios de 
praia ou entregues directamente pelas crianças aos 
banhistas fumadores. Uma actividade em que 
colaborou a associação “Marés” e em que foram 
intervenientes as crianças do ATL.
 As actividades de educação ambiental incluíram ainda 

caminhadas pelo Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, em que participarem 
idosos e alunos  do terceiro ano das escolas do primeiro 
ciclo do ensino básico, e um rally-paper baseado nos 
critérios de atribuição da Bandeira Azul da Europa às 
praias.

Hastear da Bandeira Azul. Caminhada pelo Parque Natural. Jogo da limpeza das areias.

MARCOS HISTÓRICOS DA HISTÓRIA DE SINES

Carta de Aires da Gama a D. Manuel I
Homenagem Póstuma ao grande 
Homem Bom Joaquim da Silva 
Barbosa, que durante a sua vida foi um 
verdadeiro diplomata sineense e amigo 
do próximo e que, na Era de 30 e 40, 
sabia com humildade matar a fome ao 
próximo na “Caninha” e no meio social 
da grei Siniense.

E com tal, aqui vai mais uma página de 
Aires da Gama ao Rei D. Manuel I em 

71519, a declarar: /  a mim me entregaram 
8esta fortalleza de cana-/  nor de todo 

9desbaratada como vosa allteja /  sabera 
10asy na feitorya nam avia huum soo /  reall de 

11dinheyro nem mercadarya e avya /  muitas dívidas e 
12asy  cuido que era em todallas /  outras ouve aqui 

13quatro cemtos quimtaaes de /  cobre e isto a força de 
14cramar (reclamar) com ho capitam /  mor por que 

15como pasa de Couchym homde /  ellas estam ho 
16mall das outras fortallezas nom /  no semtem e desta 

17pouqua de fazemda paguey /  todallas dividas que se 
18deviam porque he /  razam que as nossas feitorias 

19nam per- /  cam no credito com a jente da ter(r)a das 
20cou- /  sas que lhe fyam pera ellas. Eu mety me com 

21/  ho rey da terra e com ho allgozyll (o governador) 
22que tem em /  mim tamto credito que nenhuma 

23cousa lhe digo /  que cumpra o voso serviço que 
24logo mo /  nam façam he Isto nam he por que 

25 26outros /  capitãaes que aqui esteveram todos nam / 
27sejam pera ho terem delles mais que de mim /  mas 

28tynham ja de mim conhecymento /  e mais cuidam 

29que he allguma cousa ser /  irmão do allmirante (D. 
30Vasco da Gama) porque ainda ago- /  -ra 

31que lhe lembra asy que com elles ouve / 
todo (abasteamento) para as naaos que vam 

32pera por- /  tuguall este anno que se niso 
33nam podem  /  ir e Eu dey lho mais em 

34abastança porque sey /  quam mall 
35providas vem diso que as ve- /  zes por 

mimgoa (escassez) dum cabre (espécie de 
guindaste) se poem huma / (folha 7.ª da 
carta) nau em avemtura  que vall muito 
dinheiro / e assy me fyqua muito 
bastymento pera as naos que am dir 
darmada este anno he isto sem / nenhuma 

fazenda vosa aver nesta feitoria / a qual pera 
prouimento das naaos deuiam / sempre de estar 
porque sem Cananor / nam podem as naos Ir 
providas e assy / nesta fortalleza se vemdera muito 
corall e cobre e azougue (mercúrio) he vermelham he 
pedra ume… (eis o que escreve Aires da Gama ao Rei 
D. Manuel I = continua o drama de uma verdade 
vivida em Cananor!!! (1519)

Arnaldo Soledade

Professor
Arnaldo Soledade

Página da carta enviada por Aires da Gama, irmão de Vasco da Gama, a Dom 
Manuel I.

PARTE II
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“Um único clube de desportos
motorizados era uma hipótese”
José Manuel Feio, presidente da direcção dos Fixes - Motocross Clube de Sines, acredita que a fusão de clubes 

podia ser uma forma de tornar mais forte o desporto motorizado em Sines.

DESDE 7 de Março de 2001 que Sines tem um clube de 
motocross, uma modalidade que sempre teve muitos 
adeptos nesta região do país. Tudo partiu da iniciativa 
dos pais de dois jovens corredores que não se 
conformaram com as dificuldades com que os filhos se 
confrontavam para praticar o seu desporto em Sines. 
Fundou-se os Fixes - Motocross Clube de Sines, partiu-
se para o arranjo da pista já existente, com o apoio da 
Câmara Municipal, e, apesar das limitações, já se 
conseguiu organizar um troféu nacional com a 
qualidade do que teve lugar no Monte Chãos, dia 29 de 
Setembro (ver caixa). José Manuel Feio, um dos 
fundadores e actual presidente da direcção do clube 
falou ao Sineense.

Sineense - Como está o clube em termos de sócios e 
competição?
José Manuel Feio - Temos cerca de 40 sócios e dois 
atletas em competição. Um deles não está neste 
momento no activo, porque está a prestar serviço 
militar.

Porque é que sentiram a necessidade de fazer um 
clube?
Sem esse clube não seria possível efectuar provas de 
motocross em Sines. De Lisboa ao Algarve não temos 
uma única pista de motocross oficial. A pista de Sines já 
existia, mas estava bastante deteriorada. Começou-se 
por arranjar a pista, com alguma ajuda da câmara 
municipal e outras. 

Em relação à pista, o que é que é bom e o que é se 
pode melhorar?
O que é bom é a localização e o que falta melhorar é a 
vedação. Sem isso é muito difícil mantê-la, porque com 
uma pista do género em aberto são mais as pessoas que 
estragam do que aquelas que ajudam. Mas quando 
dizemos fechar a pista não estamos a dizer que vamos 
fechar a pista aos atletas que queiram praticar a 
modalidade. Quando lá se apresentem pilotos para 
treinar têm naturalmente acesso. 

Há também a questão do parque de pilotos…
Segundo informações que obtive junto da CMS, essa 
parte está a ser tratada [com a Direcção-Geral do 
Património] para que aquela zona de cima seja acoplada. 
É um espaço de privacidade muito importante para os 
pilotos.

Quais são as principais despesas e fontes de 
financiamento do clube?
Em regime normal, durante o ano, as despesas são de 
manutenção da pista. De mês a mês temos de lhe dar um 
jeito com uma máquina para que lá se consiga andar.
 Em termos de financiamento é muito difícil de falar. 

Temos 40 sócios e para ter as quotas em dia de 10 ou 15 
temos de perder n tempo atrás deles. Em termos de 

câmara, temos tido alguma ajuda. Não tem podido ser 
como a CMS gostaria que fosse porque têm tido azar 
com máquinas avariadas.
 Ao fim-de-semana chegamos a ter 20 / 30 pilotos 

naquela pista a praticar a modalidade. Há uns meses 
atrás deliberámos em reunião que os pilotos deviam dar 
uma ajuda de cinco euros por cada dia de treino. Isso já 
ajuda a alguma manutenção. 
 O ano passado não fomos contemplados com o apoio 

ao desporto da CMS [subsídios ordinários]. Este ano 
vamos apresentar o projecto e esperamos já obtê-lo. 
 Em relação a isto, também dou alguma razão à CMS.

Os clubes são muitos e não sei até que ponto é que não 
seria viável fazer-se a fusão de alguns, para que os 
mesmos conseguissem obter uma força superior e se 
conseguissem fazer outras coisas. Clubes motorizados 
em Sines temos três (Fixes, Águias do Oceano e 
Automóvel Clube de Sines). Já são três clubes 
motorizados. Esses clubes lutam todos com as mesmas 
dificuldades, não há um melhor do que o outro. Os 
clubes vão aparecendo e é cada vez mais difícil fazer 
provas.

Achava então útil criar um único clube de desportos 
motorizados?
Era uma hipótese, escolhida uma boa direcção. Um 
clube, para mim, é a mesma coisa que uma empresa. 
Uma empresa tem fins lucrativos, um clube não tem 
fins lucrativos, mas em termos de gestão tem de se 
trabalhar da mesma forma, senão também vai à falência. 
Muitas vezes o que acontece, por falta talvez de 
experiência, de conhecimentos, é que as pessoas quando 
formam um clube ou entram para a sua direcção não 
têm noção do trabalho que vão encontrar pela frente. Às 
vezes os clubes começam e depois passada meia dúzia de 
meses a direcção está desfeita. Porquê? Porque as 
pessoas não estão capacitadas para assumir aquele clube 
como a tal empresa sem fins lucrativos. É por isso que 
talvez fosse viável uma fusão de dois ou três clubes 
motorizados, desde que a direcção fosse uma direcção 
escolhida.

1500 pessoas nos Chãos para ver motocross
O Troféu Romoto foi a primeira grande organização do Fixes - Motocross Clube de Sines.

NOVENTA e oito pilotos correram para cerca de 1500 
espectadores na passagem do Troféu Romoto de 
motocross pela pista do Monte Chãos em Sines, dia 29 
de Setembro. António Oliveira, oriundo de Belas, foi o 
vencedor absoluto. José Feio, sineense de 17 anos, 
classificou-se em 12.º lugar na classe de 125cc, uma das 
seis que compuseram a prova sineense (125cc, 250cc, 
500cc, minis 50cc, 60cc e 65cc).
 “A prova correu-nos bem”, disse José Manuel Feio,

presidente da direcção dos Fixes - Motocross Clube de 
Sines, entidade organizadora. “Não esperávamos tanto 
público, cerca de 1000 pessoas em bilheteira e mais 
meio milhar que não foi possível controlar devido ao 
facto da pista não estar vedada. E os pilotos também 
ficaram muito satisfeitos”, acrescentou.
 Havia cerca de sete anos que Sines não recebia uma 

prova oficial de motocross. 
 A sonho de Sines vir a receber no futuro uma prova do 

Europeu, com o apoio da autarquia, alimenta os carolas 
dos Fixes, que apesar das dificuldades têm dado vida 
nova à modalidade no concelho.

 O Troféu Romoto foi apoiado pelo comércio do 
concelho e pela Câmara Municipal.

José Manuel Feio
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IRMÃOS FIGUEIREDO

Galegos alentejanos

“Aquilo que damos aqui, já nos foi 
dado pelos nossos clientes”, disse um 
dia Manuel Figueiredo, um dos quatro 
irmãos “Galegos”. Oriundos de uma 
família beirã, três deles nasceram já no 
Alentejo (Odemira) e foi em Sines 
que fizeram a sua vida. Pasteleiros de 
eleição, criadores de doces que já 
fazem parte do património 
gastronómico do concelho, o seu 
estabelecimento junto ao Castelo 
tornou-se num dos principais pontos 
de encontro da população sineense e 
tem já uma dimensão cultural que 
ultrapassa a estritamente comercial. A 
Medalha de Mérito Municipal que 
lhes foi atribuída em 1999 premeia a 
preocupação social e cívica de quem 
nunca se quis limitar a ser um 
empresário.

OS IRMÃOS Figueiredo desde há muito são 
reconhecidos entre a população de Sines como gente 
generosa e de bom coração. Na realidade, têm 
transformado cada aniversário de fundação da sua 
pastelaria num acontecimento público e numa grande 

festa oferecida à população a título gratuito. Não 
deixam nunca também de dar a sua comparticipação em 
qualquer grande evento que aconteça na cidade.
 Mas quem são, e foram, ao longo do tempo estes cinco 

irmãos que se radicaram em Sines em 1948 quando os 
seus pais, “ti Amélia” e o “ti Benjamim” decidiram 
escolher Sines na esperança de uma vida melhor?
 Oriundos de uma família de Mangualde, vieram nascer 

a Odemira, à excepção do irmão mais velho.
 Nunca tiveram tempo para ser crianças. Durante as 

férias da escola primária já os “manos galegos” vendiam 
gelados e doces na praia de Sines.
 O pai começou por ser quinteiro na Quinta do Pita, em 

S. Marcos, enquanto os filhos o ajudavam na colheita de 
legumes e iam vender hortaliças de porta a porta.
 Foram incansáveis no apoio aos pais nos diversos 

negócios que eles iniciaram, desde a carvoaria que 
abriram no Largo da Atalaia, na casa de frutas que 
montaram no antigo “Novo Mundo”, na rua Teófilo 
Braga, e no estabelecimento de vinhos e petiscos 
situado em frente da Igreja da Misericórdia.
 Os pais, cujo maior desejo era ver os seus filhos a 

trabalhar em conjunto, após o retorno de Manuel 
Figueiredo da guerra colonial, decidem abrir o 
estabelecimento comercial, em Santiago do Cacém. 
Sete anos depois, criam a firma Benjamim & Filhos e o 
negócio veio instalar-se em Sines. Ainda que junto ao 
local tivesse existido uma casa com o mesmo nome que 
tivesse acabado por encerrar, a firma continuou com o 
nome - “Pastelaria Vela d'Ouro”. 

 “Nós tínhamos de ter força para vencer e pusemos o 
mesmo nome da pastelaria que tinha ido ao ar...”
 A qualidade e o segredo da sua doçaria, dos pastéis de 

nata ao doce da Jardoa e aos “vasquinhos”, 

especialidade feita em homenagem a Vasco da Gama, 
confeccionada com gila, amêndoa, limão e doce de 
ovos, que se tornou num ex-libris da região há mais de 
30 anos.

 Os irmãos Figueiredo, José, Manuel, Fernando e 
Celestino, assinam com legítimo orgulho o nome de 
família Figueiredo Rodrigues da Silva e em termos de 
humanismo têm dado exemplos de solidariedade 
invejáveis, apoiando carinhosamente o Lar da Terceira
Idade de Sines, escolas, infantários e jardins de infância 
da nossa região, os Bombeiros Voluntários de Sines, 
diversas associações e colectividades do nosso concelho 
e de localidades limítrofes assim como partidos 
políticos das mais diversas áreas sedeados no nosso 
concelho.

 Na área do desporto e associativismo os irmãos 
“Galegos”, como os sineenses carinhosamente se 
habituaram a designá-los, desempenharam postos de 
relevo como dirigentes e atletas sempre com uma 
entrega e dedicação totais.
 Em reconhecimento pela sua intervenção social e por 

toda a sua actividade tanto de solidariedade para com o 
povo de Sines como no seu desenvolvimento e 
projecção a nível nacional, foi-lhes concedida por 
deliberação unânime da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal, uma Medalha de Mérito 
Municipal em 1999.
 Estes homens cujo percurso de vida foi “subir a pulso” 

até ao lugar de destaque em que hoje se posicionam, 
respeitados e queridos por toda a nossa comunidade, 
são um exemplo de perseverança, sentido de união e 
força de vontade inquebrantável que devem servir de 
exemplo a toda a nossa juventude. 
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