
Jornal  Municipal
Número 30       Junho 2003        Distribuição gratuita     Câmara Municipal de Sines        Director: Manuel Coelho

CONHECER O MAR. PÁGS. 12-13

DESTAQUE SINEENSES

A Ludoteca reabriu dia 25 de Abril, 
com um dia cheio de iniciativas em 
que participaram, entre pais, avós e 
crianças, mais de 500 pessoas. Foi 
uma das iniciativas em destaque nas 
comemorações do 

, que tiveram o seu ponto 
alto, dia 24, na Avenida da Praia, com 
os concertos da Brigada Victor Jara e 
das Tucanas. PÁGS. 6-8

DIA DA 

LIBERDADE

Sineense

DOSSIER

As  da gestão económica e 
financeira do município de Sines em 
2002 foram aprovadas em Abril pelo 
executivo camarário (dia 23) e pela 
Assembleia Municipal (dia 30). Em 
relação a 2001, destaca-se o aumento 
da execução da rubrica capital (que 
inclui os investimentos) e a 
diminuição das despesas correntes.
PÁG. 4

CONTAS Durante alguns anos acompanhante 
de Nuno da Câmara Pereira, 

, voltou 
recentemente à “alta competição” do 
fado, como viola de António 
Chainho. Paralelamente ensina música 
a mais de 40 jovens e menos jovens, 
em Sines e Santiago do Cacém. 
Conheça o seu percurso artístico e 
profissional. PÁG. 16

CARLOS

SOARES DA SILVA

Quénia domina

meia-maratona
Os cinco primeiros classificados da prova masculina da VI Meia-maratona Porto Covo - Sines foram quenianos. Nas mulheres, venceu Inês Monteiro. PÁG. 9
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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 conservação 
da natureza deve ser 
uma preocupação de todos”
João Nunes, director do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina, fala ao Sineense do trabalho que está a ser 

realizado na requalificação da orla costeira e na preservação de 

uma das mais belas paisagens da Europa.

O PARQUE Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, criado em 1995, cobre uma área de 74,7 mil 
hecatres, ao longo de 180km de costa, entre Burgau, no 
Barlavento Algarvio, e São Torpes, no concelho de Sines. É 
uma das zonas paisagisticamente mais belas e preservadas 
do país, e também por isso uma das mais apetecíveis para o 
negócio imobiliário. João Nunes é director do parque há 
oito anos e acredita que a sua existência tem contribuído 
para a preservação dos valores fundamentais que justificam 
o estatuto de protecção da área. Tem-se resistido à 
massificação e tem-se realizado obras e outras acções que 
controlam e qualificam o usufruto humano do património 
natural. Em Sines, a obra física mais visível é a 
requalificação das praias de São Torpes e Morgavel 
recentemente concluída. Ao Sineense, João Nunes fala do 
que falta fazer e dos precários equilíbrios que é preciso 
promover para aproveitar uma riqueza sem a eliminar.

Sineense - Em que fase está o processo de revisão do 
Plano de Ordenamento da Área do Parque Natural?
João Nunes - Já foi publicada a resolução do Conselho de 
Ministros que leva à sua revisão. Houve um compasso de 
espera porque, com entrada em 
funções do novo governo, foi 
alterada a metodologia de 
execução da revisão do plano. Na 
altura entendíamos nós, ICN 
(Instituto da Conservação da 
Natureza), que seria possível 
fazê-la com os meios da casa, mas 
o governo pensou que a melhor 
metodologia devia ser fazer um 
concurso e a aquisição de serviços 
fora.

Que alterações gostaria de ver 
introduzidas?
Em primeiro lugar, acho que 
deveríamos perceber exacta-
mente se os valores que levaram à 
classificação do parque ainda se 
mantêm e em que estado de 

conservação. Perceber se conseguimos, com este anos de 
vigência do plano, manter, melhorar esses valores. O 
balanço que faço é positivo: ainda temos à nossa disposição 
o conjunto de valores fundamental. 
 Há alguns ajustes a fazer. Há casos que a realidade tem 

mostrado não fazerem sentido, algumas restrições que serão 
excessivas, etc. Temos também de pensar em articular 
melhor o plano com o PROTALI (Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Alentejo Litoral) e o PDM 
(Plano Director Municipal), documentos também em 
revisão. É neste encadear dos três planos que devemos 
encontrar uma matriz de referência para, sem sobressaltos, 
continuar a gerir este território e possibilitar o 
desenvolvimento das actividades de acordo com os valores 
existentes.

Fale-me das obras que estão a ser feitas pelo Parque,
nomeadamente em Sines, no âmbito do POOC (Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira).
No concelho de Sines, as propostas mais importantes do 
POOC já avançaram. Faltará a área das Praias de Vale
Figueira, Pedra Casca, Vieirinha, todo um espaço que está 
em concurso para lançar ainda este ano. 
 Temos também concluídos os projectos para uma faixa 

muito problemática sob o ponto de vista da erosão, que é o 
troço que se estende entre a Praia Grande do Porto Covo e a 
Praia da Samouqueira. É necessário colocar ali algum travão 
para que a vegetação recupere. Isso passa por um projecto 
de balizamento de todos aqueles espaços que dê claras 
indicações de como pode ser ocupado, onde as pessoas 
podem pôr os seus carros, como as pessoas devem ir para as 
praias, como se devem relacionar com aquele espaço, que 
tem sido um dos mais críticos e onde a ocupação se tem feito 
de uma forma mais caótica. Aquele troço é muito 
interessante do ponto de vista paisagístico, mas toda aquela 
zona da plataforma sobranceira às praias está um bocado 
degradada.
 Depois, falta a obra emblemática da Ilha do Pessegueiro, a 

requalificação do forte e da sua envolvente. O forte é um 
monumento património do Estado, que não está na tutela 
do Parque, nem do ICN, nem da Câmara Municipal. Será 
necessária uma parceria entre várias entidades para resolver 
a qualificação de uma zona emblemática e fundamental da 
parte sul do concelho de Sines. Fizeram-se algumas coisas 
naquela zona, mas não as suficientes para podermos dizer 
que estamos satisfeitos. 
 É isso que falta executar em termos de POOC. Não vou 

João Nunes

No âmbito do POOC, o Parque Natural procedeu ao arranjo da estrada e estacionamentos das praias de São Torpes e Morgavel.
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falar daquilo que executámos. É bem conhecido de toda a 
gente.
 Mas o POOC não se limita a intervenções físicas. Há 

também a adaptação às regras do POOC de todos os 
equipamentos e serviços prestados. No concelho de Sines 
estão quase concluídas todas as adaptações ao POOC de 
restaurantes, equipamentos de apoio à praia. Parece-me que 
estão a ser conseguidas coisas decentes, que são um bom 
cartão de visita. 

Têm surgido informações sobre a falta de verbas para a 
conclusão do vosso plano de obras...
Não é segredo para ninguém a conjuntura que 
atravessamos. E todos nós a sentimos um pouco. De 
qualquer forma, as dificuldades prendem-se muito mais 
com a logística, com os apoios, com as despesas de 
funcionamento para acompanhamento e lançamento desse 
tipo de trabalhos, do que propriamente com as obras. As 
principais restrições são nas despesas correntes, porque em 
termos de dinheiro de investimento, temos uma 
candidatura ao POA (Plano Operacional do Ambiente) 
para o concelho de Sines que cobre todas as despesas. 
Eventualmente pensaríamos concluir as obras previstas no 
POOC este ano e no próximo ano, mas se calhar teremos de 
passar para o ano seguinte.

Associa-se a ideia de um parque natural ao que é preciso 
proteger, mas também ao que não é possível fazer. Acha 
que as populações já deixaram de associar a palavra 
PARQUE à palavra PROIBIÇÃO?
Essa uma questão que tem que ver com uma mudança de 
atitude perante os recursos e património. Se perante o 
património cultural, mais visível, há já uma sensibilidade e 
se percebe que não se deve estragar, a relação com o 
património natural ainda não é tão evidente, as pessoas não 
a sentem tão próxima e como tão necessária. Haveria a ideia 
de que, independentemente dos modelos de 
desenvolvimento que tenhamos, o meio é capaz de se auto-
regenerar. Não é exactamente assim. Há uma relação com o 
meio que é por vezes de exaustão de recursos. 
 Por outro lado, também não há e não havia em Portugal 

tradições de ordenamento do território. Tudo se fazia num 
sítio qualquer. Aquilo a que as populações reagem com mais 
animosidade são as condicionantes à construção. Mas há 
regras que são iguais às que existiriam sem o parque, regras 
que estão contidas no PROTALI, que seria outra entidade, 
nomeadamente a Câmara Municipal, a aplicar. 
 Por exemplo, uma unidade mínima de construção na área 

do parque são cinco hectares. Imaginemos que temos três 
hectares e um casal com dois filhos quer fazer lá casas para 
eles. Pelas regras, quer do PROTALI, quer do Plano de 
Ordenamento do Parque, que se adapta ao PROTALI, não 
o poderá fazer. Isso leva que as pessoas tenham alguma 
animosidade.
 Temos de continuar com o trabalho de sensibilização dos 

valores ambientais. Hoje o mundo anda muito depressa. 
Toda a gente quer vantagens imediatas, fazer muitas 
construções para alugar aos turistas. Sabemos que os 
princípios do ordenamento do território têm em conta, no 
fundo, um valor que é fundamental, que é a paisagem rural, 
o seu ordenamento e a não proliferação anárquica em todos 
os espaços, ou seja, casas em todo o espaço do território. A 
urbanização do espaço rural (as casas e as suas infra-
estruturas associadas: estradas, água, electricidade) resulta 
em perda de valores, porque a paisagem é um recurso 
cultural, económico, patrimonial e turístico.
 Apesar de nos princípios parecer que estamos de acordo, 

na prática as coisas são mais complicadas, porque não se 
deixa fazer exactamente o que se pretende. Há um conjunto 
de regras mais apertadas que estão estabelecidas nestes 
planos especiais de ordenamento do território que 
prevalecem sobre todos os outras. 
 Temos de ter em conta a capacidade de carga do meio: nem 

tudo se pode fazer nos sítios. Houve, ainda no âmbito do 
POOC, uma discussão interessante sobre a capacidade das 
praias e a noção de uso com qualidade e do limite de 
estacionamentos. O exemplo que chegamos a pôr por vezes 
nas discussões públicas era o de uma sala de cinema: quando 
a sua lotação está esgotada, está esgotada. 

Como é a relação do parque com as autarquias?
Há sempre necessidade de fazermos encontros, conversas, 
participação. As autarquias têm os seus próprios “timings”, 

as suas formas de estar, são eleitos próximos das 
populações, que têm projectos a cumprir e por vezes há 
algumas dificuldades com as regras estabelecidas no 
território. Isso leva a que por vezes tenhamos de aferir 
muitas das intervenções e das propostas e nem sempre elas 
são concordantes. E daí que haja a representação das 
autarquias na Comissão de Ética do parque, que é o fórum 
de discussão destas matérias, mas que não invalida que haja 
a necessidade, de vez em quando, de nos juntarmos todos, 
de ajustar procedimentos e formas de caminhar neste 
percurso comum. Não posso dizer-lhe que é tudo 
perfeitamente harmonioso. Há divergências sãs, que não 
têm impedido que as coisas fundamentais no território e 
nas áreas concelhias tenham sido feitas. 

Que tipo de trabalho e de recursos são mobilizados 
para a preservação das espécies animais e vegetais?
O nosso grande trabalho é estudar todas as propostas para 
a ocupação do espaço que permitam que os ecossistemas 
funcionem, que não ponham em causa a biodiversidade. 
Este trabalho ocupa mais de 80% do nosso tempo. 

 Há intervenções de recomendação e acções 
propriamente ditas que têm de ver, primeiro, com um 
estudo aprofundado das áreas mais sensíveis, depois com o 
estabelecimento de regras de actuação e depois com planos 
de acção para que se garanta o funcionamento dos habitats 
e dos ecossistemas. 

 Quando há desvios, tomam-se medidas, não só para 
condicionar o uso - as fundamentais, e por vezes as mais 
complicadas de entrar em vigor  e de pôr em prática -, mas 
também medidas que têm que ver com a regeneração, o 
estudo e monitorização das espécies para saber se é 
necessário, por exemplo, medidas simples como cortar o 
acesso ao ninho de uma águia, vedar um espaço onde há 
três ou quatro endemismos florísticos que não há em mais 
sítio nenhum do mundo, preservar o uso de determinadas 
áreas dunares, fazer trilhos de interpretação, para que as 
pessoas não pisem tudo. 
 Têm vindo cada vez mais pessoas para cá, tem havido cada 

vez mais actividade, mas parece-nos que, grosso modo, se 
mantêm os valores essenciais. 
 Mas a conservação da natureza não tem que ser só da área 

do parque, tem que ser uma preocupação de todos, porque 
todos aqui vivemos, todos fruímos, é um espaço que a 
todos pertence. Nós temos uma pequena acção. Deve ser 
um espaço de política transversal. Passa também, por 
exemplo, pela educação, que se deve preocupar com a 
sensibilização e informação ambiental, área onde temos 
variadas acções: acompanhar as escolas ao meio, levar os 
professores a fazer programas e planos, integração nos 
currículos. Cada vez mais terá que ser assim: a conservação 
da natureza ser uma preocupação de todos e não apenas 
uma preocupação do parque.

Praia da Samouqueira

Trabalhar pelas crianças

Caros sineenses,

Comemorámos o Dia Mundial da Criança e é oportuna 
uma reflexão sobre esta questão. Quando se decide 
dedicar um dia do ano a uma comemoração, parte-se do 
princípio de que os motivos para tal são fortes e 
ponderosos, no sentido de chamar a atenção de todos 
para a importância do acto, o significado do 
acontecimento, os problemas a resolver.
  No caso das crianças, não haverá dúvidas da 
necessidade e importância de discutir  e procurar agir no 
sentido de resolver tantos problemas, a nível mundial, que 
libertem milhões de crianças da miséria escabrosa, da 
fome, da falta de condições mínimas para uma existência 
decente, para que consigam viver, crescer, aprender e 
chegar ao estatuto de seres humanos e de cidadãos.
  No meio da crise e da desregulação instalada à escala 
universal, as crianças são as principais vítimas da 
situação de miséria, exploração e opressão a que estão 
sujeitos muitos milhões de pessoas.
  Não podemos celebrar esta data sem termos 
consciência e um sentido de solidariedade para todas 
estas crianças.
  Não podemos falar de crianças felizes sem a garantia 
assegurada dos seus direitos. Estes direitos começam a 
ser inseparáveis do direito a uma vida digna vivida em 
família com habitação condigna, com condições materiais 
e ambiente de afectos, com uma rede de equipamentos 
de apoio à primeira infância, à escola e espaços de lazer 
de qualidade, com a protecção garantida pelo Estado e 
todas as entidades públicas.
  Em Sines, celebramos o Dia da Criança em ambiente de 
festa, procurando envolver todas as crianças, os pais e 
educadores e o empenhamento entre todos: autarquia, 
pais e educadores, com o objectivo de, em conjunto, 
construirmos e melhorarmos muitas coisas que ainda 
faltam para um bom desenvolvimento e felicidade de 
todas as crianças de Sines.
  Sejamos claros e assumidamente frontais: em Sines, há 
um longo percurso de realizações concretas em benefício 
das crianças, desde creches / infantários, escolas, ATL,
ludoteca, desporto, apoio aos alunos carenciados, etc.
  Mas há ainda um conjunto de insuficiências que é 
urgente resolver.
  Nos últimos três anos, investimos muitos milhares de 
contos nos arranjos e qualificação das salas de aulas de 
todo o concelho, no ATL, na ludoteca, nos programas de 
desporto escolar, etc.
  Vamos agora dar prioridade urgente aos arranjos dos 
espaços e equipamentos de recreio das escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico, à instalação de parques infantis, 
aos programas e acções para actividades lúdicas, à 
cooperação com instituições e entidades privadas para 
novos projectos que alarguem as possibilidades de mais 
equipamentos para as crianças.
  Temos a responsabilidade e o dever de criar e garantir 
condições de educação, ensino e cultura a todas as 
crianças de Sines. Para tal, necessitamos de mais meios 
financeiros, mas, com os que temos, garanto-vos o nosso 
empenho em criarmos uma rede de equipamentos que 
assegurem em quantidade e qualidade meios 
necessários a uma vida melhor das nossas crianças, 
desde o nascimento, à habitação, às creches, jardins de 
infância, ao ensino e educação de qualidade, para que 
sejam e se sintam felizes no seu meio e tenham as 
condições para se realizarem como pessoas e cidadãos.
  Esta responsabilidade é de todos, principalmente da 
autarquia, mas também das instituições, pais e cidadãos, 
que devem reivindicar e pressionar a autarquia e o Estado 
a realizar e continuar esta obra fundamental para uma 
sociedade progressiva, equilibrada, saudável.
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Contas de 2002
aprovadas
Em relação a 2001, destaca-se o aumento a execução da 
rubrica capital (que inclui os investimentos) e a diminuição das 
despesas correntes.

AS CONTAS da gestão económica e financeira do 
município de Sines em 2002 foram aprovadas em Abril 
pelo executivo camarário (dia 23) e pela Assembleia 
Municipal (dia 30). Em relação a 2001, destaca-se o 
aumento da execução da rubrica capital (que inclui os 
investimentos) e a diminuição das despesas correntes. 
O não recebimento de comparticipações europeias 
aprovadas e a concretização de menos alienações de 
terrenos do que se previa conduziram a um aumento da 
dívida a fornecedores.
 Em termos de execução contabilística pura, para um 

orçamento 2002 que apresentava um valor de 24,7 
milhões de euros nas receitas e despesas, foram 
realizadas até 31 de Dezembro 62 por cento das receitas 
previstas (correntes: 81%; capital: 43%) e 64 por cento 
das despesas (correntes: 83%; capital: 41%).
 Despesas correntes baixam 4,13% em relação a 

2001. A CMS arrecadou no ano passado 12,4 milhões 
de euros em receitas correntes, menos 19% do que o 
orçamentado, mas sensivelmente o mesmo que em 
2001. Entre as fontes de receita, comparando com o 
ano anterior, destaque para o crescimento da sisa 
(+99%) e dos rendimentos de propriedade (+90%) e 
para a diminuição da derrama (-56%).
 Em termos de despesas correntes, de salientar que se 

gastou menos com o pessoal (-2,3% que em 2001) e 
com a aquisição de bens e serviços (-31% que o 
previsto). No total, menos 500 mil euros (4,13%) que 
em 2001, expressão de um esforço de poupança e 
emagrecimento da “máquina” da câmara que tem 
vindo a ser desenvolvido. 
 Despesas de capital (investimentos) superiores a 

2001. A execução das receitas de capital ficou aquém 
do esperado: dos 12,2 milhões previstos, apenas foram 
arrecadados pela CMS 5,2 milhões. A principal razão 
desta diferença de 57% em relação ao orçamentado tem 
a ver com o facto de não terem sido efectuadas as 
vendas de terrenos previstas em orçamento.
 “A câmara tem terrenos urbanos que procura valorizar 

ou promovendo loteamentos ou vendendo-os para 
outros privados poderem realizar as habitações. Depois 
aplica essas receitas em infra-estruturas, arranjos 
exteriores, equipamentos, etc. Ora o ano não esteve 
favorável. Só conseguimos realizar cerca de 1 milhão de 
euros em lotes para habitação individual. As outras 
alienações de terreno que tínhamos previsto (nomeada-
mente para o CDH de 128 fogos da Quinta dos 

Passarinhos e para uma 
urbanização na Quinta do 
Meio) acabaram por não se 
realizar até Dezembro. E 
h o u v e  t e r r e n o s  q u e  
podíamos ter vendido, mas 
não quisemos fazê-lo 
abaixo do seu valor real”, 
explica José Ferreira Costa, 
vereador responsável pela 
Divisão Financeira da 
Câmara Municipal de 
Sines.
Em termos de despesas de 
capital, foram aplicados 5 
milhões de euros (3,8 
milhões do quais em 
inve s t imen to s ) .  E s t e  
número corresponde a 41% 
do total orçamentado, mas 

quase mais dois terços que em 2001 (3,1 milhões).
 “Em termos de execução da rubrica capital, o ano foi 

bastante bom em relação aos anteriores, porque 
realizámos investimentos muito significativos, alguns 
que se concluíram e outros quase.”
 Câmara conta reduzir a dívida em 2003. A dívida da 

Câmara Municipal de Sines era em 31 de Dezembro de 
13,7 milhões de euros. O aumento verificado deve-se ao 
facto de algumas das obras realizadas ainda não terem 
sido pagas aos empreiteiros.
 “Como havia a expectativa de receber o dinheiro em 

orçamento, a câmara avançou com determinados 
invest imentos que superavam bastante as  
comparticipações comunitárias, o que fez com que no 
fim de 2002 o volume das dívidas da câmara a 
fornecedores tivesse aumentado substancialmente: de 2 
milhões de euros, em 2001, para 5 milhões em 2002 - 
3,5 dos quais a empreiteiros”, diz José Ferreira Costa.
 A Câmara Municipal de Sines conta corrigir a situação 

da dívida aos fornecedores este ano. Para além das 
receitas com terrenos realizáveis em 2003 há dinheiro a 
receber dos fundos comunitários.

 “Temos muitas das principais obras praticamente 
acabadas (ZIL II, Bairro das Índias, primeira fase da 
biblioteca, Jardim de Porto Covo...) e há uma série de 
obras realizadas de que ainda não recebemos a 
comparticipação comunitária devida (Escola Primária 
de Sines, Bairro Amílcar Cabral, Biblioteca / Centro de 
Artes - 1.ª fase, Estrada da Colmeia, abastecimento de 
água a Porto Covo). Só deste dinheiro europeu temos a 
receber cerca de 1,6 milhões de euros, que é 
praticamente metade da dívida a empreiteiros", afirma o 
vereador da Divisão Financeira. 
 "Por outro lado, as empreitadas lançadas este ano são 

na sua maioria pequenas (Calça Virada, Rua da Floresta, 
iluminação da zona histórica, pinturas...) e as duas 
grandes que temos para lançar (piscinas e biblioteca) 
não vão afectar o orçamento de 2003.
 Esperamos que este ano as receitas sejam superiores às 

despesas efectuadas, para nos dar margem para reduzir a 
dívida”, acrescenta.

Documentos relacionados 
para consulta integral no site municipal:
Relatório da Actividade Económica e Financeira de 2002
Acta da reunião de câmara de 23 de Abril

Em Julho, Sines brilha
Os dois principais eventos culturais do Verão de Sines já têm 
datas.
  A quinta edição do Festival Músicas do Mundo, um dos mais 
importantes do género em Portugal, tem lugar nos dias 24, 25 e 
26 de Julho. O programa estará brevemente disponível no site 
oficial do festival: www.fmm.com.pt. 
  A VIII Mostra Gastronómica “Sines, Alentejo à Mesa” realiza-se 
no terraço da Docapesca entre os dias 4 e 13 de Julho, com 
bons petiscos regionais e animação diária. Os restaurantes que 
ainda não fizeram a sua inscrição podem fazê-lo até 6 de Junho. 

Teatro do Mar 
encena Valle-Inclán

O Teatro do Mar apresenta dias 7, 8 e 9 de Junho, às 22h00, no 
Castelo de Sines, o seu novo espectáculo de rua, “O Carnaval 
dos Guerreiros”, do autor espanhol Ramón de Valle-Inclán, com 
encenação de Andreas Poppe. 
  Trata-se de uma comédia, passada numa pequena cidade de 
província, fechada, tradicional e ortodoxa, onde a sociedade 
civil é dominada por poderes militares e religiosos. Um velho 
tenente, D. Frioleira, é casado com Loreta, uma jovem e bela 
rapariga. A sua beleza e juventude alimenta os sonhos dos 
militares e a inveja das outras mulheres. Acusada de traição, 
Loreta vê-se na necessidade de fazer prova da sua inocência, 
mas acaba por tornar-se vítima do juízo de todos. O espectáculo 
assenta sobre uma estrutura cenográfica que vai sofrendo 
mutações ao longo de toda a narrativa. Uma espécie de cidade 
virtual, onde uma prisão de paredes irá gradualmente 
encurralando as personagens numa teia de hipocrisia. 
  O galego Ramón de Valle-Inclán (1866-1936)  é considerado 
um dos mais importantes autores espanhóis do século XX. 
Destacou-se em todos os géneros literários, da poesia ao 
teatro. Foi um modernista desde a primeira hora e satirizou de 
forma acerba a sociedade espanhola da sua época. 

 N’ “O Carnaval dos Guerreiros”, o Teatro do Mar apresenta 
uma nova actriz, Joana Macias, e proporciona ao guitarrista 
sineense Rui Vinagre a sua primeira experiência na criação de 
música para teatro.  (Com texto do texto do Teatro do Mar)

Piscinas adjudicadas
Após apreciação do Relatório da Comissão de Análise do 
Concurso Público para a Execução da Empreitada da Piscina 
Municipal de Sines, na sequência das reclamações 
apresentadas em sede de audiência prévia, pelas empresas 
Valvaz e Somec, a CMS aprovou, dia 19 de Maio, a adjudicação 
das obra das piscinas municipais à empresa Luseca, pelo valor 
de 2 milhões e 444 mil euros. As obras deverão ter início este 
Verão.

Delegação escandinava
visita Sines
Uma delegação de entidades públicas suecas e norueguesas 
visitaram o concelho de Sines no dia 14 de Maio. A deslocação 
esteve integrada numa visita de estudo ao Alentejo, com o 
objectivo de conhecer a experiência da região em termos de 
desenvolvimento - com enfoque particular na questão do 
ambiente e ordenamento - e estabelecer contactos para futura 
colaboração. A delegação nórdica foi recebida nos Paços do 
Concelho, onde assistiu a uma apresentação da CMS sobre 
Sines e o modo como está a ser preparado o seu crescimento, 
uma apresentação da APS sobre o porto e a sua posição no 
contexto internacional e uma apresentação do Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano, sobre o trabalho que tem vindo a 
desenvolver na requalificação da orla costeira. A delegação 
mostrou-se “impressionada” com o modo como  Sines se está a 
“preparar os desafios de futuro”.

Estudo cenográfico de Eurico Coelho
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Terminal XXI 
em condições 
para exploração
O Terminal de Contentores do Porto de Sines está, desde 15 de 
Maio, em condições de receber tráfego. A vinda a Sines de 
Carmona Rodrigues, Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Habitação, marcou a data.

NO ANO em que comemora 25 anos, o Porto de Sines 
ganha uma nova vida e dimensão com o alargamento da 
sua capacidade de operação do estrito domínio 
energético para o movimento comercial. O Terminal XXI 
(terminal de contentores), que materializa esta mudança, 
está pronto para exploração desde 15 de Maio. A data foi 
marcada por uma visita ao local onde estiveram 
presentes, além dos responsáveis do porto e do 
município de Sines, o ministro da Obras Públicas, 
Transportes e Habitação, Carmona Rodrigues, e o 
secretário de Estado das Obras Públicas, Jorge Costa.
 Carmona Rodrigues classificou o Terminal XXI como 

“a infra-estrutura portuária mais moderna do país”, 
importante para o desenvolvimento e competitividade 
do tecido económico português e motivo de orgulho 
para a região.

 O ministro disse-se “fortemente empenhado” na 
questão das acessibilidades, que tem sido apontada como 
o calcanhar de Aquiles do relançamento do “projecto de 
Sines”.
 “Uma infra-estrutura portuária tem de estar ligada a 

uma boa rede de escoamento rodo-ferroviário e é nisso 
que estamos empenhados, em dar seguimento àquilo que 
está previsto”.
 A grande força do Terminal XXI é a sua localização 

privilegiada, no cruzamento das principais linhas de 
contentores do Atlântico e Mediterrâneo. 
 O terminal terá capacidade de receber tráfego marítimo 

de grande porte, nomeadamente os navios das novas 
gerações que apresentem capacidades acima dos 6000 
TEU's, que exigem fundos acima dos 14,5 metros.
 O projecto do Terminal XXI é da responsabilidade da 

Administração do Porto de Sines (APS) e tem como 
concessionária a Autoridade Portuária de Singapura 
(PSA). Visa essencialmente o transhipment (transbordo) 
de contentores de navios de grandes dimensões para 
outros mais pequenos que farão a distribuição de cargas 
pelos portos portugueses e europeus e o tráfego para o 
hinterland ibérico (área comercial do porto). Até 2005, a 
capacidade instaladora do Terminal XXI é de 300 mil 
TEU's, embora os objectivos se fixem, até 2015, em 1,32 
milhões de TEU's. Ao longo das quatro fases previstas 
para a conclusão do Terminal XXI, serão investidos mais 
de 228 milhões de euros até 2015.
 Apesar da actividade de um porto de transbordo por si 

só não ter consequências directas 
significativas no emprego e na 
dinâmica económica da região onde 
está implantado, espera-se que 
constitua factor de atracção do 
investimento.
 “O terminal de con-tentores, pela 
locali-zação geográfica de Sines, pelas 
condições de acessibilidade marítima 
que aqui se verificam para receber 
matérias-primas e exportar produtos 
acabados, pela capacidade que a PSA 
(Autoridade Portuária de Singapura) 
tem relativamente à possibilidade de 
mobilização de linhas marítimas para 
virem servir o Porto de Sines, tudo 
isso vai fazer com que os investidores 
que queiram fazer unidades de 
indústria transformadora sejam 

atraídos pela envolvente do Porto de Sines”, disse José 
Monteiro de Morais, presidente do Conselho da 
Administração do Porto de Sines, ao Sineense de 
Setembro de 2002.
 O novo fôlego da Zona Industrial e Logística de Sines, 

gerida pela PGS, está directamente dependente da 
existência e do sucesso do novo porto comercial.
 “A vocação deste parque deixou de ser só a indústria 

pesada para ser indústria em geral e serviços. E essa 
componente de logística não faria sentido se não 
tivéssemos aqui um grande porto. Um porto onde 
realmente venham com frequência linhas internacionais. 
E julgamos que será isso que vai suceder com a gestão do 
porto pela PSA”, disse Albertino Santana, presidente da 
Comissão Executiva da PGS, ao Sineense de Abril de 
2003.
 Manuel Coelho, presidente da CMS, mostra-se feliz 

com a conclusão do terminal.
 “O Terminal XXI, pelas suas características vai ser 

competitivo e altamente rentável. Com ele e as áreas de 
apoio previstas, existe uma oportunidade extraordinária 
de desenvolvimento de Sines e do Alentejo, com a 
criação de muitos postos de trabalho directos e 
indirectos. Com a movimentação de mercadorias 
variadas cria-se condições para instalar muitas e variadas 
empresas, desde indústrias, comércio, serviços, 
telecomunicações, hotelaria, etc.”
 Mas para o autarca, a questão das acessibilidades é 

fundamental para o porto se tornar realmente um motor 
de desenvolvimento.

 “É necessário que o governo entenda e assuma a 
necessidade e a importância deste grande porto, único 
em Portugal e garanta as obras necessárias em vias 
rápidas e ferrovias de ligação ao Alentejo e Espanha. 
Estas vias são fundamentais para que este porto não seja 
apenas de transbordo, mas tenha uma grande área 
comercial e uma forte actividade, ligada à dinâmica 
económica e social de Sines e do Alentejo.”
 E conclui: “Lutámos para que este porto se instalasse 

em Sines, regozijamo-nos com a sua construção e 
conclusão, manifestamos o nosso apreço à APS pelo 
trabalho que tem feito  e continuará a fazer. Esperamos 
da PSA o empenho e acção empresarial para a afirmação 
e desenvolvimento deste grande porto”
Com material bruto do Notícias de Sines.

Autarcas do Litoral
Alentejano visitam 
Hospital de Santiago
Representantes das câmaras e assembleias municipais de 
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines visitaram, 
dia 12 de Maio, as instalações no novo Hospital Distrital de 
Santiago do Cacém / Litoral Alentejano, que se prevê estar 
pronto a funcionar em Março de 2004. A visita foi organizada 
pelo organismo do Ministério da Saúde responsável pelas 
construções hospitalares.
  Para José Ferreira Costa, vice-presidente da CMS, o ponto 
mais positivo da visita foi verificar o estado de desenvolvimento 
da construção.
 “Em termos de construção civil, o edifício está praticamente 
concluído: tem acabadas todas as instalações técnicas feitas, 
arranjos exteriores, pavimentos. Falta instalar equipamentos, 
mas a maior parte dele já foi entregue e está depositado”.
  Em contrapartida, o ponto mais negativo do projecto do 
hospital, nesta fase, é a falta da definição do seu estatuto 
jurídico e o que isso pode significar em relação ao cumprimento 
dos prazos de abertura.
  “Nesta altura ainda não está definido se o hospital vai ser 
público, privado ou uma sociedade anónima. E como tal, 
também ainda não tem ninguém mandatado para tratar por 
exemplo da questão do quadro de pessoal, que será bastante 
problemática.”
  A indefinição da questão da maternidade é igualmente motivo 
de preocupação. 
 “Há espaço no edifício reservado para o serviço e o 
compromisso verbal do secretário de Estado da Saúde de que 
irá avançar. Mas não há nenhum despacho publicado em Diário 
da República, para ser enquadrado no orçamento do PIDDAC”. 
  As câmaras do Litoral Alentejano vão reunir-se com o ministro 
da Saúde, Luís Filipe Pereira, em Junho, na tentativa de 
acelerar a definição do estatuto do hospital e da criação da 
maternidade.

Visita a Évora 
para maiores de 55 anos

A Câmara Municipal de Sines volta a levar os mais velhos do 
concelho a passear. Dias 22 e 29 de Junho, realizam-se duas 
excursões a Évora, abertas a todos os residentes do concelho 
de Sines com mais de 55 anos. O passeio, totalmente gratuito, 
inclui uma visita guiada à cidade, almoço-convívio com 
animação e uma tarde livre, onde se poderá ir, por exemplo, à 
Feira de São João, que decorre na capital do Alentejo no final do 
mês. As inscrições estão abertas até 13 de Junho na recepção 
da CMS, Espaço Sénior, Posto de Turismo de Porto Covo, 
Associação Sócio-cultural de Porto Covo e Comissão de 
Moradores da Sonega.

CMS homenageia
João Almeida
A Câmara Municipal de Sines, na sua reunião de 20 de Maio de 
2003, aprovou por unanimidade uma declaração de 
homenagem ao pescador João Carlos Almeida, falecido dia 11
de Maio.  O texto da declaração é o seguinte:
 “A morte de forma trágica do João Carlos Almeida causou um 
choque brutal para Sines e um sentimento de consternação 
para esta Câmara.
 O seu desaparecimento do nosso convívio representa uma 
enorme perda para a comunidade dos pescadores e para Sines.
  A CMS manifesta o seu pesar e presta homenagem ao Ho-
mem, ao Pescador, ao Artista e Democrata Sineense, pelo seu 
porte, generosidade, sensibilidade e comportamento exemplar.
  Esta manifestação da CMS será transmitida à família enlutada, 
ao Sindicato dos Pescadores, à Associação de Armadores e à 
população de Sines.”

FOTO APSTerminal XXI
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“O que Abril trouxe 
não é mensurável”
Na sessão solena comemorativa do 29.º aniversário do 25 de 
Abril, de Sines ao Iraque, falou-se das ideias de liberdade e 
democracia e da sua realidade na vida dos cidadãos.

A REVOLUÇÃO dos Cravos foi assinalada com uma 
Sessão Solene da Assembleia Municipal, dia 25 de Abril, 
no Salão dos Bombeiros. Nas seis intervenções cruzou-se 
a memória das conquistas de Abril com a situação actual 
do país e do mundo, deixando no final, Francisco do Ó 
Pacheco, presidente da Assembleia, o apelo para que não 
se deixe a data morrer como mera efeméride (à 
semelhança do que aconteceu com a implantação da 
República, por exemplo): “Teremos que assinalá-la, mas 
sempre naquilo que é a perspectiva mais nobre do 25 de 
Abril: a sua renovação constante.”

 Nenhuma herança de Abril é mais preciosa que a 
liberdade. Na sessão, João Fragoso (deputado municipal 
do PS) falou da liberdade de uma forma especialmente 
penetrante: “O que Abril trouxe não é mensurável. O que 
a liberdade em termos abstractos desencadeia nos 
indivíduos e nas sociedades não se mede, tem alcance 
infinito, de um momento para o outro agita-se o que 
parecia parado, realiza-se o que parecia impossível. Sem 
liberdade, não há sociedades dinâmicas, criativas e 
prósperas. Só ela permite o intercâmbio de ideias e 
experiências, só ela conduz à participação de todos.”

 Para o deputado municipal Jorge Ruas (PSD), os 
valores da liberdade e da democracia não podem ser 
deixados “no limbo da teoria e das palavras”: a sua defesa 
“deve reflectir-se nos actos públicos e individuais que 
passámos a ter o direito de executar” e os próprios 
cidadãos têm o dever de os cultivar e difundir. 

 Manuel Coelho e Carmem Francisco ligaram a 
democracia à vontade política para promover a igualdade 
de oportunidades.
 “Na situação actual, com a disponibilidade de meios 

materiais, científicos, tecnológicos, um Estado 
democrático devia garantir as condições e os meios para 
que todas as pessoas tivessem satisfeitas as necessidades 
essenciais a uma vida digna. Sem isto, não se pode falar de 
cidadania e das condições para que todos sejam livres”, 
disse o presidente da Câmara Municipal de Sines.
 Carmem Francisco fala das novas ditaduras no mundo 

contemporâneo.
 “A grande ditadura é hoje a ditadura dos mercados, que 

alimenta todas as outras formas de ditadura: desde a de 
Saddam até à dos estados que se julgam donos do mundo 
pela força das armas e das finanças. Até à ditadura das 

empresas que patenteiam as sementes que a natureza nos 
dá, passando pelos laboratórios farmacêuticos que têm 
durante 20 anos as patentes dos medicamentos contra a 
SIDA, praticando nesse período preços que impedem o 
acesso de milhares de infectados em África”, afirmou a 
deputada municipal da CDU, fazendo um apelo para que 
os portugueses assumam o seu papel na revolução global 
de que o mundo necessita.

 A propósito da questão da participação política, 
Francisco do Ó Pacheco falou da necessidade dos partidos 
se empenharem numa maior aproximação às pessoas.
 “Acho que os nossos partidos - todos - se acomodaram 

nestes 29 anos. Acho que os partidos perderam a 
perspectiva mais nobre de, primeiro, educarem 
ideologicamente os seus militantes e simpatizantes e, 
depois, motivá-los para a participação na vida política”, 
disse o autarca. 

 “Temos obrigação de ir um pouco mais longe na 
motivação para a discussão. Temos tremendas 
responsabilidades na qualidade da democracia  em cada 
um dos nossos concelhos”, acrescentou.

Obras e dificuldades. Um dos grandes avanços de Abril 
foi o reforço do poder local. A gestão autárquica concreta e 
presente em Portugal e em Sines não ficou de fora da 
sessão solene.
 Idalino José, vereador do Partido Socialista, voltou a 

enumerar os objectivos do seu partido (que diz não 
cumpridos) em termos de obras para Sines.
 “Os autarcas socialistas reiteram o desafio ao executivo 
municipal, como eu próprio há três anos, precisamente 
aqui, referi os cinco grandes objectivos em termos de 
concretização de obras para Sines: Biblioteca / Centro de 
Artes, piscina coberta de 25m, a conclusão dos 238 fogos 
de habitação social, a II Fase do Lar Prats (que ficou pelo 
caminho) e o Centro Cívico do Porto Covo [mais o 
tratamento dos esgotos da cidade]. Faço votos para que 
até ao final deste mandato - e estou certo que os autarcas 
socialistas tudo farão para ajudar a concretizar estes 
objectivos - a maioria destas obras fiquem concluídas, para 
que estas sejam efectivamente utilizadas e fruídas.”
 Manuel Coelho, presidente da CMS, assinalou o presente 

particularmente difícil das relações entre autarquias e 
poder central e o modo como as restrições impostas aos 
municípios podem ser um entrave ao desenvolvimento.
 “Nós, autarquias, assumimos tarefas e responsa-bilidades 

que cabiam, e cabem, ao governo central (...) Mas o 
governo decide resolver a sua crise castigando-nos com 
medidas de restrição financeira, retirando-nos receitas de 
milhares de contos, indispensáveis aos programas de 
desenvolvimento na habitação social, nas escolas, no 
desporto, em obras fundamentais, para a qualidade de vida 
dos sineenses. A autarquia de Sines confronta-se com uma 
situação gravíssima de diminuição de receitas e restrições 
de verbas que vão prejudicar o desenvolvimento deste 
concelho.”
 Mesmo assim, mencionou a coincidência de Abril com o 

lançamento dos concursos para a execução das piscinas e 
da Biblioteca / Centro de Artes, o recomeço da obra dos 
124 fogos, e prometeu um resto de ano de muito trabalho.

 “2003 será mais um ano de muito trabalho, de 
investimentos vultuosos na habitação social (com a 
conclusão dos 124 fogos), na educação (com as obras nas 
escolas), no desporto, na cultura, na continuação da 
qualificação e expansão da ZIL II. 2003 será o ano de 
entrada em vigor dos Pu’s de Sines e Porto Covo.”

 “Perante as dificuldades nós não desistimos nem 
baixamos os braços. Encaramos as situações e procuramos 
as soluções para ultrapassar as situações difíceis. 
Contamos com a compreensão e apoio dos sineenses”.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Deputado municipal João Fragoso

Ludoteca
reabriu
O espaço para brincadeiras e jogos das 
crianças de Sines voltou a funcionar no 
Dia da Liberdade, com a presença de 
cerca de 500 pessoas.

A LUDOTECA de Sines reabriu as suas portas no dia 25 de Abril.
Durante a jornada de inauguração do equipamento renovado, 
passaram por lá e pelo parque infantil contíguo cerca de meio 
milhar de pessoas, entre pais, avós e crianças. Foi um longo dia 
de festa, com brincadeiras, pinturas, insufláveis, oferta de 
balões, demonstração de ginástica pelos “Zézitos” e, à tarde, a 
peça de teatro de fantoches “O Peixinho Vermelho”, 
apresentado pela Associa'Arte.
  A Ludoteca, destinada a crianças dos três aos cinco anos 
(quando acompanhados por um adulto) e dos seis aos 12 anos, 
é um espaço de animação, mantido por pessoal com formação 
adequada, onde há brinquedos e jogos de qualidade para uso 
livre.
  A Ludoteca foi criada para as crianças poderem jogar, brincar e 
conviver umas com as outras, numa perspectiva de 
desenvolvimento físico, mental e social. Além de 
individualmente, a ludoteca abre-se a actividades ludico-
educativas para grupos escolares acompanhados pelos seus 
professores e educadores (com marcação previa)
  O equipamento é composto de quatro espaços distintos: Sala 
de Artes (para pintura, desenho, modelagem, construção e 
recuperação de brinquedos), Sala de Jogo (para jogos de 
construção e de regras, jogos educativos no computador, etc.), 
Sala da Fantasia (cenário temático onde as crianças podem 
ouvir histórias, brincar com fantoches, etc.) e Espaço Exterior 
(contíguo ao parque infantil, que inclui ténis de mesa, 
matraquilhos, etc.).
  Serão realizados regularmente ateliers e exposições. Em 
Julho e Agosto tem lugar a iniciativa LudoPraia (jogos na praia).
  A actividade da Ludoteca é coordenada pelo Sector de 
Educação da Câmara Municipal de Sines.

A Associ’Arte apresentou uma versão submarina da história do Capuchinho Vermelho

Pais e filhos tiveram um dia cheio juntos

A Ludoteca é um espaço para dar largas à imaginação
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A tradição na noite 
mais progressista do ano
A noite de 24 de Abril teve música na Avenida da Praia. A 
Brigada Victor Jara mostrou metade do que é. As Tucanas
mostraram metade do que poderão ser.

O VENTO estava forte e frontal, matando o som cinco 
passos a partir do palco. Uns pingos esporádicos nas 
cabeças ameaçavam chuva. Os feedbacks sucediam-se. 
No concerto comemorativo da Revolução dos Cravos, 
realizado dia 24 na Avenida Vasco da Gama, as 
circunstâncias não ajudaram a Brigada, mas a Brigada 
também não ajudou as circunstâncias. 
 Com a memória do excelente concerto no Festival 

Músicas do Mundo 2001 e depois da muito elogiada 
presença no Festival Intercéltico (nomeadamente a 
imponência dos arranjos e a colaboração com o Sexteto 
de Tomás Pimentel), os pioneiros da música tradicional 
portuguesa optaram por trazer a Sines uma versão 
minimalista de si próprios. 
 Sem convidados (os Gaiteiros de Milidh acabaram por 

não vir) e sem desvendar ainda o conteúdo do disco 
novo, a Brigada confiou nos seus recursos mais seguros, 
mas também mais conhecidos: a voz de Catarina 
Moura, o violino e a verve revolucionária de Manuel 
Rocha, e a habitual competência do seu grupo de 
músicos.
 A escolha de repertório adequou-se à natureza popular 

do espectáculo, sendo satisfatória para a criação da 
festa. Mas faltou aventura, rasgo, faltou aquilo que faz 
com que no início do novo milénio, um concerto da 
Brigada não seja um museu das suas próprias glórias. 
Ouviu-se música de Abril, mas não de Abril de 2003.

 Antes da Brigada, actuaram o grupo de danças 
“Doçuras e Morabeza”, da Associação Cabo-verdiana 
de Sines e Santiago do Cacém, e o grupo de percussão 
feminino Tucanas.
 As Tucanas, cinco jovens à volta de mil percussões, são 

uma das poucas novidades a surgir nos últimos anos na 
música portuguesa de raiz tradicional. Mónica Rocha, 
Sara Jónatas, Tânia Lopes e Xana de Abreu formam um 
grupo sexy e humorado, cheio de vontade de gostar e 
de ser gostado. 

 Há qualidade em todos aspectos do espectáculo 
(composição, interpretação, imagem), mas a sua 
distribuição é desigual. 
 O repertório, original, busca inspiração nas grandes 

tradições percussivas lusófonas, e consegue ser 
especialmente envolvente nos tutti de sabor brasileiro. 
A interpretação oscila entre o muito bom na sua área de 

formação base (as percussões, 
estritamente) e o sofrível nas 
harmonias vocais. A imagem e 
a atitude são excelentes. O 
trabalho criativo de procura de 
n o v o s  s o n s  e m  n o v o s  
instrumentos (da água ao inox, 
da pele ao plástico, da carne à 
madeira, não há nada que as 
Tucanas vejam e daí não 
queiram extrair som) também 
é muito interessante, se não se 
tornar uma obsessão. 
 Em suma, as Tucanas são um 

grupo cheio de talento, mas o 
tempo precisa de fazer o seu 
trabalho.
 Os concertos de 25 de Abril 

foram uma organização da 
Câmara Municipal de Sines.

O MEU PRIMEIRO BAILADO
Cerca de duas centenas de crianças das escolas básicas 
(1.º ciclo) do concelho de Sines assistiram, dia 11 de 
Abril, no Salão dos Bombeiros, ao seu primeiro 
espectáculo de bailado. É de pequenino que se começa a 
educar para a diversidade das expressões artísticas e “O 
Flautista”, da Companhia de Dança Contemporânea 
de Setúbal, foi a escolha para a estreia das crianças nesta 
nova arte. É verdade que nem sempre foi um 
espectáculo conseguido (a linha narrativa, fundamental 
para espectadores tão jovens, era difícil de seguir - e não 
só porque o som estava mau...), mas conteve em 
abundância os elementos - cor, movimento, expressão 
das personagens - que fazem a beleza da dança. “O 
Flautista” foi uma iniciativa integrada no programa “Ao
Encontro da Música e das Artes”, da Câmara Municipal 
de Sines.

NA FÉ E PARA ALÉM DA FÉ
Antes de haver a ideia de “ecumenismo”, havia a 
música. Nenhum agente é tão poderoso para unir 
crentes e não crentes. Dia 13 de Abril, no Concerto da 
Páscoa realizado na Igreja Matriz, a emoção provocada 
pela interpretação do “Stabat Mater”, do compositor 
setecentista Giovanni Pergolesi, tocou católicos para 
quem aquela é a casa todos os domingos, e não 
católicos à procura do consolo da pura forma. O 
“Stabat Mater”, sobre um hino medieval que trata da 
dor de Maria perante aos padecimentos da Paixão e 
morte de Cristo, é uma das obras mais marcantes da 
transição do barroco para o clássico. Na Igreja Matriz 
ouviu-se numa versão para duas solistas, coro feminino 
e baixo contínuo, na voz e instrumentos de um grupo 
de jovens músicos que se juntaram propositadamente 
para o concerto de Sines. Foi uma interpretação 
escorreita e agradável, onde se destacou o brilho do 
timbre do soprano Ana Paula Rodrigues (que viveu 
muitos anos em Sines), e a beleza dos coros, que não 
faziam parte da obra em versão original.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Tucanas

Catarina Moura, vocalista da Brigada Victor Jara

Ana Paula Rodrigues e Ana Marta Carvalho

Surpreendeu a beleza das transcrições para coro

“O Flautista”, bailado da CêDêCê
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O morgado Zambujo
O fadista António Zambujo esteve em Porto Covo, no dia 18 de 
Abril. Um intérprete excelente, a precisar de repertório.

O SALÃO Polivalente de Porto Covo recebeu dia 18 de 
Abril aquela que será, depois de Camané, a melhor voz 
masculina da jovem geração de fadistas. António 
Zambujo, 26 anos, natural de Beja, é um dotado, capaz 
de maravilhas na tessitura média, com um vibrato 
fresco e elegante, que nunca cai nos exageros, por 
exemplo, de Nuno da Câmara Pereira. Os seus 
melismas, desenhados num centímetro cúbico de voz, 
lembram a técnica de Maria Teresa de Noronha, a 
rainha do “fado fidalgo”, sub-género em que, para já, se 
pode classificar o “morgado” Zambujo.

 O instrumento vocal de Zambujo é de facto 
impressionante. Mas o repertório de fado e fado-
canção que apresentou em Porto Covo foi uma 
desilusão.
 Zambujo praticamente não tem originais e a escolha 

que faz dos “clássicos” é muito convencional. Vimo-lo, 
num único concerto, cantar os “Olhos Castanhos”, a 
“Procissão” e “Naquela Janela”. 

 Não é caso do homem se pôr a cantar poetas 
surrealistas, mas custa vê-lo tão limitado aos 
“standards”, alguns dos quais, bonitos, mas muito 
datados: “Tocam os sinos / na torre da igreja / vai passar 
a procissão…”? 
 O mundo rural, os santos de devoção, os marujos, as 

ceifeiras, tudo isso continua a existir, mas não como 
existiu nos fados que Zambujo canta. Se o que lhe 
interessa não é apenas projectar um fantasma do 
passado, deve estar atento às novas formas daquilo que 
ama. E, enquanto não encontrar compositores que o 
mereçam, deve procurar no vasto cancioneiro 
tradicional fados que não nos façam sentir que Portugal 
parou em 1955. Ser conservador também pode ser um 
exercício de imaginação.
 O fadista fez-se acompanhar no Salão Polivalente por 

uma formação de guitarra portuguesa, duas violas e um 
violoncelo.
 O instrumento oficial dos “fadistas da nova geração” é 

o contrabaixo, mas o violoncelo faz bem a figura de 

“inovação” e até acrescenta um som camarístico a um 
género que às vezes se sente tentado a legitimações 
classizantes. Em termos expressivos, porém, fica a 
pergunta: “Para quê?”. O violoncelo serve para 
sublinhados melancólicos, mas pouco mais. Soa tão 
natural quanto desnecessário.
 Zambujo é um talento. Canta tudo bem (até o que 

apetecia que ele não cantasse - veja-se a magnífica, 
embalante, interpretação de “Naquela Janela”), mas 
falta-lhe audácia nalgumas opções artísticas e um certo 
saudosismo pesa-lhe nas asas. Se acrescentar ousadia às 
suas muitas qualidades, é bem possível que venha a 
colocar a sua assinatura no livro da história do fado. 
 A noite fadista de dia 18 (uma noite à séria, com 

chouriço e sangria) foi uma organização da Associação 
de Desenvolvimento de Porto Covo - A Gralha. 

MANUEL FREIRE NA CAPELA
Poesia, música e muito sentido de humor compuseram 
o espectáculo do cantautor Manuel Freire, na Capela da 
Misericórdia, dia 2 de Maio. Numa sala à cunha o 
criador da “Pedra Filosofal” e uma das melhores vozes 
masculinas da música popular portuguesa, cantou e leu 
poemas de autores tão diferentes como António 
Nobre, Manuel Alegre, José Saramago, Vinícius de 
Moraes, Filinto Elíseo e Alexandre O'Neill. Mais de 
uma hora de festa da palavra.

SMURSSING...
A Sociedade Musical União Recreio e Sport Sineense 
(SMURSS) comemorou no dia 1 de Maio, no Salão da 
Música, o 28.º aniversário da sua reorganização. E 
parece mais fresca que nunca, mostrando como é um 
bom exemplo de que, preservando a sua ligação à 
comunidade, uma associação com raízes no século XIX, 
se pode modernizar e revelar capaz de atrair os jovens 
do século XXI. Porque a escola de música da SMURSS 
vai hoje muito além do trabalho de criar 
instrumentistas para a sua banda filarmónica. Na festa 
do aniversário, apresentou dois projectos interessantes 
que mostram as suas novas direcções: o quarteto de 
trompetes “Opus 4” e o projecto de música 
improvisada “Introjazz”. O “Introjazz”, sob a 
responsabilidade de Alexandre José, é particularmente 
interessante nesta abertura de horizontes dos músicos 
filarmónicos: e já é com prazer que se ouve, por 
exemplo, os saxs soprano de Matthieu Ehrlacher e 
Marta Marreiros improvisando sobre o “Softy, as in a 
Morning Sunrise” ou os saxs de Eduardo Pereira e João 
Matos trabalhando os sons “rollinsianos” de “Tenor 
Madness”. Antes da actuação da filarmónica, Ana 
Saramago e outros elementos dos antigos Sátira 
juntaram-se com jovens músicos da SMURSS e 
tocaram em registo jazz-rock alguns temas da banda.

O MOVIMENTO OPERÁRIO
EM EXPOSIÇÃO E DEBATE
O Centro Cultural Emmerico Nunes inaugurou dia 25 
de Abril e tem patente até Junho uma exposição 
dedicada ao movimento operário português na década 
de 70. Documentos da época, fotografias, cartazes, 
panfletos e uma cronologia dos principais eventos 
constituem o corpus da exposição, que tem o seu ponto 
mais positivo na lembrança de uma luta que, em muitos 
aspectos, se confunde com a própria luta pela 
democracia, e o seu ponto mais negativo na linguagem 
datada das legendas. Dia 30 de Abril, o historiador 
João Madeira esteve no centro para falar sobre a luta 
dos trabalhadores portugueses ao longo do século XX, 
da revolta sindical de 18 de Janeiro de 1934 (em que 
Sines participou) aos dias de hoje.

BD JOVEM EM CAPELA ANTIGA
O jovem desenhador João Fazenda, um caso particular 
de concentração de talento e currículo em apenas 23 
anos de idade, expôs em Sines entre 9 e 30 de Abril. Na 
exposição “Corta Mancha, Cola Borrão”, que esteve 
patente na Capela da Misericórdia, viu-se pranchas da 
série “Loverboy”, banda-desenhada sobre a juventude e 
o meio universitário português, com argumentos de 
Marte, e outros trabalhos na área da BD e da ilustração 
(Fazenda é colaborador assíduo de vários jornais 
portugueses).

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Manuel Freire

Projecto “Introjazz”

Inauguração da exposição de FazendaAspecto da exposição sobre o movimento operário

António Zambujo
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Quenianos dominam 
Meia-maratona Porto Covo - Sines
O queniano Stephen Rertmoi e a portuguesa Inês Monteiro venceram a sexta edição da Meia-
maratona Porto Covo - Sines, que teve lugar dia 25 de Maio.

A VI MEIA-MARATONA Porto Covo - Sines, 
realizada na manhã de 25 de Maio, entre os dois 
principais centros urbanos do concelho de Sines, foi 
dominada pelos atletas do Quénia. No escalão de 
seniores masculinos, os cinco primeiros classificados são 
originários daquele país africano. 
 A vitória final - a que corresponde um prémio no valor 

de 2500 euros - coube a Stephen Rertmoi, que 
completou o percurso em 1h05m01s, menos sete 
segundos que Peter Kipkazi e menos 42 segundos que 
Elijha Yator. O melhor português foi Vítor Cordeiro, do 
AC Portalegre, sexto classificado, com um tempo de 
1h08m05s.

 O melhor atleta de Sines foi Luís Lopes, do JD Neves, 
que completou a prova em 21.º Lugar, com 1h19m14s.
 Na prova sénior feminina a vitória pertenceu a Inês 

Monteiro, do JOMA (Juventude Monte Abraão), com 
um tempo final de 1h18m03s e um prémio de 1500 
euros. Em segundo lugar ficou a russa Alina Ivanova 
(1h18m30s) e em terceiro Beatriz Cunha, do Odivelas, 
que completou o percurso em 1h19m48s.
 Por equipas, os três primeiros classificados foram o UR 

Dafundo (89 pontos), a CP Europeia Seguros (66 pts) e 
ADR Pasteleira (46 pts).

“Os quenianos são bons porque levam o treino a 
sério”. Rertmoi, vencedor masculino, que não achou a 
prova difícil, apesar do vento forte e da perseguição até 
ao fim do seu compatriota Kipkazi explica porque é os 
quenianos são tão bons corredores. Há quem diga que é 
da genética. Ele diz que é do trabalho.
 “Os quenianos são bons porque levam o treino a sério. 

Levam a sério a carreira de corredor. Estudam a 
corrida.”

 Entre uma competição tão forte no seu país, o 
vencedor da meia-maratona Porto Covo - Sines tem um 
sonho: “Fazer um bom tempo na maratona completa e 
conseguir-me qualificar para as Olimpíadas”.

 Apesar de se estar a recuperar de uma lesão, a 
vencedora feminina, Inês Monteiro, fez uma prova 
tranquila.
 “O ritmo foi confortável. Limitei-me a controlar a 

prova, tendo em conta as adversárias. Achei o piso um 
bocadinho irregular. Como venho de uma lesão, 
ressenti-me um pouco e talvez por isso só tenha 
arriscado na parte final”.
 A corredora do Monte Abraão fez uma boa apreciação 

da organização.
 “Acho o piso um bocadinho irregular, mas de resto acho 
que está tudo muito bem. O trânsito está sempre 

cortado, há muito abastecimento durante a prova. 
Acho que a organização está de parabéns.”

“Um êxito”. A Meia-maratona 2002 contou com 
mais de 300 atletas e a mini-maratona, aberta a toda a 
gente, conquistou para uma manhã desportiva mais de 
200 corredores.
 Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, com competência sobre a área do desporto, faz 
um balanço positivo da organização
 “Esta meia-maratona foi um êxito. Devemos registar 

aqui o trabalho da organização e dos principais 
participantes. Faço um reconhecimento do seu esforço 
e de todas as entidades que nos auxiliaram. Foi a 
primeira vez que se fez nesta data, procurando-se uma 
altura mais adequada para chamar a Sines mais pessoas 
e dar-lhe mais relevo, que é uma prova que merece.”

 Manuel Coelho gostaria de ver uma maior 
participação dos sineenses, como público e como 
desportistas.
 “Penso que a relevância da meia-maratona, em termos 

de apreciação por parte do público, ainda não foi 
totalmente atingida. Esta é uma iniciativa 
extremamente importante. É importante que isso seja 

reconhecido e que se tire 
proveito em termos de 
projectar o nome de Sines nas 
vertentes do desporto e do 
turismo. São iniciativas da 
câmara que se devem fazer 
com um máximo de público, 
que nos dá mais relevância e 
que dá mais incentivo também 
aos atletas.” 

 A Meia-maratona Porto 
Covo - Sines passa a realizar-se 
todos os meses de Maio e é 
uma organização da Câmara 
Municipal de Sines, Juntas de 
Freguesia de Sines e Porto
Covo, Ginásio Clube de Sines 
e Clube Desportivo de Porto 
Covo.

CLASSIFICAÇÕES

Seniores Masculinos
1.º Stephen RERTMOI, Quénia, 1:05:01
2.º Peter KIPKAZI, Quénia, 1:05:08
3.º Elijha YATOR, Quénia, 1:05:51
4.º Stephen SECO, Quénia, 1:06:23
5.º Philip KIPKOECH, Quénia, 1:06:49

Seniores Femininos
1.º Inês MONTEIRO, JOMA, 1:18:03
2.º Alina IVANOVA, Rússia, 1:18:30
3.º Beatriz CUNHA, Odivelas FC, 1:19:48
4.º Lurdes VAZ, ADR Pasteleira, 1:20:27
5.º Vitorina MOURATO, AC Portalegre, 1:20:48

Veteranos (vencedores)
V1: Fedor RHZHOV, Rússia, 1:10:29
V2: Amílcar DUARTE, Sporting CP, 1:13:39
V3: Bernardo SILVA, ADR Pasteleira, 1:16:44
V4: Manuel BELO, UR Dafundo, 1:21:08
V5: Armando ALDEGALEGA, Sporting CP, 1:25:34
Femininos: Natália PINHO, CCS São João da 
Madeira, 1:33:46

Equipas
1.º UR Dafundo, 89
2.º CP Europeia Seguros, 66
3.º ADR Pasteleira, 46

Dorsais de 1 a 5. Os cinco primeiros inscritos foram os cinco primeiros classificados.

Pódio feminino, com Inês Monteiro no lugar mais alto. A mini-maratona contou com mais de 200 participantes.
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DELIBERAÇÕES E EDITAIS
EDITAL Nº 32/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, no uso da competência que lhe confere  a alínea v) do nº 1 
do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela 
Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para cumprimento do artº 91º da 
citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária de 19 de Março 
de 2003 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Foi por unanimidade aprovada moção contra a guerra e pela paz, a 
fazer chegar à comunicação social.
- Aprovado por unanimidade protocolo entre a Câmara e a 
Sociedade Musical com vista a que a Escola de Musica possa junto 
das Escolas do Ensino Básico proporcionar a conhecimento da 
musica.
- Aprovada a comparticipação financeira da Câmara junto da AMDS 
e no reforço de Capital da CDR.
- Aprovada por unanimidade a proposta da Junta de Freguesia de 
Porto Covo sobre toponímia para duas ruas daquela Freguesia.
- Deliberado por unanimidade atribuir subsídio de 625 € ao Vasco da 
Gama Atlético Clube, para apoio ao Passeio de Cicloturismo.
- Aprovado por unanimidade a proposta e o Orçamento para o 
Concerto de Março, a realizar na Capela da Misericórdia no dia 20.
- Aprovado o protocolo de colaboração entre a Câmara e a empresa 
Oleotorres, Ldª, para recolha de Óleos Alimentares.
- Aprovado por unanimidade o programa e orçamento da Iniciativa 
Março a Abrir no âmbito das Comemorações do Dia da Juventude.
- Deliberado abrir novo período de inscrições para atribuição por 
ajuste directo de lotes ainda vagos no Loteamento do Farol.
- Aprovado o valor da renda do Centro de Saúde de Sines, para o ano 
2003 a pagar ao Cemetra.

Sines, 24 de Março de 2003

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 36/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, no uso da competência que lhe confere  a alínea v) do nº 1 
do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela 
Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para cumprimento do artº 91º da 
citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária de 02 de Abril 
2003,  foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberado por unanimidade atribuir subsídio no valor de 500 Euros 
para apoio a Visita de Estudo à Alemanha de um grupo de alunos de 
Humanidades.
- Apreciado e aprovado o Inventário das Existências em Armazém 
reportado a 31.12.2002.
- Aprovado por unanimidade a adjudicação definitiva da aquisição de 
3500 Contadores de Água à Empresa Xaminca, para instalação 
imediata.
- Deliberado por unanimidade fazer concurso limitado, urgente para 
reparação do Caminho Municipal 1115 e Caminho Municipal Cabeça 
da Cabra/Sonega.
- Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato 
promessa de aquisição do antigo Centro Recreativo Sineense, sito 
na Rua Francisco Luís Lopes aos herdeiros de Maria Rita Farelo e 
Silva da Costa Lopes, para usos culturais.
- Aprovado por maioria o programa das Comemorações do 25 de 
Abril, com o voto contra do Vice-Presidente quanto ao fogo de 
Artíficio.
- Aprovado o programa do “Projecto Escola Viva” no sentido da 
Sensibilização para a Prevenção Rodoviária junto da população 
escolar.

Sines, 7 de Abril de 2003 

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 39/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, no uso da competência que lhe confere  a alínea v) do nº 1 
do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela 
Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para cumprimento do artº 91º da 
citada Lei, torna público que em Reunião Ordinária de 16 de Abril de 
2003 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Aprovada, por maioria, moção contra os fuzilamentos em Cuba.
- Aprovada a adjudicação da Empreitada para Execução de Ramais 
de Esgotos na ZIL II, à Teodoro Gomes Alhos por 24.010,00 Euros.

- Deliberado por unanimidade solicitar à Associação Resgate 
proposta para a vigilância das praias na época balnear de 2003.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar o Orçamento da VI Maratona 
Porto Covo/Sines, a realizar a 25 de Maio.
- Adjudicado, por unanimidade, a adjudicação e montagem de pré-
fabricado para Estação de Passageiros à empresa Larus por 
35.635,00 Euros.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário no valor de 250.00 
Euros à Comissão de Moradores das Palmeiras para as 
Comemorações do Dia do Trabalhador.
- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário no valor de 350 
Euros ao Grupo Desportivo do Casoto para actividades Desportivas 
no âmbito das Comemorações do Dia do Trabalhador.
- Deliberado, por maioria, alterar o protocolo com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia no sentido de alargar ao Centro de Recursos 
Educativos da Escola Secundária Poeta Al Berto a ligação à Internet.

Sines, 17 de Abril de 2003

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 41/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, torna pública, no uso das competências que lhe confere 
o artigo 68º, nº 1, alínea a) da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, a 
listagem classificativa provisória dos lotes de terreno adjudicados 
no dia 23.04.2003, conforme Edital nº 33/2003.
Após 10 dias úteis a contar da afixação do presente Edital, a lista 
provisória torna-se definitiva, caso não surjam reclamações;

Os Lotes adjudicados foram:

LOTEAMENTO DO FAROL

LOTE Nº 28 - Rui Miguel Seromenho da Silva
LOTE Nº 30 - Sérgio Miguel Marques Oliveira
LOTE Nº 37 - José Carlos Crisóstomo Figueiredo Cardoso
LOTE Nº 38 - Marco Alexandre Figueiredo Silva
LOTE Nº 44 - Maria Luisa Carvalho Pinto

Sines, 29 de Abril de 2003

Cumpra-se!
Divulgue-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 45/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice 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 na Reunião Ordinária de 07 de 
Maio de 2003 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia 
externa:

- Deliberado conceder apoios logísticos à visita de estudo ao 
Alentejo, incluindo Sines, de delegação Norueguesa e Sueca 
visando a cooperação em diversos domínios.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a actualização dos preços 
das refeições no Refeitório Municipal na sequência da publicação da 
Portaria 487/2003 de 19 de Abril.
- Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de aprovação do 
Sr. Presidente, do Regulamento e respectivos prémios da VI Meia 
maratona, Porto Covo-Sines.
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de Regulamento da Mostra
Gastronómica de Sines/2003.
- Deliberado, por unanimidade, atribuir subsídio extraordinário à 
Associação de Moradores da Sonega no valor de 750,00 €, para 
apoio às Comemorações do 25 de Abril.
- Aprovado, por unanimidade, apoiar a iniciativa Farmo Verão, que 
decorrerá em Sines, promovida pela Associação de Estudantes da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
- Deliberado apoiar visita de estudo de alunos da Universidade Nova 
de Lisboa -  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ao Litoral de 
Sines, a realizar a 31 de Maio e 1 de Junho.
-Aprovada a atribuição de subsidio ao Grupo Desportivo da Baixa de 
S. Pedro no valor de 500,00 € para apoio ao 2º Passeio de B.T.T.-
-Adjudicado, por unanimidade, à Consdep Lda. A reparação do 
Caminho Municipal 1115 e da Estrada Cabeça da Cabra - Sonega

Sines, 12 de Maio de 2003 

O Vice Presidente da Câmara

José Arcanjo Ferreira Costa
EDITAL Nº 46/03

Manuel Coelho Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de 
Sines. Dando cumprimento ao estatuído no nº1 do Artº da Lei nº 
26/94 de 19 de Agosto, torna-se público que no segundo semestre 
de 2002 foram atribuídos os seguintes subsídios.

Beneficiário: Associação Bombeiros Voluntários de Sines
Classificação: 02.04/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 13.617,17 euros (16-01-2002) e 
4.224,80 (15-03-2000)
Classificação: 05.01.02/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 300,00 euros (03-07-2002)

Beneficiário: Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
de Sines
Classificação: 05.01.02/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 34.847,23 euros (16-01-2002), 
500,00 euros (17-07-2002), 375,00 euros (19-06-2002), 7.481,97 
euros (10-04-2002)

Beneficiário: Santa Casa da Misericórdia de Sines
Classificação: 05.01.02/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 19.552,72 euros (16-01-2002) e 
12.377,97 euros (15-10-1997)

Beneficiário: Contra-Regra - Associação Animação Cultural
Classificação: 05.02.01/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 23.343,73 euros (04-06-2002) e
1.225,56 euros (20-02-2002)

Beneficiário: Centro Cultural Emmérico Nunes
Classificação: 05.02.01/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 32.122,79 euros (16-01-2002), 
3.491,60 euros (23-03-2001), 4.987,98 euros (10-04-2002), 500,00 
euros (03-07-2002) e 650,00 euros (03-07-2002)

Beneficiário: Sociedade Musical U.R.S.S.
Classificação: 05.02.01/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 15.712,09 euros (16-01-2002), 
2.000,00 euros (04-06-2002), 1.700,00 euros (19-06-2002) e 
750,00 euros (17-07-2002)

Beneficiário: Vasco da Gama Atlético Clube
Classificação: 05.02.03/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 6.195,06 euros (16-01-2002), 
33.369,60 euros (16-01-2002), 10.973,48 euros (10-04-2002), 
4.987,98 euros (10-04-2002), 2.493,99 euros (10-04-2002), 
11.222,94 euros (10-04-2002) e 2.000,00 euros (23-10-2002).

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05.02.03/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 26.186,81 euros (16-01-2002), 
2.000,00 euros (18-09-2002), 500,00 euros (03-07-2002), 500,00 
euros (07-08-2002), 2.500,00 euros (10-04-2002), 4.987,98 euros 
(13-05-2002), 500,00 euros (31-10-2002), 299,98 euros (31-10-
2002) e 3.740,99 euros (10-04-2002)

Beneficiário: Comissão de Carnaval de Sines
Classificação: 05.03.03/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 2.693,52 euros (16-01-2002), 
15.000,00 euros (25-09-2002) e 3.750,00 euros (04-12-2002)

Beneficiário: Escola Profissional Bento Jesus Caraça
Classificação: 05.01.01/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 14.140,93 euros (16-01-2002)

Beneficiário: Resgate - Associação de Nadadores Salvadores do 
Litoral Alentejano
Classificação: 05.03.03/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 46.800,00 euros (20-06-2002) e 
1.496,39 euros (10-04-2002)

Beneficiário: Junta de Freguesia de Porto Côvo
Classificação: 05.02.01/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 3.740,98 (10-04-2002)
Classificação: 05.03.03/04.02.01.01
Valores e datas de deliberação: 12.469,95 euros (10-04-2002)

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

Paços do Município de Sines, aos 14 de Maio de 2003.

O Presidente da Câmara,
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)
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Dez títulos de
ginástica para Sines
O Ginásio Clube de Sines conquistou nove títulos e o Grupo 

Desportivo da Baixa de São Pedro um título nos Campeonatos 

Nacionais de Duplo Mini Trampolim e Tumbling realizados no 

início do mês de Maio em Santo André.

O GINÁSIO Clube de Sines (GCS) ganhou em todas as 
frentes nos Campeonatos Nacionais de Duplo Mini 
Trampolim e Tumbling realizados dias 3 e 4 de Maio, no 
Pavilhão da Petrogal de Santo André: nove títulos 
nacionais, o maior número de participantes entre todos 
os clubes e uma organização classificada pela federação e 
clubes como muito boa. 
 O campeonato nacional envolveu 543 ginastas de 52 

equipas portuguesas. Foi uma organização que o 
Ginásio procurava havia muito tempo. E o balanço é 
positivo.
 “Organizar um campeonato com a presença de tantos 

clubes traz alguma problemática ao nível do controlo e 
eficácia da entrada de participantes no recinto da prova. 
Tudo isto adicionado às questões de publicidade e staff 
técnico foram pontos de alguma dificuldade, mas graças 
ao apoio dos pais e amigos foi superado com êxito”, diz 
João Grulha, coordenador da ginástica do GCS.
 O Ginásio Clube de Sines conquistou o troféu de 

melhor clube do distrito de Setúbal, melhor clube da 
região sul e, mais importante, ocupa actualmente o 
primeiro lugar no ranking nacional da modalidade de 
duplo mini-trampolim. 
 O novos campeões nacionais individuais do Ginásio 

são Daniela Oliveira (infantis femininos), Esmeralda 
Pereira (iniciados femininos), José Gonçalves (iniciados 
masculinos), Nicole Pacheco (juniores A femininos) e 
Mário Pereira (juvenis masculinos). Em termos de 
equipas, o Ginásio obteve quatro triunfos: infantis 
femininos, juvenis femininos e juvenis masculinos (em 
duplo mini trampolim) e iniciados masculinos (na 
modalidade de tumbling).

 O novo clube da ginástica de Sines, o Grupo 
Desportivo da Baixa de São Pedro, também fez figura 
em Santo André. O jovem atleta Marco Rebelo, já 
campeão distrital e regional, confirmou que é o melhor 
do país no escalão de infantis de duplo mini-trampolim. 
O Desportivo conquistou ainda, na mesma 
modalidade, um segundo lugar e um quarto lugar por 
equipas (infantis e seniores masculinos respec-

tivamente).
 Em termos de provas, segue-se o Campeonato 

Nacional de Trampolim Individual e Trampolim
Sincronizado, a decorrer dias 31 de Maio e 1 de Junho,
em Vila do Conde. O Ginásio vai levar a maior 
comitiva de sempre.
 “Vamos levar 42 ginastas, obrigando desde já a um 

esforço do clube no que concerne a dormidas, 
alimentação e deslocação. Esperamos ajuda da 
autarquia na questão dos transportes.”

 Como se trata de um aparelho olímpico, o 
desenvolvimento do trampolim é assumido por João 
Grulha como “a grande aposta para o futuro” no 
Ginásio, que tem como objectivo trazer de Vila do 
Conde cinco campeões individuais e quatro por 
equipas.

 Em Outubro, realizam-se em Hannover, na 
Alemanha, os campeonatos do mundo de esperanças. 
Até este momento já têm apuramento garantido (a 
prova de Santo André contou para esse apuramento) os 
atletas do Ginásio Daniel Correia, José Gonçalves, 
Esmeralda Pereira, Mário Pereira, João Caixeirinho, 
Sara Marques e Nicole Pacheco.

O desporto 

ajuda a viver

O PROGRAMA “Desporto é Vida”, criado em 2001 
pela CMS para motivar os adultos maiores de 55 anos a 
adoptar uma atitude activa e participativa na vida, 
conta hoje com mais de uma centena de participantes, 
que praticam várias actividades, da natação à ginástica, 
dos jogos tradicionais aos passeios e às danças de salão.
 Estas são as suas actividades mais recentes e o 
calendário das actividades já marcadas para os 
próximos meses:

Sines em confraternização
sénior com Silves, Palmela e Portimão
No âmbito do programa “Desporto é Vida” foram 
realizados em Sines, nos dias 12 e 15 de Abril e 21 de 
Maio, intercâmbios desportivos, entre a Câmara 
Municipal de Sines e as Câmaras Municipais de Silves, 
Palmela e Portimão, com vista a proporcionar às 
pessoas com mais de 55 anos inscritas no programa a 
participação em actividades desportivas e de convívio. 
No dia 12 de Abril, a Câmara de Sines e a Câmara e 
Silves proporcionam a 200 pessoas de Silves uma visita 
aos locais de maior interesse do concelho de Sines. No 
dia 15 a Câmara Municipal de Sines e a Câmara 
Municipal de Palmela organizaram no Pavilhão dos 
Desportos de Sines uma aula conjunta de ginástica e 
natação para perto de 100 idosos. Dia 21 de Maio, 
realizou-se um intercâmbio semelhante com
Portimão.

Torneio de damas em Junho
Sines, Porto Covo e Sonega recebem no início de 
Junho um torneio de damas incluído no Programa 
“Desporto é Vida”. Os três primeiros classificados de 
cada fase preliminar serão apurados para uma final a 
realizar no dia 14 de Junho (sábado), no Espaço Sénior 
do Jardim das Descobertas. 

“Desporto é Vida” na praia 
Todas as quartas-feiras do mês de Julho, haverá 
actividades balneares na Praia Grande de Porto Covo e 
Praia Vasco da Gama, em Sines, para os seniores do 
programa “Desporto é Vida”.

Campos de ténis

reabertos
Os campos de ténis do Complexo Desportivo 
Municipal (ex-IOS) foram recuperados e reeabriram ao 
público em Março. Os campos estão abertos de 
segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00, sábado, das 
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, e domingo, das 
9h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00. As taxas de 
utilização são as seguintes: 
 Utilizadores adultos (excluindo aposentados)
 60 minutos = 1,5 euros; 90 minutos = 2,5 euros
 Utilizadores menores de 16 anos e aposentados
 60 minutos = 1 euros; 90 minutos = 2 euro
 Aluguer de material (duas raquetas e três bolas) 
 = 1 euroMarco Rebelo, do GD da Baixa de São Pedro (foto Jornal de Desporto)

As meninas do Ginásio, no lugar mais alto do pódio

Intercâmbio entre Sines e Portimão
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O mar chega à casa da praia
A vida marinha é estudada em Sines, no CIEMAR - Laboratório de Ciências do Mar da 
Universidade de Évora. João Castro e Teresa Cruz, responsáveis locais do laboratório, falam das 
investigações em curso e do sonho de um espaço de divulgação científica.

TODO o ano há vida na casa junto à praia Vasco da 
Gama: a vida do mundo marinho em livros, preparações, 
aquários, e a vida de quem a estuda, investigadores e 
alunos que há mais de uma década utilizam em perma-
nência o CIEMAR - Laboratório de Ciências do Mar da 
Universidade de Évora, no contexto do seu trabalho 
académico.
 O Laboratório de Ciências do Mar foi criado em 1990, 

resultado da iniciativa conjunta da Universidade de 
Évora e da Câmara Municipal de Sines, que aluga o 
edifício na Avenida Vasco da Gama, durante décadas 
utilizado como colónia de férias da Casa do Estudante. 
Jorge Araújo, ex-reitor da Universidade de Évora, é o 
director do laboratório e foi, em conjunto com Francisco 
Pacheco, ex-presidente da CMS, um dos impulsionado-
res da sua criação.
 O CIEMAR tem limitações (especialmente notórias na 

questão do alojamento: o laboratório só consegue 
albergar 18 estudantes de cada vez), mas isso não 
invalida que nele regularmente se façam estadias de 
estudo de licenciaturas em ciências biológicas, e que seja 
uma instituição respeitada nos estudos de biologia 
marinha a nível nacional e internacional, servindo outras 
universidades que não apenas a de Évora (em especial a 
Universidade do Algarve) e também estudantes de 
licenciaturas como a medicina veterinária e a geologia. 
 No trabalho do laboratório articulam-se as funções 

lectivas e a investigação científica. Foi aqui que a 
professora Teresa Cruz fez grande parte dos estudos que 
sustentaram o seu doutoramento em biologia marinha 
(Teresa é uma das poucas especialistas do mundo em 
percebes). É aqui que João Castro está a preparar o 
doutoramento sobre a pesca na zona entre marés. A viver 
em Sines desde 1994, são eles os responsáveis locais pelo 
laboratório.

O que se está a investigar. O corpo de investigação do 
CIEMAR tem vários trabalhos em curso. Teresa Cruz 
fala do projecto, que envolve também o IPIMAR (ex-
Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e as 
Universidades de Lisboa e de Aveiro, em que se está a 
procurar saber mais sobre o ciclo de vida das espécies 
costeiras.
 “Este estudo trata do regresso de cracas e caranguejos 

do mar alto para as rochas e os estuários. Estamos a fazer 
trabalhos em Sines, no estuário do Mira e na Ria de 
Aveiro, para tentar compreender quando são as alturas e 
porque é que são essas as alturas em que chegam ao 
litoral as larvas desses animais. Na nossa costa sabe-se 
pouco sobre os fenómenos físicos (correntes, ventos, 
etc.) e a sua relação com a biologia destas espécies. É um 

projecto interessante do 
ponto de vista científico e 
da sua aplicação posterior 
noutros estudos. Este 
Verão vamos trabalhar 
nele intensivamente.”

 João Castro está 
particularmente interes-
sado na questão da pesca 
na zona entre marés.

 “Temos estado a 
t r a b a l h a r  s o b r e  a  
conservação de recursos 
vivos na zona entre 
marés, o impacto da 
exp lo ração  humana  
desses recursos e também 
especificamente sobre a 
forma como esse impacto 
pode ser minorado” (ver

ao lado).
 No âmbito da prestação de serviços que tem com a 

Administração do Porto de Sines, o laboratório estuda, 
desde 1997, a qualidade e as especificidades do ambiente 
marinho portuário. Para fazer observações e responder a 
perguntas como esta: “Há poucas lapas na zona do porto. 
Será da poluição?”
 “Os resultados até agora obtidos sugerem que não”, diz 

Teresa Cruz. “Não parece ter a ver com poluição, mas 
com a ecologia destas espécies, que têm requisitos 
especiais. Há uma falta de habitats que sirvam de 
maternidade para as pequenas lapas. Dentro do porto, 
como o ambiente é formado por grandes blocos de 
pedra, há poucas poças e frestas, que são necessárias para 
as lapas se resguardarem quando são mais pequeninas.” 
 O CIEMAR está a construir uma base de dados sobre as 

variações que ocorrem entre e dentro dos vários ambien-
tes costeiros desta região. Se houver um acidente - uma 
maré negra, por exemplo - será mais rigoroso o conheci-
mento do que foi afectado e a definição da reversibilidade 
dos danos.
 “Normalmente, os estudos fazem-se depois das marés 

negras. E aí compara-se sítios poluídos com sítios não 
poluídos. Ora, pode sempre justificar-se que o sítio que 
não foi poluído já era diferente dos outros…”, diz Teresa
Cruz.
 Apesar de factores de risco, como a circulação de navios 
carregando matérias perigosas, e das pressões urbanas e 
industriais mais permanentes, esta é ainda, globalmente, 
uma costa saudável. 

 “Ser uma zona exposta ajuda”, nota a cientista. “A
localização deste porto de águas profundas numa zona de 
grande agitação marinha é 
vantajosa em termos de 
poluição. Mesmo os problemas 
que nós temos actualmente 
poderiam ser maiores se não 
fosse este hidrodinamismo. Por
exemplo, se o esgoto das Pedras
Amarelas estivesse numa zona 
abrigada, o seu efeito seria 
muito maior do que ocorre na 
realidade. Medindo os colifor-
mes fecais nos mexilhões, que 
são indicadores da sua qualidade 
como alimento humano, a 200 
ou a 300m do local onde sai o 
esgoto, já pouco detectamos o 
seu impacto”.

O sonho de um espaço de 
divulgação. Neste momento, 

devido nomeadamente à limitação das instalações, o 
laboratório destina-se estritamente às componentes 
lectiva e de investigação. Mas João Castro e Teresa Cruz 
gostavam que, de futuro, ele se pudesse abrir à população 
e, em particular, ao público escolar.
 “Achamos que seria bastante produtivo termos em Sines 

um espaço de divulgação. Um espaço relativo aos 
trabalhos de biologia marinha que fazemos, mas também 
a outras ciências do mar, à engenharia, à navegação, à vida 
num porto, à utilização histórica do mar por parte do 
homem. Há imensos exemplos disso nesta costa, desde a 
pré-história”, diz João Castro.
 E Teresa Cruz reforça: “Sines é um sítio excepcional. 

Estamos perto de tantos locais privilegiados e diversifica-
dos, como o estuário do rio Mira, a lagoa de Santo André, 
a costa rochosa, uma zona industrial. Há tanta diversida-
de num raio de 30km. É um caso quase único”.
 “Esperamos não ser só nós a pensar assim, que os nossos 

concidadãos nos dêem uma ajuda, se acham que esta ideia 
é importante”, apela João Castro, referindo que a APS já 
se mostrou interessada em apoiar este projecto.
 O Laboratório de Ciências do Mar tem colaborado em 

diversas iniciativas de divulgação científica no concelho. 
As mais recentes, integradas na Campanha Bandeira Azul, 
foram uma visita pedagógica à maré, dia 17 de Abril (ver

ao lado) e um debate sobre a biodiversidade marinha, na 
Escola Secundária Poeta Al Berto, dia 9 de Abril.

O laboratório está instalado no edifício da antiga colónia de férias da Casa do Estudante

João Castro, professor, na ida à maré de dia 17 de Abril

Cientista trabalhando no Laboratório de Ciências do Mar
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Ir à maré e não 
levar um saco
A CMS e o Laboratório de Ciências do Mar organizaram, dia 17 
de Abril, no âmbito da Campanha da Bandeira Azul, uma visita 
pedagógica à maré. Conclusão: não foi preciso levar sacos para 
trazer de lá muita coisa.

COMO se alimentam as lapas? Afinal há animais que 
não precisam de sexo para se reproduzir? Quando estou 
a comer um ouriço-do-mar estou a comer um 
equinoderme? É verdade que as esponjas são dos 
animais marinhos mais primitivos que se conhecem?
 Uma ida à maré pode não ser só a parte da manhã de 

um dia de ouriçada. Pode ser uma experiência de 
contacto com a natureza e uma oportunidade de 
aprendizagem. Foi o que aconteceu dia 17 de Abril, 
numa iniciativa da CMS e do Laboratório de Ciências 
do Mar, organizada no âmbito da Campanha Bandeira 
Azul 2003, e que contou com a participação de dezena e 
meia de pessoas. A iniciativa será repetida no próximo 
dia 2 de Agosto.

 A zona entre marés, pela diversidade de plantas e 
animais que aí se refugiam, é um dos mais fascinantes 
ambientes marinhos. É também um dos mais acessíveis, 
com a vantagem de se poder conhecer uma fatia da vida 
do mar sem necessidade de aparelhos de mergulho, mas 
com a desvantagem de torná-lo mais susceptível a uma 
exploração sem controlo.
 João Castro, um dos guias da visita, juntamente com 

Teresa Cruz, do Laboratório de Ciências do Mar, chama 
a atenção para a fragilidade deste habitat.
 “A pesca na maré já faz parte da tradição. Mas como são 

muitas pessoas a fazê-la e 
com muita frequência, acaba 
por ser uma pesca com 
muito significado, até 
porque também afecta 
animais jovens, que ali 
encontram refúgio em 
relação aos predadores”.

 No debate sobre a 
biodiversidade marinha 
realizado no dia 9 de Abril, 
na Escola Secundária Poeta 
Al Berto, João Castro 
apresentou alguns números 
sobre a pesca intertidal (ou 
seja, entre marés). Por 
exemplo, com base em 
observações feitas entre 
1994 e 1996, estima-se que 

foram capturadas na costa 
rochosa alentejana cerca de 
210 toneladas (peso 
fresco) de pescado por 
ano.
 Para o cientista, a pesca na 

maré deve se regula-
mentada para poder 
continuar a fazer-se.

 “Eventualmente, devia 
ser proibida em reservas 
q u e  s e r v i s s e m  p a r a  
aumentar a quantidade de 
recursos nas áreas vizinhas, 
mas que também fossem 
úteis do ponto de vista 
pedagógico e científico”, 
diz João Castro.
 “É difícil avaliar o que é o 

efeito do homem, que já 
tem impacto nesta zona há 

tanto tempo, se não tivermos essas zonas protegidas”, 
afirma Teresa Cruz.
 A regulamentação para uma exploração sustentada é, 

de acordo com a cientista, do interesse dos próprios 
pescadores. E aponta o exemplo da Galiza: “São os 
próprios percebeiros a fiscalizar, a fazer a segurança, 
têm a costa dividida em 'hortinhas' que são da sua 
responsabilidade.”
 Teresa Cruz acentua a componente pedagógica que 

também poderia ser dinamizada numa reserva desse 
tipo.
 “A reserva tem muitas vezes, nomeadamente para os 

pescadores, uma conotação negativa, de proibição. Mas 
no fundo estas seriam reservas para dar conhecimento, 
para usufruir. Porque naquele espaço pequeno 
conseguem-se contar histórias de seres vivos tão 
interessantes e diversificadas como se calhar em poucos 
outros.”

 No concelho de Sines, João Castro propõe 
especificamente uma reserva na área da Ilha do 
Pessegueiro.
 “É uma zona riquíssima em vários aspectos. A ideia era 

juntar a preservação do património natural e do 
património cultural e histórico, que ali também é tão 
rico”.

“Limpeza
da dignidade”
O núcleo do Litoral Alentejano da 
associação ATTAC promoveu, dia 
3 de Abril, na Capela da 
Misericórdia, um debate sobre o 
derrame do navio “Prestige”.

“NÃO QUEREMOS apenas que nos limpem a costa. Queremos que 
nos limpem a dignidade”, disse Bieito Lobeira, deputado do Bloco 
Nacionalista Galego, dia 3 de Abril, no debate que a ATTAC (núcleo 
do Litoral Alentejano) organizou na Capela da Misericórdia sobre a 
maré negra do “Prestige”.
  Bieito Lobeira (como o segundo convidado do debate, o vice-patrão 
maior da confraria de pescadores de Aldam-Hio, Jorge Perez Rua) 
faz parte da plataforma “Nunca Máis”, um grupo de mais de 200 
entidades galegas de diversas índoles, formado poucos dias depois 
do afundamento do petroleiro “Prestige”, que tem aglutinado a 
resposta dos cidadãos ao desastre ecológico e à gestão levada a 
cabo pelos governos responsáveis.
  A plataforma conseguiu juntar, dia 1 de Dezembro de 2002, mais de 
200 mil pessoas em Santiago de Compostela, naquela que foi 
considerada a manifestação mais concorrida da história da Galiza - 
“Estamos perante um povo em pé” (Bieito Lobeira). Dia 8 de Janeiro, 
a plataforma interpôs um processo criminal contra os governos 
espanhol e galego.
  A Galiza é uma das zonas do planeta mais afectadas por marés 
negras. Mas a tragédia do “Prestige” mostrou que apesar da 
regularidade dos derrames (“Cada quatro anos toca-nos um”) as 
autoridades não estavam preparadas nem em meios de controlo, 
nem de salvamento.
  Num dos pontos da Europa mais dependentes da actividade 
piscatória e do turismo, as consequências do derrame estão a ser 
devastadoras: “Destruíram-se milhares de postos de trabalho. Em 
muitas áreas, como a Costa da Morte, o motor da economia galega 
vai demorar muitos anos a retomar o ritmo de produção”.
  A plataforma “Nunca Máis” exige a declaração da Galiza como zona 
de catástrofe e sua dotação imediata de recursos para reparar as 
consequências económicas, sociais, ambientais e sanitárias do 
sinistro. E exige sobretudo investimento na prevenção.
  Da Galiza a Sines.  Todo o litoral português é, como a Galiza, uma 
zona de risco para a ocorrência de acidentes ambientais com navios 
transportando cargas perigosas. Não está afastada, aliás, a hipótese 
de parte do fuel contido nos tanques do “Prestige” vir a atingir o sul de 
Portugal.
  “O 'Prestige' aconteceu o ano passado, mas vai afectar-nos durante 
muitos anos. Faço um voto para agirmos em rede com os galegos (já 
há de resto um núcleo da plataforma “Nunca Máis” em Lisboa), 
porque estes problemas também são nossos”, afirmou Carmem 
Francisco, membro do partido ecologista “Os Verdes”.
  Sines tem a sua história de acidentes com petroleiros: em 1980, o 
"Campeón" explode ao largo de Sines; em 1989 e 1990, o crude 
derramado pelo navios "Nisa" e “Marão” atinge as praias do Litoral 
Alentejano. Regularmente, chega à nossa costa o produto poluente 
resultante da lavagem dos tanques dos petroleiros.
  Carlos Alberto Espadinha, pescador e vice-presidente da 
Assembleia Municipal de Sines, lembrou as “greves verdes” 
realizadas em Sines no início da década de 80 como exemplo da 
mobilização das populações contra o “descanso dos governos”. 
  Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, alertou 
para a falta de vigilância dos navios que passam ao largo: “Somos 
terceiro-mundistas nos meios de controlo”.

 João Amorim de Carvalho, dos serviços de pilotagem do Porto de 
Sines, abordou o tema dos “portos de abrigo”, actualmente a ser 
discutido na União Europeia. A rede europeia de portos de abrigo 
seria constituída por um conjunto de portos, designados por cada um 
dos estados-membros, que, dotados dos meios devidos, ficariam 
incumbidos de receber os navios acidentados.
  De acordo com o técnico, se em vez de ter sido levado para o mar 
alto, o “Prestige” tivesse sido dirigido para um porto, a destruição 
teria sido minimizada.
  A este propósito, António Rui Pimenta, ex-vereador da CMS, alertou 
para a necessidade de sensibilizar as populações das zonas 
portuárias para o facto de, apesar dos eventuais custos locais, essa 
dever ser globalmente a melhor solução.

Bieito Lobeira (à direita): “Estamos perante um povo em pé”

Teresa Cruz e um grupo de participantes na ida à maré de 17 de Abril

João Castro e Teresa Cruz propõem a criação de uma reserva pedagógica e científica na Ilha do Pessegueiro
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Sines tem centro 
para imigrantes
O Centro Local de Apoio ao Imigrante de Sines, o primeiro do 
distrito, foi inaugurado dia 4 de Abril. É uma parceria entre o 
Alto Comissariado para as Minorias Étnicas e Associação 
Cabo-verdiana.

SINES tem, desde 4 de Abril, o primeiro Centro Local 
de Apoio ao Imigrante (CLAI) do distrito de Setúbal. 
Trata-se de um projecto de cariz essencialmente 
informativo, promovido pelo Alto Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas e localizado na sede da 
Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do 
Cacém, entidade que assegura a sua gestão. 

 Na inauguração, Rui Marques, alto comissário 
adjunto para as Minorias Étnicas, frisou o facto de 
Sines ser a única das primeiras 15 localidades a receber 
um CLAI que não é capital de distrito.

 “Pareceu-nos importante sublinhar aquilo que é 
considerado um exemplo de boa prática no 
acolhimento dos imigrantes. Parabéns à câmara, 
parabéns à sociedade sineense”, afirmou.

 O mesmo foi reforçado por Feliciano Duarte, 
secretário de Estado adjunto do Ministro da 
Presidência: “O seu a seu dono: Sines é das poucas 
câmaras do país que tem feito alguma coisa nesta área”.
 O CLAI fornece informações aos imigrantes sobre 

assuntos como a legalização, a solicitação do 
reagrupamento familiar, a inscrição de filhos na escola 
ou o retorno voluntário. A informação é suportada por 
folhetos temáticos, internet e por uma ligação à linha 
SOS Imigrante, onde se pode obter ajuda em várias 
línguas.

 A animação do centro está a cargo de duas 
funcionárias da Associação Cabo-verdiana, que 
receberam formação específica para o efeito. A filosofia 
dos CLAI é “envolver” e “responsabilizar” os 
imigrantes.
 “Os imigrantes devem ser parte activa das soluções 

que são pensadas em termos de políticas públicas”, 
disse Rui Marques, apelando a que os parceiros cabo-
verdianos do projecto “saibam criar uma ponte de 
solidariedade com outras comunidades de imigrantes”.
 O governo pretende ter até ao final do ano uma rede 

de centros por todo o país, que permita “estar onde 
estão os imigrantes” (Feliciano Duarte).
 “As políticas de imigração não devem ter um enfoque 

ideológico. Não se trata de ter mais ou menos coração. 
Há problemas e os problemas têm de ser resolvidos”, 
afirmou o secretário de Estado, que classificou a sua 
presença na abertura do CLAI como “um acto que dá a 
entender que este governo toma a imigração como uma 
prioridade”.
 Ainda na inauguração, Manuel Coelho, presidente da 

Câmara Municipal de Sines, salientou o papel 
“exemplar” da Associação Cabo-verdiana na defesa dos 
imigrantes da zona, manifestou o “desejo de que o 
novo centro seja uma patamar de melhor intervenção 
em prol dos imigrantes” e o empenho da CMS em ser 
parceiro cooperante do projecto.
 “Sines é uma cidade acolhedora. Esta câmara tem 

como prática a integração de todas as pessoas que aqui 
trabalham, de modo a termos uma sociedade segura e 
progressiva”, declarou o autarca.
 O CLAI de Sines está aberto das 10h00 às 12h30 e das 

14h00 às 16h30.

Sines solidária com
o Museu de Bagdad

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos 
Museus, 18 de Maio, o Projecto Museu Arqueológico da 
Câmara Municipal de Sines promoveu a assinatura do 
manifesto da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho 
Internacional de Museus repudiando a destruição e o saque do 
Museu de Bagdad, na sequência da Guerra do Iraque. A leitura 
do manifesto e a abertura das assinaturas foram feitas na 
Escola Secundária Poeta Al Berto, dia 16, numa evocação de 
solidariedade com o museu iraquiano em que esteve presente a 
vereadora da CMS, Marisa Santos. Ainda nas comemorações 
do Dia Internacional dos Museus, o Projecto Museu 
Arqueológico criou, dia 19 de Maio, um estúdio de pintura na 
Casa do Governador do Castelo de Sines. Foi feita uma 
pequena apresentação sobre a história do monumento e as 
crianças participantes fizeram pinturas sobre o tema.

Ana Maria Magalhães 
com alunos do 1.º ciclo
A Biblioteca Municipal de Sines promoveu, dia 15 de Maio, na 
Capela da Misericórdia, dois encontros entre a escritora Ana 
Maria Magalhães e os alunos do 4.º ano de escolaridade das 
escolas básicas de Sines. Os alunos falaram com a autora das 
“histórias por trás das histórias” que leram nos livros da série 
“Uma Aventura”, que Ana Maria Magalhães escreve com Isabel 
Alçada. Os estudantes até sugeriram a criação de uma aventura 
na Ilha do Pessegueiro, ideia que Ana Maria Magalhães 
recebeu com interesse. O encontro foi organizado no âmbito da 
parceria entre a Biblioteca Municipal de Sines e as escolas do 
concelho.

O bom condutor
forma-se de pequenino

A Câmara Municipal de Sines promoveu nos dias 8 e 9 de Maio, 
no Pavilhão dos Desportos, uma actividade de sensibilização às 
630 crianças do 1.º ciclo do ensino básico sobre o tema da 
prevenção rodoviária. A iniciativa, integrada no Projecto “Escola 
Viva”, foi organizada pela Prevenção Rodoviária Portuguesa e 
Expocertame e constou da visualização de um filme com cenas 
reais e casos concretos semelhantes àqueles que os mais 
novos vivem diariamente e da aprendizagem teórica de alguns 
sinais e regras de trânsito mais relevantes para os miúdos e 
simulação prática. O projecto “Escola Viva”, que pretende 
abranger todas as escolas do primeiro ciclo de Portugal 
continental (cerca de 9200), tem como principal objectivo 
desenvolver na criança uma percepção cívica e social e torná-la 
uma pessoa capaz de respeitar as normas de trânsito e 
circulação, seja na condição actual de pedestre, seja na futura 
de motorista.

Iniciativa “Escola Viva”

As crianças fizeram pinturas sobre o Castelo, nas comemorações do Dia dos Museus

Manuel Coelho e Rui Marques, Alto Comissário Adjunto para as Minorias Étnicas

O CLAI de Sines foi inugurado ao mais alto nível, com a presença, entre outros dignitários, de Feliciano Duarte, secretário de Estado adjunto do ministro da Presidência (seg. à esq.)
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Os dias do Desportivo
Leonel Arsénio faz o retrato do Clube Desportivo e Recreativo de 
Porto Covo, cuja direcção abandona depois de 12 anos 
consecutivos como presidente.

O CLUBE Desportivo e Recreativo de Porto Covo foi 
fundado em 1975, sobre a estrutura do então extinto 
Clube de Futebol “Os Belenenses” de Porto Covo. Tem
actualmente 270 sócios e 42 atletas, nas modalidades de 
futebol e danças de salão. Leonel Arsénio é o presidente 
da direcção há 12 anos, mas não 
pretende recandidatar-se nas 
eleições a realizar no fim deste 
mês. “Para voltar mais tarde, 
com mais força”, diz.
 O futebol, no escalão sénior, é a 

principal  modalidade do 
Desportivo de Porto Covo. A 
equipa é formada por jovens de 
Sines, Porto Covo e Santo 
André e joga na II Divisão 
Distrital da Associação de 
Futebol de Setúbal. A época 
2002/2003, que termina dia 14 
de Junho, não correu bem.
 “Aspirávamos a um dos cinco 

primeiros lugares da tabela, mas 
as coisas estão um bocado 
complicadas. Porto Covo 
pertence ao distrito de Setúbal, 
mas há quem não entenda isso. 
Há dois pesos e duas medidas. 
Começámos o campeonato 
muito bem, mas houve uma 
altura em que os nossos jogos na 
segunda parte passaram a ser 
jogos de uma hora, em vez de ser 
de 45 minutos. Era até o Porto Covo perder ou 
empatar”, queixa-se Leonel Arsénio.
 A competitividade na zona sul do distrito é fraca. E isso 

tem consequências.
 “Cada vez há menos equipas. Há uns anos atrás havia 

uma série da segunda distrital só do Sado para baixo. 
Agora o jogo mais perto que temos é em Ermidas, 
Grândola, depois Águas de Moura. A partir daí, 
Setúbal, Cova da Piedade, Almada, Trafaria, Sesimbra, 
Alfarim... Acarreta muita despesa.”

 E são poucas as fontes de financiamento do 
Desportivo.
 “É a Câmara de Sines [foi protocolado um apoio de 14 

500 euros], a Junta de Freguesia de Porto Covo, as 

Festas de Porto Covo, os sócios e meia dúzia de 
comerciantes e pessoas do Porto Covo. Tínhamos um 
apoio da Transgás, mas este ano também acabou.”
 Além do futebol e das danças de salão o Desportivo 

organiza esporadicamente torneios de sueca e tiro ao 
alvo.
 A deficiência das instalações 

do Polivalente obrigou à 
extinção da modalidade de 
ténis: “As  condições do 
Po l i va l en te  não  e ram 
nenhumas, punham em 
perigo a integridade física 
das pessoas, tivemos que 
acabar.”
 Em termos de instalações, 

além do arranjo do Poli-
valente - “que também 
levaria com que a gente 
conseguisse arranjar fontes 
de receita durante o Verão” - 
o Desportivo espera ver uma 
solução para a falta de 
escoamento do Campo no 
Mar, que fica parcialmente
alagado no Inverno.

 O Clube Desportivo e 
Recreativo do Porto Covo, 
apesar de não ter secção de 
a t le t i smo,  é  uma das  
entidades organizadoras da 
Meia-maratona Porto Covo - 

Sines.
 “É uma organização importante para o Porto Covo e 

para o concelho de Sines. É um fim-de-semana em que 
acabamos por fazer publicidade ao concelho, fazer uma 
boa prova e trazer muitos atletas. E algo que só se faz 
uma vez por ano nesta zona.”
 Apesar de não se recandidatar à direcção do clube, 

Leonel Arsénio tem ideia do que gostaria que fosse o 
futuro do clube.
 “Conseguir umas instalações condignas e arranjar 

estruturas para o Porto Covo subir à I Divisão Distrital 
de uma vez por todas. E conseguir-se condições para 
que outras modalidades, mesmo a nível de camadas 
mais jovens, arranquem no Porto Covo.”

Um “holandês” ao sul

José Melo, fotógrafo português radicado na Holanda desde 
1971, expôs na Capela da Misericórdia em Maio. Uma vintena 
de fotografias ampliadas com temas marcadamente 
“meridionais” de um autor que mantém uma segunda residência 
no Litoral Alentejano. Há um amor pelo sul (as procissões, as 
praias, os ciganos) que, em alguns casos, parece expressar-se 
também pela necessidade de contribuir para a preservação da 
sua memória. É o que se passa com as profissões tradicionais: 
do moleiro ao tanoeiro, praticamente um terço da exposição se 
centrou sobre o trabalho em extinção. Para os sineenses foi 
particularmente interessante ver a sequência do 15 de Agosto 
de 1980, quando as festas de Nossa Senhora das Salas foram 
abaladas pela exposição do petroleiro espanhol “Campeón”. O 
muro da praia, que se esperava ser o balcão para a procissão da 
santa no mar, foi o balcão de uma população inteira para o lado 
mais assustador da sua nova natureza industrial. A melhor foto 
da exposição, porém, foi tirada em Lisboa: meninas ouvem fado 
em Alfama atrás das linhas de ferro de uma janela. É Portugal 
até aos ossos.

Um círculo para
os artistas de Sines
Os artistas ou interessados na produção artística de Sines têm 
agora um grupo onde se podem conhecer, encontrar a ajudar. O 
Círculo de Escritores, Banda Desenhada, Letras de Música, 
Vídeo e Fotografia, dinamizado por Luís Santana, reúne-se nos 
segundo e quarto domingos de cada mês, das 16h00 às 18h00, 
numa sala cedida pelo Centro Cultural Emmerico Nunes. O 
objectivo do círculo não é, pelo menos prioritariamente, fazer 
arte em comum, mas constituir um espaço de partilha dos 
trabalhos ou projectos de cada um e um centro de 
aprendizagem. O círculo pretende fazer “conferências de 
escritores, leituras dos peritos, grupos de estudo, pequenos 
cursos de aprendizagem, actividades sociais, cursos de escrita 
criativa, colóquios, colaborações, autorias, ideias e projectos”. 
O círculo está aberto a todas as idades e as inscrições são 
entregues no Centro Cultural Emmerico Nunes em Sines. A 
participação é completamente grátis.

No Verão baila-se 
na Baixa
Junho, o mês dos santos populares, vai ser animado na Baixa 
de São Pedro, em Sines. Na sede da Associação de Moradores 
realizam-se bailes dias 14 (Luís Godinho), 21 (Conjunto “Os 
Trovadores”) e 28 (Armando Vadinho). Dia 2 de Agosto, o 
acordeonista e vocalista Nuno Silva realiza o baile final do Verão 
na Baixa, que coincide com a entrega de prémios aos 
participantes no Torneio de Futebol 5. Os bailes são uma 
organização da Associação de Moradores e do Grupo 
Desportivo da Baixa de São Pedro (que comemorou 21 anos no 
passado dia 1 de Maio), com o apoio da Câmara Municipal de 
Sines, Junta de Freguesia de Sines e comércio local.

Leonel Arsénio

A equipa de futebol do CDR de Porto Covo compete da II Divisão Distrital FOTO NOTÍCIAS DE SINES

15 de Agosto de 1980. O “Campeón” explode ao largo de Sines. Foto de José Melo.

Inauguração da exposição de José Melo
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CARLOS SOARES DA SILVA

Um músico no mundo

Durante alguns anos, como viola do 
fadista Nuno da Câmara Pereira, 
Carlos Soares da Silva esteve naquilo 
que designa por “alta competição da 
música”. Depois investiu a sério na 
sua actividade como professor e 
decidiu abandonar a instabilidade da 
vida de artista. O ano passado o fado 
voltou a dar-lhe transporte para o 
mundo, como acompanhante de 
António Chainho. Esta é, portanto, 
uma fase particularmente feliz da vida 
profissional do músico, que vive em 
permanência em Sines desde 1974: 
consegue exercer, sem ansiedades, as 
suas duas principais vocações - 
professor e instrumentista - e ainda 
tem tempo para concluir um curso de
guitarra eléctrica de jazz. Ganhar o 
futuro é conseguir ser cada vez melhor 
em cada uma das suas actividades.

CARLOS Soares da Silva nasceu em Lisboa no dia 2 de 
Janeiro de 1956. Aos quatro anos, a perda dos pais obriga-o 
a vir morar com os tios em Santiago do Cacém. A sua nova 
casa tinha um ambiente muito musical.

 “Havia um piano, um violino, um banjo, muitos 
instrumentos. Toda a gente tocava alguma coisa e era 
normal cantar-se ao serão e nas festas”.
 Acaba por não prosseguir uma aprendizagem de música 

formal durante a infância - “O professor achava que eu não 
era muito dotado” -, mas no início da adolescência começa a 
aprender guitarra sozinho e com os amigos. Um processo 
auto-didacta, mas com subidas ocasionais à serra, para 
ouvir as lições do “mestre”.
 “Ia a São Francisco, para a tasca do Ti Jorge Chainho, o pai 

do António Chainho, que tocava guitarra e gostava muito 
de ensinar.”
 Os dois anos passados em Évora, onde integrou a tuna do 

liceu, permitiram-lhe aperfeiçoar os conhecimentos do 
instrumento.
 De regresso a Santiago, como a vaga de guitarrista estava 

preenchida, torna-se teclista de uma banda com inspirações 
no rock sinfónico. Mas o seu mundo era outro.
 “As farras com os amigos acabavam em fados e canções 

alentejanas. Não acabavam em concertos rock”.
 Em 1974, vem para Sines trabalhar no GAS. A sua vida 

profissional é a partir daí passada entre o exercício da 
vocação e a procura de estabilidade financeira num 
emprego mais seguro.
 “Trabalhei no gabinete, num banco, numa outra empresa 

e agora na música a 100 por cento. O padrão tem sido: 
dedico-me à música e aparece-me um emprego mais 
estável e lá vou eu. E depois há algo que me empurra para 
fora dele.”
 No final da década de 80, começa a dar aulas e surgem as 

primeiras oportunidades para a realização ao mais alto 
nível de uma carreira artística.
 “Fiz o primeiro disco com o Eduardo Falcão e o Manuel 

Mendes, um super-guitarrista da nossa praça. Morava em 
Sines e pensava que era uma aventura sem consequências. 
Entretanto, o Nuno da Câmara Pereira ouviu esse trabalho 
e contratou-me como seu viola”.
 Foram anos especiais.
 “Foi o contacto com a alta competição da música. Fui 

pago para passear pelo mundo inteiro. Foi muito bom.”
 No início da década de 90, quando o volume de trabalho 

de Nuno da Câmara Pereira começa a não justificar um 
guitarrista privativo e lhe aparece uma proposta de 
“emprego irrecusável”, deixa de tocar.
 Mas a “estabilidade” prega-lhe uma partida: “A empresa 

desapareceu... Juntamente com o patrão”.
 E é afinal a arte que lhe vale. Carlos Soares da Silva decide 

investir mais a fundo na actividade de professor de música e 
o ensino torna-se a principal dimensão da sua carreira.

 A escola do Soares da Silva. Carlos Soares da Silva dá 
aulas a 30 alunos em Sines e 12 em Santiago do Cacém, 

onde está a montar uma escola de música, 
em parceria com a Filarmónica. 

 Ensina guitarra clássica até um nível 
elevado e dá formação básica em piano. Há 
cerca de três anos, começou a ensinar 
guitarra eléctrica (instrumento de que 
conclui neste momento um curso de cinco 
anos na Escola de Jazz do Barreiro).

 Desde há quatro anos, os alunos (na 
maioria adolescentes) têm mostrado o seu 
trabalho em sessões públicas no Salão da 
Música da SMURSS. Foi o que se passou 
no dia 17 de Abril, com mais de 200 pessoas 
a assistir.
 “A ideia é mostrar o que se está a fazer, mas 

sobretudo criar nos miúdos a possibilidade 
de tocar em público, que é uma das razões 

para fazer música.”
 Carlos Silva é muito crítico em relação ao ensino da 

disciplina de música nas escolas básicas.
 “Quando o professor é bom e interessado, o ensino 

funciona bem. Quando o professor é mau e desinteressado, 
funciona mal. Infelizmente, o segundo caso é a regra. A 
maior parte dos professores são muito maus em termos de 
personalidade e competência. Mas também reconheço que 
é difícil levar com 20 ou 30 alunos à frente e mais de 
metade se estar a borrifar para aquilo. E a música não se 
pode impor, tem de ser aceite voluntariamente.”
 Mas mesmo numa escola como a sua, com uma maior 

possibilidade de personalização e aprofundamento do 
ensino, há frustrações.
 “Se as notas da escola normal baixam, o miúdo vai para as 

explicações e desiste da música. E também, como não há 
uma grande pressão (exames, diplomas), as pessoas não 
estudam as horas necessárias e acabam por não atingir 
níveis muito elevados.”

Regresso à “alta competição”. Depois do investimento 
financeiro e emocional feito na escola, Carlos Silva não 
contava tocar mais. Mas recentemente surgiu a 
oportunidade de mais uma aventura. Uma aventura com 
alguém que conhece desde os tempos de São Francisco da 
Serra e agora acompanha na missão de levar o fado ao 
mundo.
 “Tenho andado a tocar com o António Chainho, a fazer os 

lugares do Fernando Alvim, que está extremamente 
doente. Fiz uma série de concertos o ano passado e já este 
ano. Passei pela China, Indonésia, Índia, Sri Lanka, 
Inglaterra, Espanha. A receptividade do público tem sido 
fabulosa.”
 Em 2003, Carlos Silva tem a honra de acompanhar o 

maior guitarrista em actividade. Em 2001 ocupou outro 
lugar que o orgulha, na homenagem nacional a Amália.
 “Estive na trasladação da Amália para o Panteão. Toquei 

no Cemitério dos Prazeres, em duas missas. Teve piada 
uma pessoa aqui de Sines ir tocar numa coisa para a qual 
houve gente de todo o país a oferecer-se.”
 Regressos à “alta competição” de um “internacional” que 

não pára de ser chamado à selecção do fado. Mas o futuro, 
afirma-o com insistência, está principalmente na carreira 
de professor. E é nela que continuará a investir.
 “O objectivo é melhorar, arranjar mais formação, fazer as 

coisas mais bem feitas. Até aqui estou satisfeito, as coisas 
estão no bom caminho, as pessoas estão a aderir bastante. 
Estão-se a ver resultados.”

Carlos Soares da Silva

Carlos Silva e António Chainho, em Valência


