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O ESTADO DAS OBRAS. PÁG. 12

DESTAQUE ESCOLAS

No âmbito do seu Programa de 
Animação de Idosos, a Câmara 
Municipal de Sines levou, dias 22 e 
29 de Junho, perto de um milhar de 
seniores sineenses a um 

. Os principais monumentos, a 
história da cidade, um almoço-
convívio e a visita à Feira de São João 
foram os principais elementos do 
programa de dois dias cheios. PÁG. 5

PASSEIO A 

ÉVORA

Sineense

DESTAQUE

No , 31 de Maio, a 
CMS organizou um debate com os 
principais agentes da actividade, nos 
Paços do Concelho, um jantar-
convívio no Salão da Música para 
pescadores e familiares e apresentou a 
maqueta daquele que poderá vir a ser 
o monumento de homenagem ao 
papel histórico, económico e cultural 
desta actividade em Sines. PÁG. 4

DIA DO PESCADOR Junho foi o mês da criança e do 
encerramento do . Um 
conjunto vasto de iniciativas 
promovidas pela Câmara Municipal 
de Sines, pelas escolas e pelos clubes 
desportivos assinalou o fim das aulas. 
Em Junho, festejou-se também o 25.º 
aniversário de uma instituição de 
particular interesse pedagógico e 
social: o . PÁGS. 16-19

ANO ESCOLAR

ATL

O mundo
encontra-se no Castelo

As divas sul-africanas 

Mahotella Queens são um dos 

oito grupos que fazem o 

programa do Festival Músicas 

do Mundo 2003, a ter lugar 

nos dias 24, 25 e 26 de Julho, 

no Castelo de Sines. 
PÁGS. 2-3 E 7-10
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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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“Há mais gente 
interessada em tocar 
instrumentos
tradicionais”
Artur Fernandes, fundador do grupo Danças Ocultas, que 
abre o Festival Músicas do Mundo 2003, fala do seu grupo e 
das expectativas para o concerto de Sines.

ARTUR Fernandes, professor de Águeda, e os três 
alunos que com ele fundaram, no final da década de 80, 
o grupo Danças Ocultas, são os responsáveis  pela nova 
vida de um instrumento de grande popularidade 
noutros tempos, a concertina. Mas, mais importante do 
que isso, são um dos mais criativos e modernos grupos 
instrumentais da música portuguesa de raiz tradicional e 
também um dos mais solicitados para tocar fora do país. 
Artur Fernandes falou ao jornal municipal do 
nascimento das Danças e de como não têm parado de 
evoluir estética e tecnicamente em uma década de 
existência.

Sineense - Qual é a sua história pessoal com a 
concertina? Quando começou a tocá-lo, em que 
circunstâncias, quando começou a aprofundar o seu 
estudo?
Artur Fernandes - A concertina vem de tradição familiar.
O meu pai tocava o instrumento. Esse terá sido o factor 
mais determinante na minha escolha quando comecei a 
aprender na escola de música da Orquestra Típica de 
Águeda. A técnica da concertina foi apreendida de uma 

forma autodidacta, 
pois o meu tio, que 
m e  i n i c i o u  n o  
solfejo, não sabia 
tocar  o instru-
mento. O facto de 
ter debutado na 
Orquestra Típica de 
Águeda  t eve  a  

vantagem de ter contactado logo de início com duas 
formas distintas de abordar a música: o lado intuitivo e 
popular da música folclórica, e o lado sistematizado e 
erudito do contacto com a pauta musical.
 O aprofundar do estudo da concertina é paralelo ao 

desenvolvimento do grupo Danças Ocultas. Todas as 
aquisições de conhecimentos e técnicas, contactos com 
outros músicos e músicas do mesmo instrumento foram 
sendo filtrados e mesclados com as descobertas e 
desenvolvimentos pessoais e do próprio grupo.

A concertina tem menos recursos que o acordeão. 
Faça-me a defesa do instrumento que escolheu. 
Um aspecto em que sempre me concentrei foi a busca 
das potencialidades da concertina. Por isso mesmo 
compomos repertório inédito que faça sobressair as 
boas características que o instrumento tem. Se 
exagerarmos, um violino também poderá ser limitado 
se quiser tocar o repertório das Danças Ocultas...

O jornalista Pierre Massé escreveu na revista 
Classica, sobre o grupo Danças Ocultas: “É difícil 
imaginar uma ponte melhor entre tradição popular, 
música clássica e experimentação moderna”. 
Concorda com o posicionamento do vosso trabalho 
entre estas três fronteiras? 
Não é um objectivo nosso ficarmos posicionados entre 
determinadas fronteiras estilísticas mas, diria, quase 
uma consequência. A abordagem estética inicial 
começou por ser uma “negação” da música folclórica 
como forma de tentar provar que o instrumento teria “Compomos repertório inédito que faça sobressair as boas

características que este instrumento tem”

Artur Fernandes
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outras capacidades. Desta 
abordagem pela negativa 
rapidamente passámos para 
uma construção de repertório 
pela positiva perseguindo as 
vontades ocultas do próprio 
instrumento.

Em termos estéticos, em 
que é que as Danças Ocultas 
de 2003 são diferentes das 
D a n ç a s  O c u l t a s  d o  
princípio da carreira?
Para além do que já foi 
respondido anteriormente, as 
Danças Ocultas do princípio de carreira tinham uma 
estética mais ingénua, quase de pura contemplação 
perante a própria música que faziam. Hoje, a atitude é 
mais arrojada, explora melhor algumas vertentes, como 
por exemplo a comunicação (tanto entre si como com os 
seus públicos), o humor ou ainda a miscigenação de 
ritmos e harmonias de outros países que vamos 
visitando em concertos.

Que principais influências (grupos, compositores, 
correntes) identifica na vossa música?
No início, Madredeus, Astor Piazzolla, Terem Quartet 
entre outros. Estas influências, pelo facto de terem sido, 
à época, frequentadores assíduos das nossas audições. 
Formámos o nosso gosto musical com estas influências. 
Actualmente, e com uma ideia muito mais bem definida 
da música que pretendemos fazer, as influências 
tornam-se mais esbatidas e revela-se mais a estética 
Danças Ocultas.

Danças Ocultas apresenta-se em Sines com vários 
convidados. Fale-me do “aporte” que eles trazem ao 
grupo.
O Gabriel Gomes é um convidado quase óbvio, 
produtor de todo o nosso trabalho discográfico e uma 
grande referência do acordeão em Portugal. O Rui
Júnior e o Edu Miranda inserem-se na linha atrás já 
referenciada de uma passagem musical pelas latitudes 
que vamos visitando. Assim, as percussões do Rui

marcam os ritmos marroquinos e o bandolim do Edu 
evocam a sensualidade melódica brasileira. São 
experiências marcantes estes contactos com outros 
músicos e instrumentos; ajudam-nos a questionar mais 
as nossas próprias opções, ajudam-nos mais à 
inquietação artística.

Quais as expectativas sobre a vossa participação no 
FMM2003?
Temos consciência da referência que este festival já 
constitui no panorama das Músicas do Mundo. Assim 
aguardamos com enorme ansiedade o momento de 
poder partilhar com o público de Sines o nosso gosto 
pela música.

As músicas de raiz tradicional vivem um bom 
momento em Portugal?
Penso que sim. Se repararmos, nunca foi tão intensa 
nem tão diversificada a curiosidade que cada vez mais se 
vai sentindo por esse mundo fora pela música 
portuguesa. Já não é só o fado...
 Por outro lado, onde se verifica a grande evolução é no 

facto de cada vez mais haver gente interessada em 
aprender a tocar instrumentos tradicionais. Há muito 
pouco tempo esta vontade circunscrevia-se quase 
exclusivamente aos grupos folclóricos. Havendo mais 
gente que a faça com novas e diversificadas 
mentalidades está o crescimento garantido.

Comer cultura
A 8.ª Mostra Gastronómica "Sines, Alentejo à Mesa" decorre até 13 de Julho, no 
terraço da Docapesca, com a participação de 15 expositores.

A OITAVA Mostra Gastronómica “Sines, Alentejo à 
Mesa”, que anualmente traz a Sines os melhores 
sabores da região, tem lugar entre os próximos dias 4 
e 13 de Julho, no cenário privilegiado do terraço da 
Docapesca.
  Com animação diária, a mostra gastronómica conta 
este ano com 15 participantes, um expositor de 
artesanato e 14 “tasquinhas” de comida, onde serão 
reis os frutos do mar do Litoral Alentejano, mas 
também a riqueza dos produtos tradicionais do 
interior da província e até os sabores de cozinhas de 
povos imigrantes, no caso, a cabo-verdiana. 
  Da feijoada de búzios à cataplana de porco, do arroz 
de choquinhos à açorda de marisco, dos tordos no 
alhinho ao kalulu, dos vinhos de Borba às pinhoadas 
de Alcácer, serão dez dias de deleite do sentido do 
paladar e não só, numa festa da gastronomia e da 
cultura.
  A mostra está aberta, nos dias da semana, das 12h00 
às 2h00 horas (encerra no período 15h00-18h00). 
Aos fins-de-semana, está sempre aberta, das 12h00 às 
2h00. Os espectáculos, quando não indicada outra 
hora, têm início às 22h00. 
  A iniciativa é uma organização da Câmara Municipal 
de Sines, com o apoio da Região de Turismo da Costa 

Azul, Administração do Porto de Sines e Docapesca. 
  Consulte programa de animação e resumo das 
ementas dos participantes em www.mun-sines.pt

“Temos consciência da referência que este festival já constitui no panorama das músicas do mundo”

EM PROL DO DESPORTO E DA EDUCAÇÃO

Caros Sineenses:

A época desportiva terminou e os clubes comemoram este 
final de época com celebrações desportivas e festas de 
confraternização entre os atletas, os técnicos, os pais e os 
apreciadores do desporto.
  Nas comemorações em que tive a honra de participar (Vasco 
da Gama, Ginásio Clube de Sines, Grupo Desportivo da Baixa 
de S. Pedro, etc.) tive a oportunidade e o prazer de constatar a 
vitalidade destes clubes, o elevado número de crianças e 
jovens envolvidos e entusiasmados nas várias modalidades 
das práticas desportivas, a alegria e orgulho dos seus pais, 
famílias e população em geral ao verem como os seus filhos e 
os jovens de Sines se empenham em fazer desporto.
  Quem esteve no Pavilhão de Desportos, no Parque 
Desportivo Municipal e nos estádios pode constatar e atestar 
como o desporto em Sines tem vida, se tem desenvolvido, 
abrangendo todos os grupos etários, desde crianças de terna 
idade, aos adolescentes, jovens e idosos, todos praticando 
diversas modalidades, valorizando-se e enriquecendo a vida 
desportiva e cultural da sociedade sineense.
  Quem esteve  na festas das danças de salão, no Salão da 
Música, teve a feliz oportunidade de apreciar o trabalho 
desenvolvido por aquela associação em prol do desporto e da 
cultura, as centenas de participantes, desde a infância à 
terceira idade, o entusiasmo destes praticantes, a beleza e 
importância desta actividade para Sines. Parabéns à direcção 
e a todos.
  É verdade que atravessamos um período financeiro difícil. 
Com sérios problemas para a vida dos clubes e 
colectividades. Mas as pessoas e as direcções dos clubes 
sabem que estas dificuldades serão superadas com o 
esforço, a compreensão e o empenho de todos, e 
concretamente da Câmara Municipal - principal suporte 
financeiro de todo o desporto e responsável por todas as 
instalações desportivas de Sines.
  O desporto em Sines tem uma expressão extraordinária em 
número de participantes, em modalidades diversas e na 
qualidade e resultados dos atletas.
  Sines é um concelho onde todas as crianças do 1.º ciclo do 
ensino básico praticam desporto escolar garantido e 
suportado pela Câmara Municipal, com variadas 
modalidades, desde a natação para todos, ao atletismo, 
ginástica, vólei, futebol etc., culminando todos os anos com a 
realização das Olimpíadas Escolares, como uma grande 
festa do desporto escolar em que participam todas as 
crianças do 1.º ciclo do ensino básico.
  Esta realidade é notória e não pode ser desligada dos 
investimentos da Câmara Municipal, assim como dos 
esforços conseguidos da Câmara, das direcções dos clubes, 
da acção dos técnicos, dos pais dos atletas, de toda a 
sociedade sineense, que reconhece esta realidade e dela se 
orgulha.
  Por isso, todos iremos fazer um esforço para ultrapassar a 
presente situação de crise financeira e  procurar formas e 
meios de continuar a trabalhar, para aumentar a quantidade e
qualidade da prática de desporto em Sines.
  O ano escolar está a terminar e, à semelhança do que se 
passa no desporto, as escolas têm celebrado o final das 
actividades escolares com festas de confraternização de 
alunos, pais e comunidade educativa.
  As festas realizadas pelas escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico, além da grande participação de alunos, professores, 
pais e funcionários, forma numa ocasião de demonstração de 
vitalidade, arte e participação de todos, com representações e 
“artes de palco”- com música, dança, teatro, tudo fruto do 
trabalho e arte dos alunos e professores de que todos se 
orgulharam.
  Nestas manifestações de confraternização e arte não 
podemos deixar de relevar os infantários e o ATL, que 
apresentou uma exposição de uma beleza e arte a todos os 
títulos extraordinários.
  A todos: os alunos, professores, educadores, associações 
de pais, trabalhadores das escolas e aos pais a expressão do 
meu reconhecimento e sinceros parabéns por tanto 
entusiasmo e trabalho realizado.



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

Julho
2003

4 Destaque

Produtores querem unir-se
para comercializar pescado
O Dia do Pescador, 31 de Maio, foi assinalado pela CMS com um debate sobre a actividade 
nos Paços do Concelho e um jantar-convívio no Salão da Música.

A IDEIA da criação de uma associação de produtores 
com capacidade de comercializar pescado, exposta pelo 
presidente da CMS, Manuel Coelho, na sua intervenção 
de abertura, dominou o debate organizado pela CMS 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, dia 31 de 
Maio, Dia do Pescador.
 “A criação em Sines ou no Alentejo de uma associação 

de produtores que tenha capacidade de comercializar 
peixe (o que seria pioneiro no sistema português) será 
útil para disciplinar a relação entre comerciante e 
pescador”, disse Francisco Venturinha, delegado da 
Docapesca em Sines, que apresentou números que 
indicam uma diminuição do preço médio do pescado 
em lota de 1,36 euros em 2001 para 1,22 euros em 
2002, com consequente diminuição dos rendimentos 
dos produtores e trabalhadores da pesca.

 Josué Marques, do Sindicato de Pescas do Sul, 
também colocou a tónica da sua intervenção na união 
dos produtores.
 “Na nossa opinião, as organizações de produção são a 

salvação da pesca em termos económicos”, afirmou o 
dirigente sindical, que defende inclusivamente a gestão 
das lotas por essas organizações.
 A Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do 

Cerco do Litoral Alentejano e da Costa Vicentina, cuja 
reorganização recente deu uma nova voz à pesca de 
Sines e da região, foi considerada, quase 
unanimemente, como a entidade que deve unir 
armadores e pescadores e como o seio natural de uma 
eventual organização que promova a comercialização 
do pescado a partir da produção.
 Manuel Coelho, que apresentou a ideia da criação de 

uma marca de pescado do Litoral Alentejano - na 
perspectiva, também, de reforço da gastronomia de 
produtos do mar como factor de atracção turística - 
mostrou-se disponível para a cedência de um terreno 
para uma eventual organização de produtores, assim 
como para cooperar na criação de melhores condições 
para a instalação de sistemas de produção de gelo e de 
câmaras frigoríficas junto à lota.

Defender o mar alentejano. O debate do Dia do 
Pescador constituiu, à semelhança da sua primeira 
edição, em 2002, um fórum onde os agentes da pesca 
discutiram a situação da sua actividade em Sines e na 
região, no cruzamento das realidades e políticas 
nacionais e europeias.

 José Matilde, novo presidente da Associação de 
Armadores (substitui José Faria), falou da distância que 
sente entre a “pesca real” e o “poder da pesca”.

 “O sector da pesca emagreceu, mas o sector 

administrativo do Estado para a pesca cresceu. Há 
sobreposição de funções. O poder está longe demais e 
tem dificuldade em compreender os problemas reais da 
pesca”.
 Armando Bila, do Sindicato dos Trabalhadores das 

Pescas mostrou-se preocupado com as tentativas - para 
já adiadas - de abrir a reserva de costa portuguesa até as 
12 milhas (a parte mais rica) às frotas europeias.
 A necessidade de protecção do mar alentejano em 

relação a frotas mais modernas e agressivas foi também 
assunto da intervenção do presidente da CMS, Manuel 
Coelho (que para esse efeito se tem batido, junto do 
governo português, no seio da Comissão de Pescas da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, ) e 
Idalino José, vereador da CMS, que defende medidas 
para a protecção dos recursos do mar alentejano.

 João Lopes, director-coordenador da Mútua dos 
Pescadores de Sines, e Francisco Venturinha, delegado 
da Docapesca de Sines, falaram das mudanças que 
atravessam as organizações em que trabalham: a 
passagem de uma estrutura centralizada para uma 
estrutura regional, no caso da Docapesca, e a 
transformação da Mútua numa cooperativa de seguros.
 Na abertura do debate, numa pequena homenagem a 

João Carlos Almeida, pescador, 
artista e político recém-falecido, 
a vereadora Marisa Santos leu 
um texto  sobre a sua vida (ver 
pág.16 deste jornal) e fez-se um 
minuto de silêncio em sua 
memória.
Pescadores juntos em jantar-

convívio. Duzentas pessoas - 
entre pescadores e familiares - 
comemoraram o Dia do 
Pescador, 31 de Maio, num 
jantar-convívio organizado pela 
Câmara Municipal no Salão da 
Música como reconhecimento 
do papel de uma actividade que, 
h i s t o r i c a m e n t e ,  t e m  
contribuído para a riqueza e a 

formação do carácter de Sines.
 Também em reconhecimento desse património, foi 

aprovada pelos órgãos autárquicos municipais a 
realização de um monumento ao pescador. A primeira 
maqueta do monumento, da autoria do escultor João 
Duarte, foi exposta no jantar para apreciação dos 
pescadores.
 O jantar teve uma saudação do presidente da CMS aos 

pescadores e às suas famílias e a presença musical do 
projecto “Cantesul”, modas para viola campaniça 
interpretadas por José Barros (voz e viola) e Rui Vaz
(viola).

 Para uma música de nuances e marcadamente 
melancólica aquele não era de todo o melhor ambiente, 
mas deu para perceber o cuidado da recolha, o brilho 
tímbrico de um instrumento que já se tornou evidente 
que não vai morrer, e a beleza serena das vozes, em 
especial de Rui Vaz, elemento dos Gaiteiros de Lisboa. 
Um belo “folk” alentejano, redondo e acabado, pronto a 

Jantar-convívio organizado pela CMS no Salão da Música para os pescadores.

Os agentes da pesca em Sines debateram a sua actividade. Maqueta do monumento ao pescador.
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Parque de 
Campismo
de Sines 
reaberto
O Parque de Campismo de Sines voltou 
a receber campistas no dia 19 de 
Junho. O recinto sofreu obras de 
limpeza e conservação e o seu 
regulamento foi actualizado.

DEPOIS de oito meses encerrado para obras de 
conservação e limpeza, o Parque de Campismo de Sines 
foi reaberto dia 19 de Junho. 
 O equipamento, que mantém a sua capacidade, foi 

completamente desocupado e limpo, foram arranjados 
os balneários e renovadas as suas redes de água e 
electricidade. Estão em fase de acabamento o campo de 
jogos e o pequeno parque infantil. 

 A obra foi realizada em regime de administração 
directa, para “poupança de gastos”, como indicou o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, que visitou o local no dia 18 de Junho.

 Além das obras, foi neste período efectuada a 
actualização do regulamento do parque em função da 
legislação actual, nomeadamente no que diz respeito ao 
impedimento da ocupação permanente do espaço.
 “Uma boa parte do que estava cá funcionava como 

uma espécie de residência de fim-de-semana e os 
parques não foram criados para isso. Agora, o parque 
de campismo passa a funcionar apenas para os seus 
verdadeiros fins. Para não permanecerem aqui 
estruturas indefinidamente que se degradam e 
degradam o parque e, no fim da época balnear, poder 
estar em condições para as limpezas anuais”, afirmou o 
autarca.

 Depois da experiência do concessionamento, a 
autarquia decidiu tomar a seu cargo a gestão do parque. 
 “A câmara vai acompanhar directamente o evoluir do 

parque. Há um corpo de funcionários e contratados 
que garantirão tudo o que faz parte da sua vida”, disse 
Manuel Coelho.
 O Plano de Urbanização da Cidade de Sines prevê a 

criação de um novo parque de campismo, nos limites da 
cidade, e a transformação do recinto do actual num 
parque urbano multiusos. Será, notou o presidente da 
CMS, uma mudança a verificar-se no médio prazo.
 “Acontecerá quando houver em Sines outro parque de 

campismo, melhor do que este. O nosso objectivo era 
ser a câmara a fazê-lo. Tínhamos uma negociação com 
o governo português (Direcção-Geral do Património) 
para adquirirmos um terreno na Cova do Lago, mas 
esse terreno foi vendido a um privado. Temos tido 
conversações com esse privado, que nos garantiu estar 
interessado na construção de um novo parque de 
campismo no local previsto pela câmara. Espero que a 
breve prazo isso se realize. Quando for encontrada uma 
solução faremos o projecto para o parque urbano nesta 
zona, o que virá a valorizar a cidade de Sines.”

 O novo regulamento e tarifário do Parque de 
Campismo de Sines podem ser consultados no site 
municipal: www.mun-sines.pt

Parque de Campismo de Sines.

950 sineenses em Évora
Perto de um milhar de sineenses com mais 55 anos 
participaram, dias 22 e 29 de Junho, em mais um passeio do 
Programa de Animação de Idosos da CMS.

PERTO de um milhar de residentes em Sines com mais 
de 55 anos participaram, dias 22 e 29 de Junho, no 
passeio a Évora organizado pela Câmara Municipal de 
Sines, no âmbito do seu Programa de Animação de 
Idosos.
 Os excursionistas começaram o dia com uma visita 

guiada ao centro histórico, onde conheceram a história 
dos principais monumentos e locais da cidade, 
nomeadamente, a Sé Catedral, o Templo Romano
(conhecido por Templo de Diana), a Praça do Giraldo a 
Igreja de São Francisco, a Capela dos Ossos e o Jardim 
Municipal.
 Ao início da tarde os grupos sineenses reuniram-se no 

restaurante típico “Pátio Alentejano” para um almoço-
convívio, com baile.
 À tarde, tiveram oportunidade de visitar a Feira de São 

João, uma das maiores do sul do país. 

 A opinião dos participantes sobre a viagem foi muito 
positiva.
 José Silva Castanhito já tinha participado nos outros 

passeios e este também lhe correu em beleza: “Se há 
alguém que diga o contrário, até de si próprio pode 
dizer mal”.
 Maria Teresa gostou do carácter “educativo” da visita 

guiada e do momento de baile. Veio satisfeita: “É um 
convívio que se tem uma vez no ano. É muito 
importante”.

 A iniciativa correspondeu às boas expectativas de 
Eleodoro Silva e Angélica Ferreira da Silva e para 
Manuel Duarte Guerreiro mostra que “a câmara está a 
olhar pelas pessoas que trabalharam”.

 Ilda Maria, que também participa no programa 
“Desporto é Vida”, gostou muito da viagem e até 
sugere o destino para 2004: o Algarve.

Grupo de dia 29 junto ao Templo Romano Grupo de dia 22 na Feira de São João

No Pátio Alentejano, almoçou-se... ...E dançou-se.

Visitantes de Sines no coração de Évora, a Praça do Giraldo.



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

Julho
2003

6 Juventude

“Será que o paraíso existe?”
O Gabinete da Juventude da CMS organizou, dia 25 de Junho, no Salão dos Bombeiros, um 
debate sobre o tema da toxicodependência.

A CÂMARA Municipal de Sines 
organiza, entre 1 e 15 de 
Agosto, a primeira edição das 
“ F é r i a s  A v e n t u r a ” ,  q u e  
possibilita aos jovens de Sines 
a prática de desportos de 
aventura, ligados à natureza. 
 As “Férias Aventura”, abertas 

a crianças e jovens entre os 
oito e os 18 anos, incluem a 
p r á t i c a ,  c o n d u z i d a  p o r  
monitores profissionais, das 
m o d a l i d a d e s  d e  B T T ,  
orientação, tiro com arco, 
c a n o a g e m ,  p a s s e i o s  
pedestres, manobras de 

cordas e jogos tradicionais.
  Dia 15 de Agosto, o fim da iniciativa será marcada por um 
lanche-convívio com pais e encarregados de educação. 
 As inscrições podem ser feitas no Gabinete da Juventude até 28 
de Julho e o seu número é limitado. 
  O valor da inscrição é de 30 euros e inclui seguro de acidentes 
pessoais, participação em todas as actividades, transporte para 
actividades fora de Sines e lanche final.

Aspecto da sala no debate sobre a toxicodependência.

A JUVENTUDE é o estrato de população mais 
susceptível ao problema do consumo de droga. 
Aproveitando a efeméride do Dia Internacional 
Contra o Tráfico e o Consumo de Drogas (26 de 
Junho), o Gabinete da Juventude da Câmara 
Municipal de Sines organizou, dia 25, no Salão dos 
Bombeiros, um debate (intitulado “Drogas Velhas e 
Novas Drogas - Perigos e Consequências”) onde 
estiveram presentes um grupo de cerca de 60 alunos da 
Escola Secundária Poeta Al Berto e um conjunto de 
técnicos da área convidados.
 Os efeitos das drogas e os seus perigos, as políticas e 

contexto legal de enquadramento dos problemas da 
toxicodependência e as questões da prevenção e da 
recuperação foram os eixos em torno dos quais a 
discussão se processou.
 Célia Santos, técnica responsável pela Unidade de 

Prevenção do Distrito de Setúbal do IDT - Instituto da 
Droga e Toxicodependência, fez uma exposição sobre 
os efeitos físicos e mentais, imediatos e a longo prazo, 
do consumo das cinco drogas mais populares: a 
cannabis, o álcool, a heroína, a cocaína e o ecstasy.
 Rui Calado, director do CAT (Centro de Apoio aos 

Toxicodependentes) do Litoral Alentejano colocou um 
enfoque especial nas novas drogas sintéticas, 
nomeadamente, o ecstasy, uma droga particularmente 

perigosa porque mais 
barata, facilmente acessível 
em locais de convívio social 
e ainda bastante incerta nos 
seus efeitos.

 “Não sabemos dizer 
exactamente quais são os 
seus efeitos. Mas sabemos 
que tem consequências”, 
disse Rui Calado, rebatendo
a ideia de que o ecstasy é 
uma droga leve.
 “Pode danificar as células 

responsáveis pela produção 
da seratonina, a substância 
responsável pela nossa 
actividade. Pode provocar 
lesões cerebrais irreversíveis. 
Um uso continuado pode 
levar à paralisia cerebral e à 

morte”, alertou o técnico.
 Inês Gilberz, representante da JCP - Juventude 

Comunista Portuguesa (a única juventude partidária 
que respondeu ao convite da CMS) fez uma 
aproximação ao problema da droga a partir da 
ideologia.

 “O nosso objectivo é transformar o mundo. E o 
consumo de drogas é profundamente 
castrador da capacidade dos jovens 
intervirem”, disse Inês, fazendo a ligação 
com o “síndrome de desmotivação”, a 
apatia generalizada que é uma das 
consequências a longo prazo do 
consumo de haxixe, que Célia Santos 
tinha mencionado na sua intervenção.
 Inês Gilberz falou também da política 

do seu partido em relação ao tratamento 
dos toxicodependentes. Este deve ser 
universalmente garantido: “O tráfico é 
uma questão criminal. O consumo é 
uma questão de saúde pública. Todo o 
toxicodependente deve ter o direito de se 
tratar. Deve ser uma garantia do 
Estado”.

 Foi precisamente uma comunidade 

terapêutica que se pode ver a funcionar no vídeo que o 
psicólogo Carlos Fugas, da Comunidade Terapêutica
“Lugar da Manhã”, trouxe para o debate. O filme, feito 
pelos residentes, apresentou testemunhos de vida na 
primeira pessoa de toxicodependentes em recuperação 
na comunidade.
 A vereadora Marisa Santos, promotora e moderadora 

deste debate, fez um apelo para uma escola e uma 
paternidade mais abertas e capazes de responder às 
inseguranças e dúvidas dos seus filhos. Responsável há 
três meses pelo Gabinete da Juventude, a autarca pediu 
também aos jovens para que participem mais nas 
iniciativas que para eles são promovidas pela CMS ou 
que, pelo menos, sejam mais activos na sua escolha. As 
emoções da cultura e do desporto, se não evitam a sua 
sedução, pelo menos tornam menos necessários outros 
tipo de emoções. 
 No período de discussão, o professor Pedro, professor 

de educação física na Escola Secundária Poeta Al Berto, 
salientou também a importância de uma cidade bem 
equipada a nível do desporto e da cultura como forma 
de criar outras oportunidades para experiências 
estimulantes que não passam pelo consumo de drogas.
 Quaisquer dúvidas sobre o tema da droga e da sua 

dependência podem se esclarecidas através da Linha 
Vida SOS Droga (grátis, disponível nos dias úteis, das 
10h00 às 24h00), ligando o número 1414.

Férias de Verão com 
desportos de aventura

Mesa do debate
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A melhor música do mundo
volta ao palco de Sines
A quinta edição do Festival Músicas do Mundo, um dos mais prestigiados do país, enche o Castelo de Sines, 
nos dias 24, 25 e 26 de Julho.

emos orgulho em voltar a trazer a Sines as melhores 
músicas do mundo. Com o esforço empenhado da Câmara Te o apoio de várias empresas e entidades, o Castelo 

acolhe, dias 24, 25 e 26 de Julho, oito concertos que 
serão momentos de expressão da criatividade livre e 
de verdadeira felicidade colectiva.
  A música, esta arte mágica universal, aproxima o 
que é distante, integra o que é diferente, une o que 
parecia oposto. É uma grande lição de humanidade e 
de apreço pelos valores culturais de todos os povos. 
E nós acreditamos, sem pretensões, que mostrar o 
convívio da diversidade através da arte é um serviço 
público.
  O FMM 2002 colocou a fasquia muito alta.
  O Festival de Sines é reconhecido pela crítica e pelos milhares 
de pessoas que nos visitam como uma das mais singulares e 
significativas realizações do género no nosso país. Traz o mundo 
a Sines e leva Sines ao mundo. Beneficia o turismo, o comércio, 
toda a economia de Sines. Reforça na Câmara a convicção de 
que se pode trabalhar sempre melhor. É um ponto de encontro de 
várias gentes e um rasgar de horizontes para a juventude. É uma 
festa da música por excelência, é um orgulho de todos os 
sineenses.

  Este ano, pela primeira vez, o festival terá entradas pagas. 
Os preços são simbólicos, não constituindo impedimento para 
que quem vinha ao festival continue a fazê-lo.

  A medida foi ponderada e é importante. Dá 
oportunidade a quem assiste ao FMM de contribuir para 
que ele continue, mas, sobretudo, permite controlar a 
lotação do Castelo, tornando mais serena e segura a 
entrada dos espectadores.
  O programa do FMM 2003 é reconhecidamente 
excepcional.
  De nomes com o peso do Kronos Quartet, dos 
Skatalites ou das Mahotella Queens, a jovens como os 
nossos Danças Ocultas, o brasileiro Totonho ou o 
francês Kad Achouri, o festival repartirá mais uma vez o 

seu espaço entre história viva e os mais interessantes 
revelações do circuito internacional das músicas do mundo.
  Por tudo isto, aqui fazemos um convite aos fãs antigos e aos 
novos visitantes com expectativas de surpresa. Contamos 
com a vossa presença para uma festa cada vez mais rica e 
expressiva.

  Manuel Coelho
  Presidente da CMS

EDITORIAL

Uma lição de humanidade e beleza

Manuel Coelho
Presidente da CMS

QUI24

DANÇAS OCULTAS
Portugal

21H30

SIMENTERA
Cabo Verde

23H00

SEX25

MAHWASH & E. KABOUL
Afeganistão

21H30

MAHOTELLA QUEENS
África do Sul

23H00

TOTONHO & OS CABRA
Brasil

00H30

SÁB26

KRONOS QUARTET
EUA

21H30

KAD ACHOURI
França / Reino Unido

23H00

THE SKATALITES
Jamaica

00H30

Kronos Quartet

BILHETES
CUSTO
2 euros por dia

LOCAIS DE COMPRA
Sines: Postos de Turismo de Sines e Porto Covo
Litoral Alentejano: Postos de Turismo de Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém, VN Milfontes e  Zambujeira do Mar
Península de Setúbal: Posto de Turismo da Costa Azul em Setúbal 
e FNAC do Almada Fórum
Grande Lisboa: lojas FNAC (Chiado, Colombo, CascaiShopping) e 
Loja MC - Mundo da Canção (Picoas Plaza)
Pela internet: www.fnac.pt
Nos dias dos espectáculos: três bilheteiras junto ao local

MAIS INFORMAÇÃO
www.fmm.com.pt

Entre juniores e seniores, o Festival Músicas do Mundo 2003 junta oito 
grupos em plena forma criativa. No palco do Castelo de Sines estarão 
quatro instituições da música mundial - Kronos Quartet, The Skatalites, 
Mahotella Queens, Mahwash - e quatro revelações das músicas do 
mundo nos últimos anos: Danças Ocultas, Simentera, Totonho & Os 
Cabra e Kad Achouri. Começando serenamente com as concertinas de 
Danças Ocultas e terminando com fogo, ao som de um dos ritmos mais 
populares do mundo, o ska, o FMM 2003 será, como sempre, uma 
experiência capaz de despertar toda a diversidade de emoções. O festival 
que não exclui abre-se mais uma vez a todas as músicas e a todos os 
espectadores disponíveis para se surpreender e apaixonar.
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DANÇAS OCULTAS Portugal, 21h30

O regresso da concertina
Muito popular durante gerações, a concertina caiu em desuso com o avançar do 
século XX. Em Portugal, o projecto Danças Ocultas propôs-se provar que, se forem 
alimentados a imaginação e amor, os instrumentos não morrem. 

A CONCERTINA, nome pelo qual é conhecido em Portugal
o acordeão diatónico, já foi um instrumento muito popular.
Era, por exemplo, o preferido dos emigrantes, uma vez que 
produzindo notas diferentes nos dois movimentos das teclas 
conseguia ser mais pequeno e, logo, mais portátil e barato que 
o acordeão normal.
  Quando, com as mudanças do mundo, estas qualidades se 
tornaram menos decisivas, foi perdendo lugar para o 
acordeão normal, na verdade mais completo de recursos 
expressivos.
  Em Portugal, no final da década de 1980, a concertina estava 
praticamente esquecida, ou circunscrita ao domínio dos 
ranchos folclóricos. Até que, em 1989, Artur Fernandes, um 
professor de Águeda, decidiu com três dos seus alunos formar 
o grupo “Danças Ocultas”. A velha concertina renascia e 
orientada para novas direcções.
  Artur Fernandes, Filipe Ricardo, Filipe Cal e Francisco
Miguel são músicos com formação erudita e o sentido com 
que pegam na concertina é a sua própria reinvenção, 
aproveitando o património dos seus usos antigos, mas nunca 
os mimetizando.
  Nos dois álbuns já lançados - “Danças Ocultas (1996) e “Ar” 
(1998) - ouve-se tradição transformada, respirações clássicas 
e repertório original, onde se explora a peculiaridade dos 
diálogos em quarteto de um instrumento normalmente 
tocado a solo.
  É uma música aquática e quente, onde a melancolia 
dominante é pontualmente quebrada por desgarradas de 
grande fulgor rítmico e cheias de humor.
  Nas Danças Ocultas, um projecto onde a composição supera 
a improvisação, cada um tem o seu lugar: de Filipe Ricardo 
está a cargo o baixo, de Filipe Cal a harmonia, Francisco 

Miguel controla o contraponto e Artur Fernandes desenha as 
linhas melódicas.
  Em Sines, as Danças Ocultas trazem como convidados 
Gabriel Gomes (acordeonista, ex-Madredeus, que produziu 
o seu primeiro disco), Edu Miranda (bandolim) e Rui 
Júnior (percussões). 
  Apresentam em ante-estreia o novo trabalho discográfico, 
a sair em Outubro.

Músicos
Filipe Ricardo, concertina
Filipe Cal, concertina
Francisco Miguel, concertina
André Fernandes, concertina
Gabriel Gomes, acordeão
Edu Miranda, bandolim
Rui Júnior, percussões

SIMENTERA Cabo Verde, 23h00

Arquipélago tri-continental
Em nenhum país como em Cabo Verde haverá para uma população tão pequena 
tantos estilos, tantos compositores de génio, tantos músicos de qualidade. Um 
património único, de que os Simentera são neste momento empenhados curadores. 

QUANDO se pensa na ideia de modernização da música 
tradicional pensa-se em fusões mais ou menos 
conseguidas, pensa-se na utilização dos novos recursos da 
tecnologia para dar novo corpo a cancioneiros 
centenários, mas pensa-se menos na criação de música 
nova, de raiz.
  O caminho do grupo cabo-verdiano Simentera é 
precisamente esse: a criação faz-se directamente no 
repertório e é na instrumentação que se é conservador. Por 
isso permanecem radicalmente acústicos - vozes, 
guitarras, sax, percussões - e, não renegando a própria 
natureza mestiça da sua música, recorrem a cruzamentos, 
mas apenas quando fazem sentido.
  Fundados em 1992, com o compositor e multi-
instrumentista Mário Lúcio à cabeça, os Simentera 
assumiram-se desde o início como algo mais que um 
projecto musical. Sem pretensões, eles querem contribuir 
- e para isso até criaram uma fundação - para a preservação 
(criativa) dos valores essenciais do património musical cabo-
verdiano.
  E a fazê-lo, preferem que seja continuando a trabalhar nas 
suas profissões (nos Simentera, há médicos, advogados, 
engenheiros, arquitectos) e a viver nas ilhas, que é onde 
medram melhor as sementes da morna, da coladera, do 
funaná, da valsa, do samba cabo-verdiano.
  Desde a sua estreia internacional, na Expo'92 de Sevilha, até 
hoje, editaram quatro discos - “Raiz” (1995), “Barro e Voz”
(1997), “Simentera” (2000) e “Tr'adicional” (2003) - e 
tornaram-se num dos grupos cabo-verdianos mais solicitados 
no circuito da world music. 

  Os Simentera são o que se espera da música cabo-verdiana (a 
alegria e a tristeza nas suas extremas depurações), mas com 
uma riqueza harmónica, um cuidado e uma delicadeza 
verdadeiramente distintivos. 
  Através dos convidados do seu disco mais recente, 
“Tr'adicional” (2003), os Simentera põem em evidência os 

três grandes afluentes da música cabo-verdiana, um 
arquipélago tri-continental, com pontes para África (Manu 
Dibango, Touré Kunda e Moussa Sissokho), Europa (Maria 
João e Mário Laginha) e Brasil (Paulinho da Viola). 
  Estrelas que em vez de ofuscar, iluminam os nove músicos 
dos Simentera, com destaque para as vozes encantatórias de 
Teté Alhinho e Teresinha Araújo, surpresas certas para quem 
julga que com Cesária Évora teve tudo.

Músicos
Mário Lúcio Sousa, voz, guitarras, concertina, harmónica e percussão
Tété Alhinho, voz (contralto) e percussões
TerezinhaAraújo, voz (soprano) e percussões
Maria de Sousa, voz (soprano) e percussões
Elísio Faria, percussão e voz
Américo Lima, guitarra acústica e coros
Kim Bettencourt, guitarra acústica e coros
Lela Violão, guitarra
Carlinhos Gomes, sax e coros

QUI24
INICIATIVAS PARALELAS

“O FMM na Capela”

Cinema documental e debates

Projecção do filme “Brass Unbound”, de Van der 
Keuken (Holanda)
22 de Julho, Capela da Misericórdia, 22h00

Filme documental sobre o modo como as bandas de 
metais que acompanhavam os exércitos e missionários 
europeus no século XIX foram integradas na tradição 
musical de países colonizados como Nepal, o 
Suriname, a Indonésia ou o Gana. Cinema documental 
cheio de melodias e ritmos, numa celebração da vida.

Conversa com Mário Lúcio sobre a Fundação 
Simentera (Cabo Verde)
23 de Julho, Capela da Misericórdia, 22h00

O líder dos Simentera, que actua no FMM, dia 24, 
conversa sobre o trabalho do grupo na modernização 
da música cabo-verdiana e sobre a Fundação 
Simentera, que pretende estabelecer um centro cultural 
e  uma escola de música, para promover a arte musical 
do arquipélago.

Conversa com Totonho sobre o papel da música e 
da cultura no seu trabalho social (Brasil)
24 de Julho, Capela da Misericórdia, 18h30

António Carlos Bezerra da Silva, o Totonho do grupo 
Totonho & os Cabra, que fecha a segunda noite do 
festival, fala sobre os diversos projectos sociais em que 
está envolvido, nomeadamente o “Ex-Cola”, com 
meninos de rua do Rio de Janeiro, e as OBA - Oficinas 
Básicas de Artes, que têm como base de trabalho a 
cultura contra a violência.

Projecção do filme “Taraf, três contos e uma 
balada”, de Luciana Fina e Olga Ramos (Portugal)
25 de Julho, Capela da Misericórdia, 18h30, com a 
presença das realizadoras

O grupo cigano 
romeno Taraf de 
Haidouks, que esteve 
no FMM2002, é um 
caso excepcional de 
vitalidade e 
criatividade na 
música europeia. As 
realizadoras Luciana 
Fina e Olga Ramos 

(que estarão em Sines) viajaram com eles em tournée 
e acompanharam-nos de regresso à sua cidade, 
Clejani, entraram no fundo da sua vida e mostram-na 
em documentário.

Projecção do filme “The Underground Orchestra”, 
de Heddy Honigmann (Holanda)
26 de Julho, Capela da Misericórdia, 18h30

Um documentário sobre a vida de um tipo especial de 
imigrantes, os músicos que ganham a vida a tocar nos 
passeios e no metro de Paris. Um pianista argentino, 
dois violinistas romenos, um harpista venezuelano, 
cantores do Mali e do Vietname… Uma diversidade de 
experiências, um caleidoscópio de som e imagem, uma 
metáfora para a vontade de sobreviver.
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MAHWASH & ENSEMBLE KABOUL Afeganistão, 21h30

A música não se deixa matar
No cruzamento de várias ásias, o Afeganistão tem uma tradição musical preciosa, 
que nem mesmo os talibãs conseguiram apagar. A cantora Mahwash e o Ensemble 
Kaboul acabam de consagrá-la com o prémio BBC para melhor grupo asiático do ano.

SEX25

O QUE aconteceu à música afegã com a ascensão ao poder dos 
radicais talibã é uma tragédia difícil de conceber para um 
ocidental. Há no mundo inúmeros casos de censura de letras 
inconvenientes, mas o que ali aconteceu foi o banir completo 
de uma forma de arte por razões político-religiosas.
  Durante es se período de treva, a grande música afegã só 
podia ser ouvida no estrangeiro, pelas mãos e vozes de 
exilados, como a cantora Ustad Farida Mahwash e o grupo 
instrumental Ensemble Kaboul, que vêm a Sines quatro meses 
depois de vencer o World Music Award da BBC Radio3 na 
categoria Ásia / Pacífico.
  Farida Naqshbandi Mahwash é uma das mais extraordinárias 
cantoras afegãs. Estrela da rádio durante a década de 70 e a 
primeira mulher a quem foi atribuído o título de “ustad” 
(mestre), a sua vida e carreira tem a marca da convulsões 
políticas de que o seu país foi vítima na segunda metade do 
século XX. 
  Quando, em 1991, foge para o Paquistão, está sob ameaça de 
morte simultaneamente do governo e dos seus adversários 
mujahedines. Felizmente, com o auxílio das Nações Unidas, 
Farida consegue exílio nos EUA e é a partir daí que avança para 
dar a conhecer a mundo a tradição musical do seu país, no 
cruzamento da Pérsia com o Indostão, da Arábia com os 
povos da Ásia Central.
  Mahwash é actualmente acompanhada nesta missão pelo 
Ensemble Kaboul, uma formação de músicos também 
exilados que se juntou em Genebra, em 1995. O Ensemble, 
contituído por cinco instrumentistas, é liderado por Khaled 
Arman, que toca o “rubab”, espécie de alaúde que é o 
instrumento tradicional do seu país, e é igualmente um 
guitarrista clássico premiado na Europa.
  O repertório de Mahwash & Ensemble Kaboul inclui 

instrumentais envolventes (com uma estrutura semelhante à 
das ragas indianas) e canções para toda a espécie de ocasiões e 
espectro de sentimentos. Em Sines, num espectáculo que 
segue o disco "Radio Kaboul", vai ouvir-se toda a diversidade 
do Afeganistão: as melodias etéreas dos bardos tajiques de 
Mazar-i-Sharif, os instrumentais subtis de Herat, junto ao 
Irão, as peças extáticas de Jalalabad, no sul, as melodias 
populares de Cabul. Para lembrar que estes nomes que 
ouvimos durante meses na televisão representam muito mais 
do que campos de batalha.

Músicos
Ustad Mahwash, voz
Khaled Arman, rubab (alaúde)
Hussein Arman, voz e harmónio
Ghulam Nejrawi, zerbaghali
Henri Tournier, flautas
Prabhu Edouard, tablas

MAHOTELLA QUEENS África do Sul, 23h00

As três rainhas
Há poucos nomes tão prestigiados na música sul-africana como as Mahotella 
Queens, durante décadas símbolos da resistência cultural ao apartheid. Em palco, só 
pensam em fazer a festa. 

NO MEIO das maiores injustiças pode 
reinar a maior alegria e a mais fulgurante 
criatividade. A música negra sul-africana é 
um exemplo de como, em termos artísticos, 
se pode continuar livre sob a opressão. E as 
Mahotel la Queens são dos mais 
entusiasmantes representantes do espírito 
da música sul-africana.
  Hilda Tloubatla, Mi ldred Mangxola e 
Nobesuthu Mbadu juntaram-se no início 
da década de 60, começando a actuar com 
os lendários Mahlathini e Makgona Tsothle
Band, numa colaboração que haveria de 
resultar na criação de um estilo que marcou 
o pop africano: o mbaquanga.
  A palavra zulu mbaquanga designa uma 
sopa caseira que os pobres faziam 
misturando tudo o que tinham à mão. E os 
ingredientes da mbaquanga são vários tipos 
de música tradicional (zulu, sotho, shangaan, xhosa) 
misturados com “marabi” (jazz sul-africano), rhythm n' blues, 
soul e gospel.
  Ao longo dos anos 60 e 70, a combinação de harmonias 
vocais com os ritmos de dança do mbaquanga foi sendo 
adoptada como a música da comunidade negra urbana da 
África do Sul. Mahlathini e as Queens tornaram-se símbolos 
da resistência cultural ao apartheid.
  Depois de um período sabático nos anos 70, o grupo voltou a 
reunir-se nos anos 80, os anos da consagração internacional, 
em que o mundo dançou “Kazet”, o single mais bem sucedido 
da banda, sobre a história de um desalojamento brutal no 
Soweto.
  Em 2000, as Queens foram abaladas pelas mortes sucessivas 
de Mahlathini e de outras duas figuras que as haviam 
acompanhado durante décadas (West Nkosi e Marks 
Mangwane).

  Com idades que rondam os 60 anos e mais de 20 discos 
editados, as três rainhas tiverem coragem para procurar uma 
banda jovem e gravar um novo cd, “Sebai Bai” (2001).
  Dia 25 de Julho, aquele que chegou a ser considerado o 
grupo mais popular do hemisfério sul, mostra em Sines “o 
canto apaixonado, o entrelaçado de ritmos funk e as actuações 
ao vivo de tirar a respiração”, que lhes valeram em 2000 o 
prémio de artistas do ano na prestigiada mostra de músicas do 
mundo, Womex.

Músicos
Hilda Tloubatla, voz
Mildred Mangxola, voz
Nobesuthu Mbadu, voz
Shadrack Rameya, teclados
Michael Nyambe, guitarra
Madoda Ntshingila, baixo
Mose Dingaan Ramodipe, bateria

TOTONHO & OS CABRA
Brasil, 00h30

O mundo 

começa a 

nordeste
Entre o forró e a electrónica, as canções 
de Totonho, mais um talento a descer 
do nordeste brasileiro para o mundo, 
são as canções da globalização por 
quem a vive por dentro.

DO POBRE nordeste têm surgido, ao longo de décadas, 
muitos dos mais ricos projectos musicais brasileiros. Totonho
& Os Cabra são um dos mais interessantes a surgir nos 
últimos anos e querem mostrá-lo este Verão, numa digressão 
europeia que passa por Sines. 
  Compositor, produtor e cantor, Totonho (António Carlos 
Bezerra da Silva) nasceu em 1964 na cidade de Monteiro, 
Paraíba. Cresceu num meio modesto, trabalhando como 
aguadeiro e ouvindo os “repentistas” da sua região, cultores
de um género popular de expressão poético-político-musical 
que o inspirará.
  O seu desejo de fazer música é muito precoce. Aos 9 anos 
forma uma banda com instrumentos de lata e aos 18 anos 
participa na fundação do Musiclube de Paraíba, uma 
cooperativa de compositores, por onde passarão nomes como 
Chico César, com quem colaborará nos anos 80.
  Aos 24 anos vai para o Rio de Janeiro, onde trabalha, estuda 
arte e começa a tentar a sua sorte como músico profissional. 
Paralelamente, desenvolve uma intensa actividade no campo 
social. Há 12 anos que trabalha na reinserção dos meninos de 
rua, no seio da organização não governamental Ex-Cola.
  É lenta a sua chegada ao primeiro plano na música brasileiro. 
Em 1996, porém, a formação definitiva do seu grupo vê a luz 
do dia e começa a dar nas vistas. 
  Em 2001, Totonho & Os Cabra assinam com a editora 
Trama para realizar o seu primeiro álbum, homónimo.
  Embora difícil de classificar em categorias ou movimentos 
definidos, Totonho & Os Cabra situam-se na linha de nomes 
como Lenine, Tom Zé, e de um certo modo do mangue-beat 
de Chico Science. 
  Trazem uma mistura radical entre a canção tradicional 
nordestina e a música moderna, do rock ao funk, dos ritmos 
latinos a uma forte componente electrónica. 
  Os seus  textos, muito cuidados e cheio de humor negro, 
tratam de temas como a sociedade de consumo, o drama das 
migrações ou o mundo globalizado, e estão em perfeita 
sintonia com a realidade social do Brasil de hoje. 
  Sem demagogia, Totonho fala daquilo que conhece, conta 
aquilo que vive e reclama aquilo que espera. 

Músicos
Totonho, voz
Charlie Cole, baixo
Leo Monteiro, bateria
Toni Monteiro, violino, percussões, sampler
Cassiano Sá, guitarra
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FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 03

KRONOS QUARTET Estados Unidos da América, 21h00

O fabuloso quarteto
Um dos grupos de música clássica mais famosos do mundo, o Kronos Quartet é 
responsável pela revitalização do quarteto de cordas e pela aproximação dos públicos 
e repertórios das músicas erudita e popular. 

EM 1973, o quarteto de cordas era um sub-género com um 
respeitável repertório clássico, mas pouco adoptado pelos 
criadores contemporâneos de música e quase desconhecido 
para quem não frequentasse os círculos da música erudita. 
  Actualmente, há mais umas centenas de composições novas 
para quarteto de cordas, que é usado na reinvenção de temas 
tradicionais, jazz e pop e é reconhecido como uma das 
formações camarísticas preferidas pelo público. 
  As mudanças verificadas nestes 30 anos coincidem com o 
percurso de um dos mais merecidamente célebres grupos 
musicais do mundo: o Kronos Quartet.
  Formado por David Harrington (1.º violino), John Sherba 
(2.º violino), Hank Dutt (viola) e Jennifer Culp (que em 
1999 substituiu Joan Jeanrenaud no violoncelo), o Kronos 
Quartet foi fundado em São Francisco, em 1973, marcando a 
diferença desde o início através de uma postura em palco 
descontraída e enérgica, mais próxima dos concertos de rock 
do que da formalidade da música clássica.
  Esta era a expressão superficial de um trabalho de renovação 
do quarteto de cordas que consistia sobretudo em tocar 
música nova, convencendo os melhores compositores 
contemporâneos a compor directamente para eles, e em 
trazer para os arcos peças de mestres populares que ainda não 
tinham sido acolhidos no cânone.
  O Kronos Quartet especializou-se na música do século XX, 
mas no seu século XX tanto cabem Webern como Ornette 
Coleman, Terry Riley como Thelonious Monk, Bela Bartok 
como Jimi Hendrix.
  Mais recentemente, o grupo americano, que tem no seu 
currículo colaborações com compositores de mais de 50 
países, começou a explorar as chamadas “músicas do 
mundo”.

  O disco pioneiro “Pieces of Africa” (1992) conseguiu a 
proeza de ocupar simultaneamente o número 1 das tabelas de 
música clássica e world music.  “Caravan” (2000) inclui temas 
de países tão diferentes quanto a Índia, a Turquia, o Irão, a 
Roménia, a Hungria e até Portugal (“Verdes Anos” e 
"Romance n.º 1" de Carlos Paredes).  “Nuevo” (2001) é 
dedicado em exclusivo à música mexicana.
  Ao longo da sua carreira, o Kronos Quartet tem recebido 
inúmeros prémios, entre eles seis nomeações e uma vitória 
nos Grammies.

Músicos

David Harrington, 1.º violino
John Sherba, 2.º violino
Hank Dutt, viola
Jennifer Culp, violoncelo

KAD ACHOURI França / Reino Unido, 23h00

A canção do novo francês
Francês de origem argelina, Kad Achouri mistura chanson française, hip hop, reggae, 
latinidad e jazz. Foi uma das revelações de 2002 no circuito das músicas do mundo. 
Juventude na noite de sábado, para contrapor à eternidade de Kronos e Skatalites. 

A FRANÇA é provavelmente o mais 
multicultural dos países da Europa e nos 
últimos anos tem sido muito através das 
mestiçagens que promove, por vezes até 
de uma forma militante, que a cultura da 
nova Gália se tem afirmado no mundo.
  Kad Achouri, 33 anos, é um bom 
exemplo, inclusive na sua história de 
vida, desta nova França “mélangée”, 
lugar de cruzamento por excelência 
entre a Europa do Norte e o 
Mediterrâneo.
  Achouri, filho de mãe argelina de 
origem berbere e pai argelino de origem 
espanhola, nasceu em Mazamet, no 
sudoeste da França, e passa a infância 
nos arredores de Toulouse. Campeão de 
ténis na juventude, troca a ideia de uma 
carreira no desporto pelo sonho de uma 
carreira na música quando se apaixona 
por um piano que conhece na escola.
  Até aos 18 anos, mistura uma formação auto-didacta com a 
frequência irregular de escolas de música. Decide então ir 
para Barcelona, onde estuda composição e se forma como 
pianista de jazz. 
  De Espanha, Kad vai para Londres, onde, até há pouco 
tempo ganhava a vida como pianista em bares. 
  “Liberté”, o seu primeiro e único disco, gravado na Grécia 
em 2002, lança-o finalmente para uma carreira com a 
dimensão que merece.
  E é “Liberté” o melhor ponto de partida para traçar o perfil 
multiforme deste músico cosmopolita, cujo estilo de canto 
comparam ao “murmúrio” de Serge Gainsbourg.
  “Liberté” é um caldeirão. Ouve-se a canção francesa na 
escolha de melodias e textos. Ouve-se o hip hop e os ritmos 
jamaicanos e latinos que, em alguns temas, lembram o estilo 

de trovador social de Manu Chao. E ouve-se muito, muito 
bom jazz: dominando os sofisticados arranjos de cordas e 
sopros, surgindo como evocação dos mestres (veja-se o 
sample de uma gravação antiga de Archie Shepp), e revelando 
um pianista de primeira água, que é o próprio Kad Achouri, 
que cresceu a ouvir Abdullah Ibrahim.
  Kad Achouri foi um dos “Talentos 2003” seleccionados para 
apresentação no MIDEM.

Músicos

Kad Achouri, voz e piano
Arnaud Delafosse, bateria
Mohammed Hafsi, baixo
Phil Dawson, guitarra
Chris Jerome, teclados
Adalberto Alves, percussão
Lorna Brown, coros
Matshidiso Mohajane, coros

SÁB26
THE SKATALITES
Jamaica, 00h30

Fundação

Ska
Ska, rocksteady, reggae. Tudo começou 
na transição das décadas de 50 para 
60, com os Skatalites, um nome mítico 
da música jamaicana que encerra, com 
honras de fogo-de-artifício, o Festival 
Músicas do Mundo 2003.

EM 2001, o palco de Sines recebeu ao mesmo tempo duas 
instituições da música jamaicana - Black Uhuru e Sly & 
Robbie - e não se partiu. Também não há-de ser desta: a 
fechar o FMM2003, com fogo-de-artifício, os fundadores do 
ska moderno, ascendentes do rocksteady e do reggae, The 
Skatalites, prontos a celebrar 40 anos de fecundidade.
  O ska - o antepassado mais acelerado e jazzy do reggae - é um 
dos ritmos mais populares do mundo, adoptado por muitos 
grupos de pop e rock do passado e do presente. Nos anos 80 e 
90, grupos de ska-punk como Madness, The Specials e 
Selectors, ou, actualmente, os Goldfinger e No Doubt, 
prestam tributo aos Skatalites como primeira influência.
  Mas como nasceu o ska como o conhecemos? A resposta é 
como nasceram os Skatalites.
  Como banda de nome próprio, os Skatalites nasceram em 
1964, formados por um grupo de instrumentistas que 
tocavam covers de R&B e jazz no circuito de hotéis e resorts 
jamaicanos.  Os  músicos têm afirmado ao longo dos anos que 
a criação do ska não foi intencional, mas simplesmente o 
resultado de tentativas falhadas de tocar rhythm n' blues 
americanos. É a explicação modesta para a criação de um 
estilo que tem R&B, mas também big band jazz, boogie-
woogie e um cocktail de ritmos locais (mento, calipso, etc.) 
determinante para a sua identidade e para o seu carácter 
explosivo.
  Na sua formação original (Tommy McCook, Rolando
Alphonso, Lloyd Brevett, Lloyd Knibb, Lester Sterling, Don 
Drummond, Jah Jerry Haynes, Jackie Mittoo, Johnny 
Moore, Jackie Opel e Doreen Shaffer), os Skatalites duraram 
apenas 18 meses. Antes e depois, em grupo ou em separado, 
serviram de suporte a inúmeros artistas, sendo quase sempre 
esse “suporte” o melhor dos discos em que participavam, 
muitas vezes incógnitos.
  Depois de duas décadas de reuniões esporádicas, os 
Skatalites voltaram a reunir-se em 1986, editando o primeiro 
álbum de originais desde os anos sessenta em 1993 
(“Skavoovee”). Nesta nova vida, em que é evidente um 
regresso às raízes jazzy, já foram nomeados por duas vezes 
para os prémios Grammy - “Hip Bop Ska” (1994) e 
“Greetings From Skamania” (1996).
  “From Paris With Love”, editado em 2002, inclui quatro 
dos membros originais da banda: a dupla de bateria e baixo 
Lloyd Knibb e Lloyd Brevett, que toca junta há 57 anos, o 
saxofonista Lester Sterling, o trompetista Johnny “Dizzy” 
Moore a vocalista Doreen Shaffer.
  Com eles, misturam-se em Sines músicos mais novos, como 
o trompetista Greg Glassman, que dão um aporte de 
vitalidade a uma música que já é, em si, sinónimo de vida.

Músicos

Lloyd Knibb, bateria
Lloyd Brevett, baixo
Lester Sterling, sax alto
Johnny "Dizzy" Moore, trompete
Doreen Shaffer, voz
Cedric Im' Brooks, sax tenor
Ken Stewart, teclados
Will Clark, trombone
Greg Glassman, trompete
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O INSTITUTO de Socorros a Náufragos e a Capitania 
de Sines, com o apoio da Associação “Resgate”, 
promoveram no final de Maio, mais um curso de 
formação de nadadores-salvadores. Ficaram aprovados
22 participantes, tendo dois deles iniciado actividades 
nas praias do Litoral Alentejano já no princípio do mês 
de Junho.
 Rodrigo Costa, presidente da “Resgate” - Associação 

de Nadores-salvadores do Litoral Alentejano salienta o 
crescimento da procura por este tipo de formação.
 “No ano passado, nem havia número suficiente de 

inscritos para fazer o curso. Em vez do mínimo de 15, 
fez-se com 13. Acho que esta subida de interesse tem a 
ver com a nossa actividade, que tem vindo a cativar os 
jovens para este trabalho”.
 O curso de nadador-salvador tem uma duração de 

cerca de 90h, com uma componente teórica e prática. 

Mais 22 nadadores-salvadores diplomados

Rodrigo Costa, da Resgate, fala às crianças do infantários do concelho sobre segurança na praia.

Grupo de formando no último curso de nadadores-salvadores

O MUNICÍPIO de Sines conseguiu, mais uma vez 
este ano, obter Bandeiras Azuis, o certificado europeu 
de qualidade das zonas balneares, para três das suas 
melhores praias: Morgavel, Ilha do Pessegueiro e 
Grande do Porto Covo. O hastear oficial da Bandeira 
Azul 2003 teve lugar, na manhã de 27 de Junho, nesta 
última praia, e contou com a presença das crianças 
dos jardins de infância do concelho. A cerimónia foi 
assinalada com uma largada de balões e os nadadores-
salvadores da associação “Resgate” fizeram uma 
demonstração de técnicas de salvamento e uma 
pequena apresentação sobre segurança na praia.
“Jogar para aprender”. Também no âmbito da 

Campanha Bandeira Azul, a CMS realiza durante o 
mês de Julho a actividade “Jogar para Aprender”, com 
as crianças do ATL, Lar Âncora e todas as que 
quiserem participar, a decorrer nas praias do concelho 
de Sines com Bandeira Azul. 
  Trata-se de uma actividade com o objectivo de 
sensibilizar as crianças para o tema da biodiversidade 

marinha, através de jogos educativos e lúdicos (“Jogo 
das Famílias”, “Jogo da Sobrevivência”, “Desenho / 
construção na areia”, “Jogo da Pesca” da “Jogo da 
Gaivota”). Pretende-se o treino dos sentidos em meio 
natural, para vivência de situações-chave relacio-nadas 
com o tema e promover ao mesmo tempo o jogo de 
equipa, o relacionamento entre pares e a 
comunicação.
  A actividade irá decorrer sempre das 10h00 às 
11h30, nos seguintes dias e locais:
  Dia 04 de Julho - Praia Grande de Porto Covo
  Dia 09 de Julho - Praia de Morgavel
  Dia 16 de Julho - Praia da Ilha do Pessegueiro
  Dia 18 de Julho - Praia de Morgavel
  Dia 23 de Julho - Praia Grande de Porto Covo
  Dia 25 de Julho - Praia da Ilha do Pessegueiro
  A Câmara Municipal de Sines irá oferecer às crianças 
participantes diploma de participação e uma pequena 
lembrança.

Natação e apneia, primeiros socorros e 
suporte básico de vida, técnicas e meios 
de salvamento são os seus principais 
conteúdos.

 A vigilância das praias do litoral 
alentejano é assegurada, na sua maior 
parte, pelos nadadores-salvadores 
inscritos na “Resgate”, associação que 
defende os 
seus direitos e 
coordena a 
s u a  a c t i -
v i d a d e .  A  
“Re sga t e ” ,
que  r eúne  
cerca de 50 
nadadore s ,

trabalha com os concessio-
nários e as Câmara Mu-
nicipais de Sines e Ode-
mira.

 A vigilância das praias 
começou este ano em 
Junho, mais cedo do que o 
habitual.

 “Desde que estou nesta 
actividade nunca tinha sido 
vigiada nenhuma praia em 
Junho”, diz Rodrigo Costa, 
acentuando o facto de, 
entre os 28 nadadores que 
prevê trabalharem com a 
associação neste Verão,

a l g u n s  v i r e m  a  
completar até 15 de 
S e t e m b r o ,  p r a t i -
camente quatro meses 
de actividade contínua.
 Em Sines, são vigiadas 

ao longo da época 
balnear as praias Vasco
da Gama, São Torpes,
Morgavel, Vieirinha, 
Grande do Porto Covo 
e Ilha do Pessegueiro.

 A “Resgate” realiza 
acções de demonstração 
e sensibilização fora do 

contexto balnear. Realizou na Primavera uma acção de 
sensibilização sobre regras de segurança no mar para os 
inscritos nas classes de natação do programa “Desporto 
é Vida”. Em Julho vai percorrer os infantários com uma 
carrinha “sea-master” também para acções 
pedagógicas. E esteve presente no hastear oficial da 
Bandeira Azul, na Praia Grande do Porto Covo (ver
acima).

Verão azul
O concelho de Sines tem três praias com Bandeiras Azuis. O 
hastear oficial teve lugar no dia 27 de Julho.

O hastear oficial da Bandeira Azul no concelho de Sines
 teve a presença das crianças dos infantários.
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CONCLUÍDAS OU EM ACABAMENTOS

Biblioteca / Centro de Artes - 1.ª fase: Escavação / 
Contenção periférica e desvio de infra-estruturas
Empresa adjudicatária: Luseca
Valor do contrato: 992 700 euros

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

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

Travessa da Calça Virada
Empresa adjudicatária: Manuel da Graça Peixito, Lda.
Valor do contrato: 43 000 euros

Impermeabilização do telhado do armazém da CMS
Empresa adjudicatária: INTEV, Lda.
Valor do contrato: 40 300 euros

Conduta de abastecimento de água à Bêbeda
Administração directa

EM CURSO

Bairro da Floresta (124 fogos)
Empresa adjudicatária: Edifer SA
Total de financiamento definido em PPI (revisão Ago/02): 6 268 
469 euros
Conclusão prevista: até ao final de 2003

Loteamento do Bairro das Índias
Empresa adjudicatária: Teodoro Gomes Alho & Filho, Lda.
Valor do contrato: 523 200 euros
Conclusão prevista: até ao final de Julho

Outras
- Rua do Bairro Marítimo (drenagem de águas pluviais e 
pavimentos)
- Mudança da iluminação do Estádio Municipal
- Transfusão da rede eléctrica aérea para subterrânea (Bairro 
Marítimo e Bairro Operário)
- Reparação do Caminho Municipal 1115 e da Estrada Cabeça 
da Cabra Sonega

EM CONCURSO, EM ADJUDICAÇÃO OU 
ADJUDICADAS

Biblioteca / Centro de Artes - 2.ª Fase: Construção do 
edifício
Estado da obra: Em adjudicação

Piscina Municipal
Empresa adjudicatária: Luseca
Valor do contrato: 2 444 000 euros
Estado da obra: Adjudicada. À espera de visto do Tribunal de 
Contas (em 1 Julho)

Remodelação do IP da Cerca do Meio - Porto Covo
Empresa adjudicatária (material): JF Vilhena, Lda.
Valor do contrato: 12 800 euros (+IVA)
Estado da obra: Adjudicada.

Passadeiras em todas as vias do concelho
Estado da obra: Foi lançado concurso

Rotunda no cruzamento junto às Finanças (cidade de 
Sines)
Estado da obra: Foi lançado concurso

AMBIENTE E SANEAMENTO

Limpeza das praias do concelho e deposição de resíduos
Estado: Em adjudicação

Aquisição de 3500 contadores de água
Empresa adjudicatária: Xaminca Lda.
Valor do contrato: 152 450 euros
Estado: Em curso.

As obras em Junho
O estado das obras municipais no início do Verão de 2003.

A 1.ª Fase da obra da Biblioteca / Centro de Artes (escavação e contenção periférica
está concluída. Está em adjudicação a segunda fase: construção do edifício.

O Jardim Público de Porto Covo está praticamente terminado. Decorrem acabamentos.

A fase III dos arranjos exteriores da ZIL II está pronta.

Os arranjos exteriores da Travessa da Calça Virada foram concluídos.

Vai ser lançado concurso para a construção de uma rotunda no cruzamento da 
Av. Gen. Humberto Delgado junto às Finanças.

O Bairro da Floresta, em curso, deverá estar pronto até ao final do ano.

O Loteamento do Bairro das Índias estará concluído este Verão.

Foi lançado concurso para a repintura de todas as passadeiras do concelho.

A iluminação do Estádio Municipal está a ser substituída.

Foi adjudicada a limpeza de todas as praias do concelho.
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“O objectivo é jogar 
sempre com o máximo 
de atletas da terra”
Afonso Luz, presidente do Grupo Desportivo Leal Sone-
guense, fala das actividades do clube de uma terra que, 
embora entre dois concelhos, não se sente dividida.

O GRUPO Desportivo Leal Soneguense foi fundado 
em 1981. Para uma população de cerca de 500 pessoas 
(Sonega e arredores), tem cerca de 250 sócios (65 
realmente pagantes). A principal modalidade é o 
futebol, com uma equipa sénior a disputar o 
campeonato do INATEL, mas também praticantes dos 
escalões jovens e do sexo feminino. A falta de um campo 
em condições é a principal dificuldade. A elevada 
percentagem de praticantes da terra nas suas equipas é o 
principal orgulho. Em entrevista, o presidente do Leal, 
Afonso Luz, 43, fala da actividade de um clube onde 
está, quase ininterruptamente, desde os dezasseis anos.

Sineense - As pessoas da Sonega participam nas 
actividades do Leal Soneguense?
Afonso Luz - Muita gente participa. Penso,
inclusivamente, que este clube é, pelo menos entre as 
equipas que jogam no INATEL, aquela que tem mais 
jogadores tem da terra. Jogámos os últimos dois terços 
da última época sempre com 12, 13, quando não 14, 15 
jogadores da Sonega. Em todas as modalidades e 
escalões, devemos ter à volta de 50 ou 60 praticantes 
aqui da Sonega.

A futebol é a principal modalidade do clube...
Sim. Para além do futebol sénior a participar no 
campeonato do INATEL, fazemos um trabalho com 
cerca de 17 ou 18 miúdos duas ou três vezes por semana. 
Jogos são poucos porque não há equipas para competir.
Antigamente, havia Porto Covo, Milfontes, Quinta dos 
Passarinhos, São Luís, Cercal... agora não. Temos
jogado com a Baixa de São Pedro e estamos em vista de 
poder participar nalguns torneios com eles. Temos
também uma equipa de futebol feminino. Fazemos um 
treino por semana e ocasionalmente jogamos com 
outras equipas e participamos em torneios.

Qual foi a carreira da equipa sénior masculinos nesta 

época?
Ficámos em quinto lugar. As coisas não nos correram 
bem desde o princípio. Tivemos vários problemas: um 
dos nossos jogadores mais influentes aleijou-se, o 
treinador saiu, alguns jogadores inscritos não 
chegaram a jogar. A partir daí fizemos o campeonato 
praticamente só com prata da casa.

Têm o sonho de subir à distrital?
Isso é difícil de fazer, porque actualmente esta é de 
certeza a equipa do distrito de Setúbal com menos 
condições. Temos um campo de futebol que é uma 
cedência, num terreno para mercados e feitas. Não 
temos balneários em condições (as equipas que aqui 
vêm equipam-se no balneário público e os árbitros 
equipam-se na sala da direcção e tomam banho no 
balneário do salão comunitário). Não podemos pensar 
de maneira nenhuma em entrar para a distrital. Se bem 
que o tenhamos equacionado, concluímos que é 
complicado. Porque na distrital não podíamos jogar 
aqui com as condições que temos. Teríamos de ir jogar 
no Cercal ou Porto Covo. E partir daí perdíamos o 
apoio das pessoas da Sonega, que é o que importa no 
clube. O clube foi fundado para isso, para as pessoas 
daqui praticarem desporto. Isso perdia-se.

Qual é a actividade das outras modalidades?
Temos a pesca desportiva, em que normalmente 
fazemos uma prova de pesca de mar por ano. No 25 de 
Abril, com a Associação de Moradores, organizados 
torneios de sueca e de ténis de mesa.

Quais são as vossas fontes de receitas?
Os subsídios das autarquias [a CMS apoia o Leal 
Soneguense como um subsídio ordinário de 3 mil 
euros], quotas e a publicidade que se vai conseguindo.

O facto de serem uma terra entre dois concelhos 
não os beneficiam em termos de apoios?
Não tenho grande razão de queixa. Se bem que neste 
momento os apoios que temos das autarquias de Sines 
e Santiago do Cacém juntas são, por exemplo menos do 
que o Casoto está a receber só da Câmara de Sines. Por 
aqui se vê que não estamos a ser beneficiados por isso. 

Quais são as vossas expectativas para o futuro?
É continuar a trabalhar desta forma. O importante é ter 
uma equipa de futebol a jogar num campeonato 
(INATEL) e sempre com o máximo de atletas aqui da 
terra. Esse é o objectivo fundamental para que este 
clube foi fundado. 

Desporto é Vida no Verão
Englobado no programa “Desporto é Vida”, para residentes em 
Sines maiores de 55 anos, o Sector de Desporto da Câmara 
Municipal organiza actividades nas praias do concelho, nos 
próximos dias 2 de Julho (Praia Vasco da Gama), 9 de Julho 
(Praia de São Torpes), 16 de Julho (Praia Grande de Porto 
Covo), 23 de Julho (Praia de 
São Torpes) e 30 de Julho 
(Praia Vasco da Gama). As
inscrições estão abertas no 
Sector de Desporto, localizado 
no Pavilhão dos Desportos.
  No âmbito do mesmo 
programa, realizou-se na 
segunda quinzena de Junho, um torneio de damas no Espaço 
Sénior. Os três primeiros classificados (entre oito participantes) 
foram José Manuel (vencedor), António Silva (2.º) e Licínio 
Oliveira (3.º)
  O programa “Desporto é Vida” abre inscrições para a época 
2003/2004 no mês de Setembro.

Lisboa vence 

Inter-associações

Sines e Santiago do Cacém receberam, nos dias 14 e 15 de 
Junho, o VII Torneio Inter-associações do Litoral Alentejano - 
Sub 15. Nos jogos de atribuição dos 3.º e 4.ºs lugares e na final, 
realizado no Estádio Municipal de Sines, ficou assim definida a 
classificação: 1.º Associação de Futebol de Lisboa, 2.º A. F. de 
Beja, 3.º A. F. de Setúbal e 4.º A. F. Algarve. O torneio foi uma 
organização das câmaras dos municípios anfitriãos. 

Ginásio fez 16 anos

O Ginásio Clube de Sines (GCS) comemorou, dia 10 de Junho, 
o 16.º aniversário da sua fundação. O dia de anos de um dos 
clubes mais activos do concelho incluiu hastear de bandeiras na 
sede, desfile dos atletas pelas ruas da cidade, demonstração 
das modalidades no Parque Desportivo Municipal e um almoço-
convívio.
  Apesar de o dia ser de festa, João Custódio, presidente da 
direcção recém-eleita, não esqueceu os problemas financeiros 
com que o clube se debate. Pediu a ajuda a pais, autarquia e 
dirigiu-se aos atletas - “Queremo-vos ajudar a chegar mais 
longe” - salientando que este ano, a nível desportivo, o Ginásio 
conseguiu atingir tudo a que se propôs nas várias modalidades.
  “Este clube tem que se manter, desenvolver e continuar a sua 
acção extraordinária. Temos atletas de nível nacional e 
internacional e isso orgulha-nos e traduz o trabalho das 
direcções, dos técnicos, dos pais. Aquilo que a CMS tem 
investido no GCS tem resultados que são visíveis. Apesar das 
dificuldades que também nós temos. Contem com o nosso 
apoio”, disse Manuel Coelho, presidente da CMS.
  O GCS tem cerca de 300 atletas, nas modalidades de andebol, 
atletismo, corridas em patins, karaté, pesca desportiva, 
ginástica infantil, trampolins / tumbling e manutenção.
  A CMS atribuiu em 2003 ao Ginásio um subsídio ordinário no 
valor de 45 mil euros, acrescido de 8000 para iniciativas. Este 
valor é reforçado ao longo do ano com subsídios extraordinários 
e por apoio permanente ao nível de instalações e transportes.

Afonso Luz, presidente do G. D. Leal Soneguense.

Campo de Futebol da Sonega.

VII Torneio Inter-associações.

No dia do aniversário, os atletas desfilaram pelas ruas da cidade.
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Uma jaula tão alegre
O Teatro do Mar estreou, dia 7 de Junho, a sua nova peça, “O Carnaval dos Guerreiros”, 
sobre texto de Ramón de Valle-Inclán.

O TEATRO do Mar apresentou dias 7, 8 e 9 de Junho,
no Castelo de Sines, a sua nova produção, “O Carnaval 
dos Guerreiros”, de Ramón de Valle-Inclán, numa 
encenação de Andreas Poppe, com direcção artística de 
Julieta Santos. Cerca de 200 pessoas assistiram à 
estreia, dia 7.
 O argumento de “Carnaval dos Guerreiros” é uma 

história de honra: um velho tenente, D. Frioleira (Luís 
João Mosteias), é casado com Loreta (Joana Macias), 
esposa jovem e bonita. A suspeita de que é traído leva-o 
ao desespero, provoca a reprovação do meio fechado 
onde vive e a vergonha da hierarquia militar, que decide 
levar o guerreiro desgraçado a tribunal. 
 Os temas - o patriarcado, a mitologia da honra na 

instituição militar, a fricção das esferas do público e 
privado - são tratados em registo de farsa, como o 
indica a mímica exagerada dos actores ou, 
simplesmente, o uso de narizes de palhaço por todas as 
personagens.
 Mas esta é uma farsa que nunca cai no histerismo. Há 

silêncios mais longos do que é comum no género e cada 
deixa é “desenrolada” através de gestos lentamente 
desenhados. Há um plano, uma deformação 
controlada da realidade, mas não há a procura 
cronometrada de efeitos. As gargalhadas não surgem às 

metralhas. O hilariante resulta, mais do que frases de 
estalo (que existem), de um ambiente de absurdo para 
o qual todos os elementos da encenação concorrem.
 Todos os actores estão bem - Hugo Caroça, no amante 

com modos de rapper; Joana Macias, na esposa 
louríssima; Bibi Santos, na beata acabada; Sérgio 
Vieira, em vários papéis, como por exemplo, num 
travesti cabeludo hilariante. Mas é justo destacar Luís 
João Mosteias (D. Frioleira), que, de peça para peça se 
mostra capaz de cada vez mais diversos níveis de 
expressividade. Para um actor que se associa mais 

facilmente a papéis de “provocador”, deve ser agradável 
conseguir, como ele consegue aqui, trabalhar tão bem as 
angústias de um traído e extrair do público sentimentos 
tão insuspeitos como a compaixão.

 A cenografia de Eurico Coelho é outro elemento 
dramático feliz. Ao dar a todas as casas a forma de 
guaritas, consegue não só uma interessante economia 
cenográfica, como sublinha o efeito de prisão, de 
redução do homem à sua dimensão familiar, a unidade 
social onde mais intensamente se joga o jogo dos vícios e 
das virtudes. 

 De referir ainda a boa partitura musical de Rui 
Vinagre, que se estreia na composição para teatro.
 Menos bem sucedida foi a questão da “actualização” do 

texto. As referências ao “aqui e agora” (Portugal, euros, 
George W. Bush...), além de serem esparsas e talvez por 
isso surgirem de uma forma um pouco “violenta”, criam 
uma relação contraditória com o ambiente anti-
naturalista da peça. Há uma intenção política legítima. 
Mas tentada através de uma segunda camada de texto 
(ainda que levíssima ou apenas de substituição) não 
funcionou.
 O Teatro do Mar é uma companhia apoiada, entre 

outras entidades, pela Câmara Municipal de Sines.

“Aqui reencontrei a responsabilidade 
de fazer arte numa sociedade”
O encenador alemão Andreas Poppe fala da sua experiência de trabalho com o Teatro do Mar.

ANDREAS Poppe foi o responsável pela encenação, 
dramaturgia e direcção de actores da nova peça do Teatro do 
Mar, “O Carnaval dos Guerreiros”, estreada dia 7 de Junho, no 
Castelo. É a terceira vez, desde 1998, que este alemão de 42 
anos, formado em Ciências do Teatro, trabalha num 
espectáculo da companhia sineense. Uma experiência em que 
tem ensinado, aprendido, e encontrado ideias muito próximas 
das suas no que diz respeito a um teatro com uma dimensão 
social.

Sineense - É originário da antiga República Democrática da 
Alemanha. Como era fazer teatro num regime autoritário?
Andreas Poppe - Era muito giro, porque sempre tivemos de lutar 
contra a censura. Foi um desafio à nossa inteligência. Mas 
acabava por ser mais fácil, porque se tinha um inimigo definido. 
Agora é mais difícil encontrar coisas importantes. O mundo 
tornou-se mais difuso.

Quando é que surgiu a oportunidade de trabalhar em 
Portugal pela primeira vez? 
Foi mais ou menos uma coincidência. Conheci o Cendrev - 
Centro Dramático de Évora de visita. Uma vez, eles estavam à 
procura de um professor e ligaram-me. 
  Foi também aí que começou a minha ligação a Sines. Alguns 
dos meus estudantes, faziam parte do Teatro do Mar (Tânia de 
Brito, Vicente Morais, Sérgio Vieira). A Julieta viu o meu 
espectáculo em Évora e tudo começou...

Que trabalhos já realizou com o Teatro do Mar?
O primeiro foi em 1998, uma criação colectiva chamada 
“Canções Sobre a Insuficiência da Inspiração Humana...”. Era 
um programa com canções de Brecht, Weil...
  Depois, em 2001, colaborei na peça “LixPorto - A Cidade do 
Bem” e agora n'“O Carnaval dos Guerreiros”. 

O que é que sente que ganha na colaboração com o Teatro 
do Mar?
Gosto muito de trabalhar com eles. São pessoas com uma 
responsabilidade social e não só “artistas”, l'art pour l'art. Aqui
reencontrei a responsabilidade de fazer arte numa sociedade, 
com o espírito que vivi na Alemanha de Leste. Gosto muito das 
nossas discussões.

  Outra coisa é a estética do Teatro do Mar, que fica bem com as 
minhas ideias de como fazer teatro. 
  Depois, os actores aqui são capazes de desenvolver, são 
curiosos, experimentam novas técnicas. 
  Para mim, é ao mesmo tempo uma investigação. Provoca 
muito a minha curiosidade. A atmosfera é muito criativa. Estou 
sempre a aprender coisas novas. É dar e receber.

Fale-me um pouco mais dessa “estética” do Teatro do Mar,
que vai ao encontro da sua.
Essa estética tem a ver também com a responsabilidade social. 
A estética do Teatro do Mar é anti-naturalista, ou anti-
psicológica, e isso interessa-me. Não quero ignorar os 
processos psicológicos, mas para mim analisar só o indivíduo 

não faz sentido. Somos animais sociais e cada um de nós tem 
uma individualidade e um papel social. Para mostrar este papel 
social, não posso utilizar técnicas naturalistas. É necessário 
estilizar, exagerar, usar técnicas de farsa, desenhar os 
movimentos...

O “Carnaval dos Guerreiros”: porquê a escolha deste texto 
de Valle-Inclán?
Foi uma proposta do Teatro do Mar. Gosto muito deste tipo de 
texto, anti-naturalista, com elementos de farsa, com opiniões 
políticas, com actualidade, com uma reflexão sobre a ligação 
entre o indivíduo e a sociedade. 

Que tipo de dificuldades se lhe colocaram nesta encenação 
em particular? 
O texto. O texto não foi escrito para o teatro. Quando o li achei-o 
muito engraçado, mas falar deste texto no palco, encontrar a 
maneira de fazer movimentos que ficam bem com a sua 
estética... Essa foi a procura mais difícil.

Espera que os actores o ajudem nesse trabalho?
Claro. Começámos com improvisações. Experimentámos várias 
técnicas. Eu só tive de dar coragem aos actores para serem 
criativos e depois escolher e dar uma ordem nesse material. Foi, 
neste sentido, também uma criação colectiva.

Como é fazer teatro na Alemanha actualmente?
Depende. Há companhias independentes interessantes, com 
condições independentes (ou seja, sem dinheiro). Há teatros 
com dinheiro que se tornam um bocado mais comerciais. Disso 
não gosto muito. E há alguns teatros que querem combinar a 
necessidade de ser comercial com atitude artística, mas ainda 
são poucos. 
  Eu acho que hoje em dia, na Alemanha, estamos a fazer uma 
reforma do teatro, sem nos darmos conta. Temos muitos teatros 
com uma estrutura parecida com teatros nacionais, com uma 
burocracia enorme: um teatro pequeno tem 70 trabalhadores e 
só 12 são actores. Acho que esse modelo não está muito 
preparado para o futuro. 
  Gosto mais de trabalhar nas escolas de actores. Há mais 
possibilidades de experimentar, desenvolver novas técnicas. 
Esse é o meu trabalho preferido na Alemanha.

O Teatro do Mar, na estreia.

Andreas Poppe.
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Aqui reencontrei a responsabilidade 

Fragmentos
preciosos
O CCEN mostra, até 27 de Julho, 
“Alguns Fragmentos do Universo - 
Continuação 5”, a primeira das três 
exposições integradas no projecto de 
arte contemporânea no Verão.

A EXPOSIÇÃO actualmente patente nas salas do Centro Cultural 
Emmerico Nunes e no espaço da Capela da Misericórdia, inaugurada 
no dia 7 de Junho e que se estende até ao próximo dia 27 de Julho, é a 
primeira de três exposições do projecto “Verão Arte Contemporânea 
em Sines  2003”. “Alguns Fragmentos do Universo - Continuação 5” 
reúne obras de 18 conhecidos artistas plásticos portugueses 
contemporâneos apoiados pelo mecenas EDP, muitos deles 
galardoados com prémios de desenho ou pintura nos últimos anos.
  A presente exposição teve uma escolha de obras bastante feliz, o que 
a torna um circuito pedagógico muito agradável para a maior parte dos 
leigos. A amplitude do espaço em que são expostas, no que diz respeito 
à Capela da Misericórdia, torna cada obra personalizada e visível, 
portanto mais desfrutável e passível de um diálogo com o observador. 
Também no espaço mais exíguo das salas do CCEN, não existe 
qualquer tipo de promiscuidade artística e escolheram-se as obras 
mais pequenas, de modo a não se asfixiarem umas às outras. 
  É aconselhável não seguir o catálogo porque a localização das peças 
não corresponde à planta de montagem inicial, o que reforça a ideia de 
que foram ensaiadas diversas soluções e se optou pela mais apelativa.
  À entrada da Sala Emmerico Nunes, “O Barco da Mariquinhas” de 
Joana Vasconcelos é um “must” engraçadíssimo forrado a azulejos de 
casa de banho. António Sena com os seus 3 grafites, tinta da china e 
acrílico desmonta, no dizer de João Lima Pinharanda (JLP), “a questão 
da escrita e da representação verbal ou matemática do mundo, 
tornando inteligível a sua ilegibilidade”.
  Três fotos sensacionais de Vasco Araújo, com o título «Hipólito», 
“fixam imagens de um vídeo que encena cruéis fragmentos da tragédia 
de Eurípedes”, e rodeiam de certa forma uma  escultura muito original 
de Rui Sanches com um percurso que parece começar e terminar-se 
na luz (duas lâmpadas acesas que se enfrentam) num corpo em 
madeira crua. A não esquecer as “Setas” coloridas de Xana que 
apontam os “Caminhos do Paraíso” em quase todos os sentidos, como 
se este se encontrasse em lado nenhum e em todos os sítios.
  Na Sala das Índias o conjunto de puzzles “Onde Está a Patti?”, de 
Patrícia Garrido, apresenta, “a fragmentação irremediável da imagem 
contemporânea” onde um jogo subtil de substituição de partes do 
puzzle conduz a nossa atenção na busca de uma “Patti”  (Pinharanda).
  Num dos cantos da mesma sala, Leonor Antunes faz uma inusitada 
solução de design para uma “conversadeira”, onde  se pode apoiar o 
braço para manter um diálogo de pé. No canto seguinte, João Queiroz 
mostra três óleos e uma aguarela de circunspecto bom gosto.
  A Capela apresenta logo à sua entrada, ao lado esquerdo, um 
magnífico acrílico sobre tela de Victor Pomar , sem título, mas de 
tremendo impacto, em que a alternância do branco e do negro se 
esforçam num movimento de complementariedade muito sui generis.
De frente para a porta de entrada, José Loureiro, no seu imenso óleo 
“Afluente”, segundo JLP, “desmonta e dispersa, analisando 
componentes de uma realidade fragmentária, as cores e a luz.”
  Num dos nichos da Capela, por ventura consagrado a algum santo, 
encontra-se um magnífico trabalho de Lia Menna Barreto em pano de 
organza cor de rosa forte bordado a brinquedos de plástico. O 
resultado é fenomenal e de requintado bom gosto.
  José Pedro Croft apresenta uma grande tela também a guache, pastel 
seco e carvão de um azul vibrante. Ângelo de Sousa mostra uma 
luminosa solução cromática num acrílico sobre tela. Em frente, Pedro 
Calapez, apresenta um tríptico vertical (Campos 5, 6 e 8), obra de 
soberbo bom gosto, que domina toda a zona.
  Já na zona do antigo altar, Manuel Botelho apresenta numa técnica 
mista sobre papel Arches “a descoberta na banalidade dos gestos do 
quotidiano a memória de iconografias sagradas (JLP)”. A não esquecer 
a escultura em ferro de Rui Chafes que “na sua malha fria é um possível 
casulo.e um manto de corpo ausente”. Mesmo sobre a área do altar-
mor, Luís Campos apresenta-nos duas magníficas fotos frente-a-
frente, da série “Aldeia da Luz”. Num dos recantos mais obscuros, sob 
o Coro, num pequeno corredor nas trevas surge a peça de Rui Calçada 
Bastos, “um capuz de inverno que oculta uma luz aurática e abafa uma 
voz que questiona a sobre-exposição dos corpos” (JLP).
  “Alguns Fragmentos do Universo” é uma das melhores exposições 
que passou por Sines e que espelha muito correctamente a 
contemporaneidade criativa da produção nacional. JM Ó Pacheco

Olha que Portugal 
vale a pena
A guitarra é portuguesa. O guitarrista é português. O concerto de Custódio Castelo na 
Capela da Misericórdia, dia 29 de Maio, foi um elixir contra a luso-depressão.

NESTES dias de sombra e confusão, ouvir um concerto 
como o que o Trio de Guitarras de Custódio Castelo deu 
na Capela da Misericórdia, dia 29 de Maio, no âmbito 
do programa “Ao Encontro da Música e das Artes, 
lembra-nos uma coisa importante sobre Portugal: 
podemos não ter muita coisa, mas temos uma voz. 

 Uma voz que diz os melhores textos da canção 
europeia e onde vibra o fulgor poético de um 
instrumento como a guitarra portuguesa, especialmente 
quando tocada com a mistura de história, 
mundividência e saudável provocação com que 
Custódio Castelo o fez em Sines, acompanhado de 
Alexandre Silva (viola) e Fernando Maia (viola baixo). 
 Intérprete e compositor, na dúzia de temas que tocou 

em trio, Castelo revelou-se particularmente notável nas 
variações e recriações. 
 Logo a abrir, em “Variações em Lá Menor”, emulou as 

duas grandes tradições da guitarra portuguesa, ao 
mesmo tempo as colunas entre as quais circula o seu 
trabalho criador: as progressões barrocas da guitarra 
coimbrã, na transfiguração intelectualizada de Paredes, 
e a luminosa guitarra sincopada de Lisboa, com 
evocação de Armandinho.
 Embora não exclusiva nem constritora, a influência de 

Paredes é especialmente marcante em Custódio Castelo 
(é impossível para qualquer guitarrista contemporâneo 
não tentar corresponder às expectativas que ele criou 
para o instrumento).

 O melhor momento da noite foi a 
interpretação pessoal e quase irreconhecível que 
Castelo deu ao standard “Verdes Anos”.
 É difícil imaginar uma música tão perto da 

urgência da palavra poética. A viola da gamba 
foi o instrumento que os seiscentistas 
compararam à voz humana. Mas a guitarra 
portuguesa, mesmo que tecnicamente mais 
limitada, tocada desta maneira, consegue 
atingir um tipo de expressão no limite com a 
verbalidade.
 Num registo diferente, o encore instrumental 

“Variações em Ré”, mostrou Custódio castiço 
repartindo o protagonismo aos seus dois 
acompanhantes, numa divertida desgarrada. A 
dura guitarra, guitarra-pedra-para-esculpir de 

Paredes, tornou-se aqui num leve balão colorido em 
arraial de Lisboa. 

 Entre as restantes composições, destaque para o 
diálogo trágico com a guitarra acústica de Alexandre 
Silva, no tema “Último Pôr-do-sol”, para a alegria de 
“Terra de Pó”, inspirada na paisagem alentejana, e para 
o exercício acústico sobre o efeito dos sinos das igrejas 
que Custódio observou numa estadia em  Estugarda.
 Nessa estadia estaria decerto com Cristina Branco, 

mulher e parceira artística, que, presente em Sines, 
cantou quatro canções no final do concerto.
 Castelo é o “grande homem” por detrás da “grande 

mulher” Cristina Branco, num casamento (em todos os 
sentidos) que tem resultado na libertação criativa dos 
dois músicos. Ela cresce sobre as partituras dele. Ele, 
como todos os apaixonados, torna-se mais forte e 
produtivo com a referência dela.

 Cristina cantou “Atentado”, “Corpo iluminando”, 
“Cantigas às Serranas” e “Amante”, o primeiro tema 
que Custódio Castelo compôs para ela, com letra de 
Jorge Fernando. Uns bons 20 minutos de pura 
generosidade de uma intérprete que, dias depois, 
estaria no Olimpia de Paris. Mas foi também um 
momento especial para ela: “É uma das primeiras vezes 
que estou de frente e não de trás para eles”, disse. Para 
Cristina e para o público foi bom ver os guitarristas na 
frente do palco.

As palavras são de cristal
O grupo Arte Pública apresentou, dia 20 de Junho, na Capela da Misericórdia, uma 
performance teatral com poesia de Eugénio de Andrade sobre o Alentejo.

O ESPECTÁCULO “No Avesso da 
Pele”, apresentado pelo grupo Arte 
Pública na Capela da Misericórdia 
de Sines, dia 20 de Junho, foi um 
bom exemplo de apropriação da 
poesia pelas artes de palco. Para 
actriz a solo e componentes 
multimédia, a performance, sem 
efeitos sofisticados mas de extrema 
intensidade, fez por merecer as 
“palavras de cristal” de Eugénio de 
Andrade que lhe serviram de base.
  Em “No Avesso da Pele”, Gisela 
Cañamero - actriz e criadora - leu 16 
poemas do livro “Alentejo”, que 
reúne a melhor poesia do autor 

beirão sobre a nossa província. A palavra - dita, representada, 
por vezes quase bailada - cruzou-se com vídeo projectado numa 
tela compósita e com uma trilha musical. Nalguns poemas foram 
utilizados objectos (ovos coloridos, venda) e houve recurso à 
“espacialização” do som (através, por exemplo, da 
estereofonia), ocasionalmente com diálogo ou sobreposição 
entre voz ao vivo e voz em registo magnético.
  Gisela Cañamero é uma diseur de grande qualidade, 
conseguindo “efeitos dramáticos” sem nunca precisar de ser 
“uma dramática”. “As palavras”, “Do sul” e “As mães” foram 

especialmente reveladores da sua capacidade de tornar 
teatrais, isto é, vivendo num corpo, textos que se colocavam no 
papel como palavra suspensa. 
  “As mães”, o mais narrativo de todos os poemas, constituiu 
uma viagem trágica ao interior da essência da mulher 
alentejana, um postal do Mediterrâneo que entra pela meseta 
ibérica e que tem um dos seus limites precisamente aqui. Em 
“Do Sul”, um típico “eugeniano”, na demanda dos puros 
elementos, conseguiu trazer quase aos sentidos o insensível, 
uma ideia, o “espírito do Sul”. N'”As palavras”, marcou o início 
da abordagem do tema da luz, a seiva do Alentejo, recorrente 
noutros poemas da performance.
  A componente multimédia, embora nem sempre clara nas suas 
intenções nunca foi impositiva, resultando muitas vezes em 
interessante aporte expressivo (em especial, no caso da 
espacialização do som). 
  O grupo Arte Pública - Artes Performativas de Beja tem sede 
em Beja e define o objectivo prioritário do seu trabalho a criação 
de novos públicos.
  “No Avesso da Pele” foi o evento de Junho do programa “Ao 
Encontro da Música e das Artes”, uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Sines que todos os meses traz à Capela da 
Misericórdia (entre outros locais do concelho) o melhor da 
cultura que se faz no país.
  O programa de Junho teve o apoio do Instituto Português do 
Livro e das Bibliotecas.

Cristina Branco cantou no concerto do seu guitarrista e marido.

Gisela Cañamero

“O Barco da Mariquinhas”, de Joana Vasconcelos.
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EDITAL Nº 51/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, no uso da competência que lhe confere a 
alínea v) do n.º 1 do art.º 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 art.º 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 21 de Maio de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

1 - Aprovado voto de pesar pelo trágico desaparecimento do 
Pescador João Carlos Almeida.

2 - Deliberado, por unanimidade, licenciar as esplanadas pelo 
preço de 2002.

3 - Aprovado o Programa das Comemorações do Dia do 
Pescador a realizar a 31 de Maio.

4 - Deliberado, atribuir subsídio extraordinário à Sociedade 
Musical para reparação da instalação eléctrica no valor de 2500 
€.

5 - Aprovado o valor da comparticipação na Animação Cultural 
da Ovibeja/2003.

6 - Aprovado a atribuição de subsídios à Associação de Pais da 
Escola Básica n.º 2 para visita de Estudo à Quinta “Cantar de 
Galo” em Coruche, e ainda 50% das despesas do autocarro 
para visita  de Estudo ao Parque da Serafina em Monsanto.

7 - Aprovada a adjudicação à empresa Raiocoop, para a 2ª fase 
das infra-estruturas eléctricas do Loteamento Municipal do 
Farol.

8 - Deliberado apoiar o Clube Náutico de Sines na realização de 
regatas em honra do Concelho de Sines, a realizar em 13, 14 e 
15 de Junho.

9 - Deliberado lançar concurso para aquisição de equipamentos 
infantis para a Ludoteca Municipal.

10 - Aprovado o Programa das Comemorações do Dia Mundial 
da Criança a realizar no dia 31 de Maio e 1 de Junho.

Sines, 26 de Maio de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

Até já, escola
A comunidade escolar do concelho de Sines foi de férias. O 
fim do ano lectivo foi marcado por festas nos vários 
estabelecimentos de ensino.

EDITAIS E DELIBERAÇÕES

Espectáculo de final de ano na Escola Eb1 n.º 1

EM JUNHO, as escolas do concelho despediram-se do 
ano lectivo com festas que juntaram alunos, pais, 
professores e pessoal não docente. Nas primárias e pré-
primárias houve música, baile, teatro e entrega de 
diplomas. Nalgumas juntou-se o encerramento do ano 
escolar ao festejo dos santos populares.
 Na Escola EB 1 n.º 1 de Sines, por exemplo, foi criado 

um espectáculo com dramatizações, cantares 
tradicionais, marchas populares e danças ciganas. 
 A Escola EB 1 n.º 2 teve festa rija entrando pela noite 

dentro, com uma quermesse, dança, festa de santos 
populares, entrega de diplomas e um número de 
palhaços.

 Nos Lentiscais houve arraial e em Porto Covo, pais e
alunos das primárias e pré-primárias da freguesia 
assinalaram juntos o fim do ano escolar.
 Ainda no âmbito da última semana de aulas das escolas 

do primeiro ciclo do ensino básico do concelho de 
Sines, a Câmara Municipal de Sines organizou, dia 23 
de Junho, no Salão dos Bombeiros, o espectáculo 
musical “Um Conto na Floresta”, do projecto “Infância 
e Música”. Através da demonstração de como 
convivem os habitantes da floresta, o espectáculo 
(muito aplaudido) procurou sensibilizar as crianças 
para a procura de uma vivência equilibrada com o meio.

Entrega de diplomas na Pré-Primária dos LentiscaisEspectáculo musical “Conto na Floresta”

Festa da Escola Eb1 n.º 2 (Quinta dos Passarinhos)Festa da EB1 e Jardim de Infância de Porto Covo

Alunos da Escola EB1 da Cabeça da Cabra
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1500 pessoas no Dia da Criança em Sines

O DIA da Criança em Sines, organizado pela Câmara 
Municipal, dias 31 de Maio e 1 de Junho, na Ludoteca e 
parque infantil contíguo, reuniu cerca de 1500 pessoas, 
entre crianças e familiares. Dia 31, houve animação de 
rua, insufláveis (uma das brincadeiras mais 
concorridas), jogos tradicionais, pinturas ao ar livre e 
uma exposição de ilustradores infantis, intitulada 
“Sonhos de Criança”. Dia 1 de Junho, repetiu-se o 
programa do dia anterior, acrescentado de pinturas 

faciais e do “Expo Música”, espectáculo musical 
interactivo no qual as crianças e todos os espectadores 
tiveram oportunidade de participar. Nos dois dias 
foram oferecidos lanches, pipocas e balões às crianças. 
A Ludoteca de Sines, reaberta no dia 25 de Abril, 
destina-se a todas as crianças dos três anos cinco anos 
(quando acompanhadas por um adulto) e dos seis aos 
12 anos. 

Expobiblioteca em ambiente 
das 1001 noites

A BIBLIOTECA Municipal de Sines organizou, entre 
23 e 29 de Junho, no Salão do Povo, mais uma edição da 
Expobiblioteca. Realizada em parceria com as escolas 

do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho (que 
elaboraram parte dos trabalhos), a exposição teve este 
ano como tema as “Mil e Uma Noites”. Muito eficaz na 

definição dos espaços e na criação de ambientes, a 
exposição, embora destinada ao público escolar,
revelou-se interessante para todos, cheia de recantos 
agradáveis (a tenda, a gruta, etc.) e ofertas simpáticas 
(como o delicioso chá de menta). Pormenores como a 
possibilidade tocar areia do próprio Sahara e o mural 
dos desejos, com referência na história da lâmpada 
mágica de Aladino, mostraram uma interessante 
capacidade de explorar o tema criando “experiências”, 
não se limitando à pura ilustração. A exposição foi 
animada por um programa diário que incluiu uma hora 
dedicada aos contos das 1001 noites propriamente 
ditos e a projecção de filmes com as suas principais 
personagens, de Sindbad a Aladino.

Os insufláveis foram uma das brinadeiras mais concorridas.

Pinturas faciais.

“Expo Música”, espectáculo musical interactivo.

Houve espaço para dar largas à criatividade.

Na tenda “do deserto” lia-se, ouvia-se contos, bebia-se chá de menta.

Entrando na gruta de Ali Babá...
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As Olimpíadas Escolares terminaram no dia  25 de Junho.

Escolas

530 alunos envolvidos nas olimpíadas escolares
A CÂMARA Municipal de Sines, em conjugação com 
as escolas do 1.º ciclo do concelho de Sines (EB n.º 1 e 
EB n.º 2 de Sines, EB de Porto Covo, EB da Cabeça da 
Cabra e EB dos Lentiscais) organizou nos meses de 
Maio e Junho a segunda edição das Olimpíadas 
Escolares, iniciativa que marcou a nível desportivo o 
fim do ano escolar. 
 Participaram 530 alunos e 40 professores, nas provas 

das modalidades de andebol 5, futebol 5, natação, 
ginástica, patinagem e atletismo. As olimpíadas 
tiveram uma base competitiva flexível, adaptada a todas 
as crianças, procurando a participação global e efectiva 
de todos os alunos.
 João Grulha, técnico do Sector de Desporto da CMS, 

faz um balanço positivo das olimpíadas, que tiveram a 
sua sessão de encerramento, no Pavilhão dos 
Desportos, dia 25 de Junho.
 “Cumpriram-se os objectivos do Sector de Desporto 

da CMS. Proporcionou-se a todos os alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico experiências motoras 
diferenciadas por forma a desenvolver o gosto pela 
prática desportiva. Estimamos o envolvimento de 
alunos, professores e meio escolar em 87 por cento de 
participação”.

 Confira as classificações em www.mun-
sines.pt/desporto.

AS CRIANÇAS dos jardins de infância do concelho 
mostraram, dia 27 de Junho, no Pavilhão dos 
Desportos, em mais uma gala “1.ªas Cambalhotas”, o 
que aprenderam nas aulas de ginástica ao longo do ano. 
As aulas de ginástica dos infantários são possíveis 
graças ao Programa de Expressão Físico-motora - 1.º 
Ciclo da Câmara Municipal, que, em colaboração com 
o Ginásio Clube de Sines concede apoio técnico e 
instalações para cerca de 400 crianças.

Época de ginástica termina em festa
 Dias 27 e 28, também no pavilhão, os dois clubes do 

concelho com secções de ginástica, Ginásio Clube de 
Sines e Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro,
encerraram as suas actividades anuais com saraus de 
demonstração.
 Entre os atletas do Ginásio que participaram no sarau 

estiveram os doze que conseguiram ser apurados para 
integrar a selecção que representará Portugal nos XVI 
Jogos Mundiais por Idades, que serão realizados, em 

Outubro, na Alemanha.
 Os atletas apurados são 

Esmeralda Pereira, Daniel 
Correia e José Gonçalves, no 
escalão dos 11/12 anos, e 
Andreia Cruz, Cristina Silva, 
Joana Chumbinho, Sara 
Marques, João Caixeirinho, 
João Gonçal-ves, Mário 
Pereira, Miguel Gonçalves e 
Nicole Pacheco, no escalão 
dos 13/14 anos.
 Os jovens ginastas de Sines 

repartirão a sua participação 
pelas modalidades de duplo 
m i n i - t r a m p o l i m  ( s e i s  
participações), trampolim 
individual (cinco), trampolim 
s i n c ron i z ado  (o i to )  e  
tumbling (dois). Sarau de ginástica do Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro

Gala “Primeiras Cambalhotas”

Prova de natação Prova de atletismo Prova de andebol

18

Sarau de ginástica do Ginásio Clube de Sines.
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A casa dos amores-perfeitos
Em 2003, o ATL, gerido pela Junta de Freguesia de Sines, comemora 25 anos. Uma 
exposição de trabalhos assinalou a efeméride no início de Junho.

HÁ CERCA de 20 anos o senhor Naval, jardineiro da 
CMS, fez uma sugestão a Conceição Chalupa, 
funcionária que é uma espécie de mãe no ATL de Sines: 
“O que acha a Dona Conceição de eu plantar canteiros 
de amores-perfeitos em redor do jardim? É que me 
parece que condizem melhor com as crianças”. 
 Os amores-perfeitos foram plantados e aquele que já 

era um local especial (antiga casa de Isabel Pidwell 
adquirida pela CMS nos anos 80), tornou-se ainda mais 
acolhedor para os milhares de crianças que ao longo de 
duas décadas ali têm passado alguns dos melhores 
momentos das suas infâncias.
 “Conseguimos receber no melhor e mais nobre local da 

cidade de Sines o que de melhor há no mundo: as 
crianças”, diz Cristina Cristina Santa Bárbara, membro 
da Junta de Freguesia de Sines com responsabilidade 
directa sobre o ATL.
 O ATL foi fundado em 1 de Março de 1978, numa 

Sines em ebulição devido ao complexo industrial. A 
população crescera, havia mais crianças na escola e mais 
mães a trabalhar. Era necessário um local para ocupar as 
crianças depois do horário escolar. Inicialmente 
instalado em três salas exíguas e mal equipadas na 
Pousada do antigo IOS, é transferido para o seu local 
actual em 1983.
 O orçamento do ATL representa cerca de 51 por cento 

do orçamento total da Junta, reflectindo a prioridade 
dada a este equipamento pela autarquia. A sua grande 
obra física nos últimos anos foi, de resto, a construção 

530 alunos envolvidos nas olimpíadas escolares

do anexo, que entrou em funcionamento em 2000.
 “As instalações do antigo edifício eram insuficientes 

para o número de solicitações que chegavam à Junta. A 
construção do novo edifício permitiu absorver a lista de 
espera existente. Formaram-se mais quatro grupos de 
crianças e alargaram-se significativamente as hipóteses 
de trabalho. Em termos de instalações, o 
que mais nos preocupa agora é o telhado 
do edifício antigo, que precisa de ser 
reparado”, afirma Cristina Santa Bárbara. 

 O ATL atende crianças dos seis aos 12 
anos. No ano lectivo 2002/2003 recebeu 
217 crianças, na sua esmagadora maioria 
proveniente do 1.º ciclo do ensino básico, 
devido à maior facilidade de coordenação 
de horários. As mensalidades variam entre 
os 26,76 e os 65,88 euros e são 
diferenciadas de acordo com os 
rendimentos dos agregados familiares. 
São preços sociais, que correspondem a 
cerca de um quarto e metade, respec-
tivamente, do custo real de cada 
frequentador.
 Além das melhorias sensíveis registadas no espaço 

físico, também o serviço do ATL ficou mais rico nos 
últimos anos. Foi introduzido o atelier desportivo 
“Escolinhas de Desporto” e uma feira do livro infantil. 
Instituiu-se um serviço de portaria, para melhorar a 
segurança do espaço, e garantiu-se o funcionamento 

ininterrupto do centro durante 10 horas diárias. 
 “O ATL está aberto das 10h30 às 18h30. Com esta 

medida, passamos não só a assegurar o atendimento às 
crianças durante o período do almoço, como a garantir 
o atendimento permanente às crianças que, devido à 
ausência dos professores, necessitam de frequentar o 
ATL durante todo o dia. Desta forma os pais têm 
assegurada uma assistência permanente aos filhos 
durante o  seu período de trabalho”.

 Contudo, nem tudo está bem. A necessidade de 
material informático é a mais premente.
 “O atelier de informática funcionou aquém das nossas 

expectativas. Precisamos de mais computadores, além 
dos três que nos foram gentilmente cedidos pela 
empresa Transgás. Estamos a desenvolver todos os 
esforços para que no próximo ano lectivo o 
funcionamento deste atelier seja uma realidade”.
 Trabalhos manuais, trabalhos mentais. No início de 

Junho, o ATL comemorou o seu 25.º aniversário com 
uma exposição de trabalhos, no novo anexo. A 
exposição, cinco salas cheias onde sobressaía a festa de 
cor mas também o rigor na execução, juntou trabalhos 
realizados ao longo da história do ATL com trabalhos 
novos, que reflectem a abordagem dos alunos do ano 
lectivo 2002/2003 sobre os temas tratados nos 24 anos 
anteriores.
 Da “Ecologia” (1990) aos “Oceanos” (1997), do 

“Artesanato do Alentejo” (1987) às “Comunicações e 
Transportes” (1992), dos “Os Direitos das Crianças” 
(1979) às “Feiras de Portugal” (1983), os ateliers do 
ATL foram e são uma forma de as crianças pensarem o 
mundo em que vivem, do meio onde vivem às grandes 
questões universais. São trabalhos manuais, lúdicos, 

que impõem uma reflexão e aguçam o olhar.
 Cristina Santa Bárbara não esquece o papel das 

técnicas: “Esta exposição é também o resultado da arte 
e do empenho das técnicas e trabalhadoras do ATL, às 
quais manifesto o meu apreço e o parabéns pelo 
trabalho que têm desenvolvido”. 

Grupo de trabalhadoras do ATL.

Grupo de jovens frequentadores do ATL junto de um dos trabalhos da exposição anual.

Exposição “25 Anos do ATL”: trabalhos de artesanato Exposição “25 Anos do ATL”: o Litoral Alentejano Exposição “25 Anos do ATL”: uma sala dedicada a Sines
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JOÃO CARLOS ALMEIDA (1949-2003)

Razão e emoção
Desde muito cedo que João Carlos 
mostrou uma personalidade marcada e 
um voluntarismo a toda a prova. Aos 
18 anos arrisca a vida para salvar um 
miúdo de oito que caíra ao mar e 
estava a afogar-se. O vendaval de 8 de 
Maio apanhou-o no mar com o seu 
pai, a única hipótese era emproar o 
barco a Oeste e aguentar enquanto o 
vento durasse. “Nunca chamei por 
Deus nem lhe pedi nada, confiava 
mais na capacidade de meu pai para 
manter o barco à tona da água”. 
Talvez que todas essas vicissitudes lhe 
tivessem marcado a fogo o corpo e a 
tempera rubra a sua alma. De tal 
forma que toda a sua postura foi 
sempre de um homem calmo e 
reflectido, algo nostálgico, que 
ponderava as palavras e analisava 
friamente as ideias...

JOÃO Carlos Raposo da Silva Almeida nasceu em Sines 
a 26 de Janeiro de 1949, filho de Fortúnio de Almeida 
Maria e de Emília dos Remédios da Silva Raposo.
 Como muitas das crianças desta época, João Carlos 

teve uma infância breve, desde muito cedo começou a 
trabalhar. Tanto ajudando o seu pai nas artes pesqueiras 
como, durante as férias grandes, num talho de Lisboa 
que pertencia ao seu tio. Quando terminou a quarta 
classe rumou à capital e instalou-se com o seu tio na 
profissão de talhante. Pelos vistos a profissão não 
vingou, ou o ordenado era curto. Apenas um ano depois 
abandonou-a para se dedicar a aprendiz de canalizador 
onde ganhava 15 escudos por dia, ou seja, três vezes 
mais do que na sua anterior profissão.
 Mas o chamamento da sua terra natal não se fez esperar 

e decidiu voltar a Sines.
 A primeira oportunidade que lhe surgiu foi como 

latoeiro na oficina de António Santa-Bárbara, ali na rua 
Direita, onde ganhava 20 escudos por semana. Com o 
ordenado reduzido de novo, João Carlos, tentou novos 
horizontes. Nessa altura a pesca ao anzol de peixe-
espada começava a ganhar alguma preponderância e a 

remuneração para um “moço” muitas das vezes 
chegava a uma semanada de 200 escudos. Não hesitou 
e decidiu definitivamente embarcar como seu pai e 
dedicar-se à arte da pesca.
 Desde muito cedo que João Carlos mostrou uma 

personalidade marcada e um voluntarismo a toda a 
prova. Aos 18 anos arrisca a sua vida para salvar um 
miúdo de oito anos que caíra ao mar e estava a afogar-
se.
 O vendaval do 8 de Maio apanhou-o no mar com o seu 

pai. As chuvas e a tempestade eram de tal ordem que, 
quando a ventania se mudou de sudoeste para oeste, 
tornou-se literalmente impossível ao barco fazer-se ao 
porto de Sines ou ao de Sesimbra. A única hipótese era 
emproar o barco a oeste e aguentar o vento enquanto 
durasse. Assim foi, durante três longas horas em que 
João Carlos no porão do barco imaginava seu pai 
lutando contra as imensas ondas a desfazerem-se sobre 
a pequena embarcação. Mais tarde acabaria por 
afirmar: “Nunca chamei por Deus nem lhe pedi nada, 
confiava mais na capacidade de meu pai para manter o 
barco à tona da água”. Mais tarde teve a verdadeira 
noção do perigo que correra ao avistar a Praia das Bicas 
cheia de destroços de embarcações que não tinham tido 
a sua sorte ou a perseverança de seu pai.
 Depois foi a guerra. João Carlos foi colocado em 

Lobala Nova, na zona de operações de Caripande, 
junto à fronteira com a Zâmbia. Mais uma vez olhou a 
morte nos olhos na pele dos seus amigos e dos seus 

companheiros de luta que ali ficaram e, de 
outros,  estropiados,  que talvez 
preferissem lá ter ficado a voltarem à 
metrópole em tão dramáticas condições.
 Talvez que todas essas vicissitudes lhe 
tivessem marcado a fogo o corpo e a 
têmpera rubra da sua alma. De tal forma 
que toda a sua postura foi sempre a de um 
homem calmo e reflectido, algo 
nostálgico, que ponderava as palavras e 
analisava friamente as ideias. 
 Quando volta de Angola para Portugal, 
João Carlos chega em plena Revolução de 
Abril. Era então um jovem com 25 anos 
cheio de ideais e de vontade de participar 
na vida social activa do seu burgo e nas 
decisões que então fervilhavam por todos 
os lados num incêndio de liberdade que 

os da sua geração nunca tinham conhecido até então.
 A primeira iniciativa que teve foi na participação de 

uma reunião de pescadores, realizada na antiga Casa 
dos Pescadores, onde apoiado por Carlos Espadinha e 
Carlos Manafaia é eleito, pela primeira vez, para 
presidente da Instituição de cuja direcção também 
faziam parte Carlos Manafaia e o Jacinto da Tia.
 Mas a sua actividade não se ficou apenas por aí. Foi um 

dos fundadores e membro da Direcção do Sindicato 
dos Pescadores do Distrito de Setúbal que em 1984 
esteve na Voz do Operário numa Assembleia Eleitoral 
da Mútua dos Pescadores cercada pelas forças policiais. 
Fundou e foi sócio da Cooperativa de Pesca Estrela da 
Liberdade que operava em Marrocos e, em 1978, é 
eleito Presidente Geral da Mútua dos Pescadores.

 Politicamente João Carlos de Almeida estreou-se 
como membro do grupo dos 20 da UDP, embora sem 
grande militância partidária activa, para mais tarde 
integrar como eleito pela APU a Assembleia Municipal 
de Sines. Foi candidato pelo PS às eleições de 1997.
 Durante quatro anos foi presidente da Cooperativa de 

Habitação de Sines e responsável pela construção de 96 
habitações. Ainda assim e de acordo com a sua 
personalidade muito especial, João Carlos embora 
membro dos corpos gerentes, jamais foi contemplado 
com alguma habitação por achar que não se incluía nos 
critérios então definidos para a distribuição das 
mesmas: “ordem de inscrição e necessidade”.

 Uma outra das atitudes que espelham bem a 
personalidade despojada e generosa deste homem que 
tão dolorosamente todos perdemos foi o facto de a 
OIKOS o ter convidado para dissertar no Parlamento
Europeu sobre os problemas da Pesca Artesanal na 
Comunidade Europeia. Muito singelamente referiu 
mais tarde que “foi uma experiência muito interessante. 
Recebi 100 contos da organização para os meus gastos 
mas acabei por devolver o dinheiro uma vez que não 
precisei de os gastar”.

 A sua personalidade algo nostálgica mantinha a 
ligação à realidade com uma lucidez sarcástica que 
criou nele o artista e o cantor. Era um grande cantor do 
Fado prestigiado pelos seus colegas de tertúlia na Sede 
da Columbófila onde Armando Casal, também fadista, 
emocionadamente exclamou que tinha perdido nele 3 
pessoas: “o amigo, o fadista e o conselheiro”. Tinham 
ambos um projecto que Armando diz ter que levar para 
diante em sua homenagem, “promover os novos 
valores do fado”. João Carlos dizia sempre que um dia 
que morressem não haveria quem os pudesse 
substituir”.
 Nos seus momentos mais intimistas dizia ter saudades 

de Sines como ela era antigamente, com um pequeno 
porto de pesca, uma actividade turística sem 
balbúrdias, as fábricas de conservas que davam
trabalho a muita gente e uma actividade piscatória 
apreciável. João Carlos não gostava da escolha do 
modelo de desenvolvimento pelo qual se optou e dizia 
que com um pequeno porto a funcionar melhor e 
alguma indústria tudo se teria resolvido pelo melhor e 
não pelo desenvolvimento que por aí virá que irá 
ocupar pesqueiros e alterar a zona de desova de muitas 
espécies a sul de Sines até à praia de S. Torpes.
 Foi um homem bom durante toda a sua vida e dedicou 

aos seus conterrâneos aquilo que tinha e sabia fazer de 
melhor.
 Agora que um malogrado e trágico destino o roubou, 

prematuramente, a todos nós, recordemo-lo com 
gratidão pela sua generosidade de forma a garantirmos 
que homens destes, que tão raramente abundam nos 
tempos que passam, jamais sejam esquecidos. JMOP

 (Texto lido na evocação a João Almeida feita no debate do 

Dia do Pescador. Ver página 4 deste jornal)
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João Carlos Almeida nas comemorações do Dia do Pescador 2002. O fado era uma das suas paixões.


