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JOSÉ CAMPOS EM ENTREVISTA. PÁG. 19

DESTAQUE DESPORTO

Autarca, artista e figura do 
movimento associativo de Sines,

,
faleceu, com 81 anos, no início de 
Agosto. Fundador do Teatro Amador 
de Sines, marcou várias gerações com 
o seu bom humor em palco e o seu 
espírito solidário para com as pessoas 
e instituições da terra. Recorde um 
sineense exemplar. PÁG. 6

ANTÓNIO AMARAL DA SILVA

Sineense

DESTAQUE

A Câmara Municipal de Sines e a APS 
assinaram, dia 23 de Julho, um acordo 
com vista à intervenção na frente 
marítima entre o Pontal e o Clube 
Náutico. O objectivo é a criação de 
uma zona urbana ligada à cidade, com 
fins turísticos, culturais, de lazer e 
científicos, na perspectiva da 
transformação do porto de recreio 
numa . PÁG. 4MARINA

Pessoas permanentemente activas têm
maior esperança e maior qualidade de 
vida, quer a nível físico, quer a nível 
psíquico. O programa 

 parte deste princípio, e ao longo 
de três anos de actividades tem 
contribuído para que os sineenses 
mais velhos voltassem a praticar 
desporto. As inscrições reabrem em 
Setembro. PÁG. 17

DESPORTO É 

VIDA

«Escreve aí no teu jornal que 
o festival de Sines é o maior»

 Espectador do Porto, ao jornalista José Manuel 
Simões, do Correio da Manhã

Tanta gente feliz
Festival Músicas do Mundo 2003. PÁGS. 7-11
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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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“[O terminal de gás] atraiu 
outras decisões de
investimentos na zona”
Aníbal Fernandes, administrador delegado da Transgás 
Atlântico, fala do terminal de gás natural em conclusão e da 
sua importância para Portugal e para Sines.

O TERMINAL de gás natural, uma das obras 
estruturantes do novo projecto de Sines, vai estar 
pronto para operação em Dezembro, cumprindo os 
prazos e os orçamentos iniciais. Vai ser o principal 
ponto de entrada em Portugal de uma energia primária 
em expansão e já é uma vantagem competitiva para 
Sines como pólo de investimento. Aníbal Fernandes, 
administrador delegado da Transgás Atlântico, fala de 
um projecto que considera entusiasmante.

Sineense - Quando estarão prontas as obras do 
terminal e quando entrará em operação?
Aníbal Fernandes - Desde que o contrato foi assinado, 
em Novembro de 2000, ficou definido que esta 
instalação tem de estar pronta em Dezembro de 2003, 
ou seja em 37 meses. E vai ser assim. A última data 
intermédia que tivemos foi o fecho dos tanques e foi 
feita com antecipação de alguns dias. A chegada do 
primeiro barco, para testes, está prevista para Outubro.
 Neste momento, a maior parte dos equipamentos estão em 
pré-comissionamento, alguns já estão a ser testados, e vamos 
avançando no sentido de que este projecto se cumpra no 
prazo, mas também no orçamento. Porque cumprir no prazo, 
mas pelo dobro do preço, é fácil. Cumprir no prazo, mas 
dentro do orçamento já não é tão fácil. Nós habituámo-nos em 
Portugal a ser profetas da desgraça e a admitir que todas as 
obras têm que acabar ou tarde ou caras. Não tem de ser assim. 
E nós queremos que este projecto passe a ser a regra e não a 
excepção.

Qual o custo do projecto?
O orçamento são 269 milhões de euros. Neste momento 
estamos para aquém do orçamento. A margem de 
contingências que considerámos ainda não foi esgotada, 
apesar de todas as vicissitudes que temos tido - lembro-lhe, 
por exemplo, que tivemos aqui achados arqueológicos, 
tivemos de desviar o tapete de transporte de carvão, que não 
estava no nosso orçamento inicial, tivemos de fazer 
terraplenos que não pensámos que fossem daquela grandeza, 
tivemos de desviar a VR-53...

Qual é neste momento a importância do gás natural no 
contexto das energias em Portugal? 
As energias primárias, sobretudo devido à pressão ambiental, 
têm vindo a modificar-se em termos das suas posições relativas 
muito rapidamente nos últimos anos. A opção pelo gás natural 
tem sido ela própria condicionada por essa pressão, uma vez 
que, de entre todos os hidrocarbonetos, é a energia mais 
limpa. A tendência do gás natural é para ser, provavelmente, o 
combustível primário de maior importância imediatamente a 
seguir ao petróleo. Eu creio que neste momento, a sua quota 
deve estar entre os 15 e os 20 por cento da energia primária 
importada em Portugal, com tendência para chegar, a curto 
prazo, a cerca de 22%.

Qual será o ponto de entrada mais importante de gás 
natural em Portugal, o gasoduto da Argélia ou o Terminal
de Sines?
O gasoduto do Magrebe transporta neste momento para 
Portugal 2,5 bcm (milhares de milhão de metros cúbicos), 
mas está pensado para ir até aos 4. Este terminal foi aprovado 
inicialmente para ter uma capacidade de 2,35 bcm, mas já foi 
tomada a decisão de aumentar a capacidade para mais do 
dobro (entre os 5,5 e os 6 bcm) e poderá facilmente, porque 
foi um dos conceitos modelares de crescimento que nós 
adoptámos na engenharia deste projecto, ir, sem paragem da 
operação do terminal, até aos 9. O que quer dizer que poderá 
ter o dobro da capacidade do gasoduto do Magrebe, mesmo 
quando ele for implementado para a sua máxima capacidade 
de envio para Portugal.

Sendo a existência de um terminal de gás apontada como 
uma vantagem competitiva do projecto global de Sines, 
que perspectivas há das empresas e habitantes de Sines 
terem brevemente acesso ao GNL? 
Este é um projecto estratégico nacional. O facto de se localizar 
em Sines é porque Sines reunia as melhores condições para 
acolhê-lo. A importância para Sines pode ser vista de várias 
perspectivas.
  A indução de algum trabalho durante a construção, a criação 
de alguns postos de trabalho, mesmo com um processo 
altamente automatizado como temos, é uma delas.
  Mas sobretudo, sendo aqui a entrada mais importante no país 
desta fonte de energia primária, a região não poder ficar imune 
a esta realidade. É evidente que Sines vai poder usufruir de 
uma rede local. Tenho conhecimento de que a Câmara 
Municipal neste momento está em negociações com a GDP 
Distribuição para ver de que modo é que pode fazer chegar o 
gás aos consumidores domésticos, serviços e pequenas 
indústrias. Porque se houver aqui uma grande indústria que 

tenha apetência pelo gás natural, será a própria Transgás a 
estabelecer um contrato, dado que as grandes indústrias 
são abastecidas directamente por ela. 
  Julgo não estar a dizer um grande disparate se disser que 
o anúncio da decisão da vinda deste terminal para Sines 
induziu outras decisões de investimentos na zona. Poderá 
ter sido coincidência, mas eu estou convencido de que 
não, que o facto de haver aqui uma estrutura energética 
desta dimensão e desta importância estratégica atraiu 
precisamente outras indústrias que poderiam dizer 
“energia limpa, pelo menos, não nos vai faltar lá”.

Que medidas foram tomadas em termos de segurança 
na construção e operação do terminal?
A segurança é uma prioridade, quer na construção, quer 
na operação. Temos neste momento estatísticas 
exemplares e esperamos continuar a tê-las até ao fim. Em 
termos de segurança na operação, esta é uma das 

Aníbal Fernandes, administrador delegado da Transgás Atlântico.

Cais de acostagem.
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indústrias com melhores índices de desempenho que há. 
Porque é uma indústria relativamente jovem - o GNL 
começou a desenvolver-se nas décadas de 60/70. É uma 
indústria que teve desde o início uma preocupação de cumprir 
com normas e códigos muito restritivos em relação à 
segurança da construção e futura exploração. Um processo de 
licenciamento de uma instalação deste tipo é um processo de 
um rigor quase total. Antes de começarmos a fazer o projecto 
temos de fazer uma análise de risco, análise essa que é 
submetida a uma entidade independente que vai ver se, de 
facto, o estudo foi bem feito. Todos os equipamentos desta 
instalação são analisados um por um e é analisado o que é que 
pode acontecer, nas condições mais dramáticas, caso esse 
equipamento falhe. 
  Nos tanques , por exemplo, foi adoptada a tecnologia a que 
chamamos “full containment”, que são dois tanques num só. 
Temos em primeiro lugar o tanque interior metálico, que 
comporta o líquido. Esse tanque é isolado e depois por fora 
temos um tanque em betão especial pós-esforçado, capaz de 
aguentar todo o conteúdo do líquido se alguma coisa correr 
mal no tanque metálico. As entradas são todas feitas por cima. 
Há redudância nos equipamentos principais - se houver uma 
falha numa bomba, por exemplo, há uma outra de substituição 
imediata.
  Isto, para dizer que este terminal tem os mais altos índices de 
segurança na operação. 

O facto do gás vir a ser transportado em camiões-cisterna 
não deve ser motivo de preocupação para as populações?
Estou convicto de que não. Estes camiões serão ligeiramente 
pressurizados, o que quer dizer que os reservatórios serão mais 
resistentes do que o normal. E, portanto, em caso de acidente 
há dispositivos de segurança capazes de aguentarem o choque. 
É o que se passa com o gás natural comprimido. Por muita 
suspeição que as pessoas tenham em relação ao gás, porque é 
uma coisa que associam sempre a explosões, posso-lhe dizer 
que nos EUA e no Canadá a maior parte dos veículos escolares
funcionam com gás natural comprimido a altas pressões. 

Porque os reservatórios são de tal maneira resistentes que, em 
caso de acidente, o veículo poderá sofrer danos irreparáveis, 
mas o depósito fica inalterado. O mesmo se passará um 
pouco com os camiões-cisterna. A tecnologia é segura. Pode 
haver acidentes, mas daí não resultará mais consequências do 
que resulta com um carro normal. Estou convicto de que um 
camião-cisterna de combustíveis tradicionais tem mais 
fragilidade do que propriamente este camião-cisterna de gás 
natural liquefeito.

Quantos trabalhadores estiveram envolvidos na 
construção e quantos vão estar na operação?
A construção não teve um envolvimento linear de pessoas, foi 
adaptado a cada período e circunstância. No pico da 
construção, tivemos praticamente 1000 pessoas. Em média, 
deverão ter estado cerca de 600 pessoas durante esta fase. 
Neste momento, deveremos ter cerca de 900 ainda. Na fase 
de exploração, dado o grau elevado de automação que esta 
instalação vai ter, nós optimizamos ao máximo o número de 
pessoas que vai gerir e desenvolver este terminal no futuro. A 
equipa está praticamente toda recrutada e terá cerca de 35 
pessoas. A equipa é muito qualificada e quase toda da região, 
o que revela que se tem apostado na criação de valor 
tecnológico da juventude. 

Como avalia a relação da Transgás Atlântico com o meio 
de Sines (autarquias, população, associações, etc.)?
A relação com a autarquia, e nomeadamente com o sr.
presidente, não podia ser melhor. Eu acho que a Câmara 
Municipal teve o discernimento de perceber a importância 
estratégica deste projecto, quer a nível nacional, quer também 
a nível local, e sempre nos apoiou, não prescindindo 
evidentemente de fazer valer os seus pontos de vista e os seus 
princípios. E de facto, dado o timing tão apertado que 
tínhamos, qualquer atitude menos cooperante ou mais 
burocrática podia levar o projecto a situações de grande 
complexidade e delicadeza. O que não aconteceu. 
  A nossa inserção local foi também orientada por um espírito 

Caros munícipes:

Estamos a terminar o período de Verão que, para alguns, 
foi oportunidade de férias, descanso, confraternização e 
outras actividades benéficas ao bem estar e ao reencontro 
de cada um consigo próprio.
 Mas para a maioria dos portugueses foi um período de 

inferno, calamidade da nossa paisagem, das nossas riquezas 
e belezas naturais, da miséria para muitas famílias. Para 
todas as pessoas e autarquias atingidas por esta calamidade 
enviamos a nossa sentida solidariedade. 

 Mas isto não é suficiente. É imperioso manifestarmos a 
nossa indignação pelo estado a que se deixou chegar a 
situação de esquecimento, incúria e falta de sentido de 
responsabilidade política pela defesa, ordenamento e 
prevenção das florestas, riquezas naturais e paisagísticas. É 
uma verdadeira dor de alma, as imagens desoladoras desta 
catástrofe (tantas vezes anunciada e sistematicamente 
esquecida pelos responsáveis políticos do país).
 Sines, felizmente, viveu um Verão tranquilo e dignamente 

preenchido por boas realizações e acontecimentos.
 O Festival de Gastronomia foi uma realização de muito 

interesse com momentos de verdadeiros encontros e 
confraternização dos sineenses consigo próprios e com 
muitos visitantes da região e de outras paragens. 
 O Festival Músicas do Mundo foi um acontecimento 

extraordinário para Sines, um êxito consumado que atraiu 
a Sines milhares de pessoas de todas as idades e condições 
sociais. Sines saiu deste festival mais enriquecido, mais 
orgulhoso das coisas boas que se fazem e se oferecem a 
quem nos visita. Sines ficou também mais e melhor 
descoberto para futuras visitas e para uma melhor 
actividade turística e comercial.
 Parabéns à organização, aos sineenses, aos visitantes, aos 

artistas, pois todos em conjunto souberam construir uma 
coisa bela e projectada para o futuro.

Verão de descanso e trabalho
 Obras em bom ritmo. Mas, para além destas realizações 

importantes para Sines, as obras e os projectos continuam 
em ritmo notável, destacando-se: a continuação das obras 
de construção dos 124 fogos, prevendo-se a sua conclusão 
durante este ano (2003); o arranque da 
construção do Bairro dos 128 fogos no 
início de Setembro (2003); realização dos 
arranjos exteriores da Travessa do Calça 
Virada, pavimentação da Rua do Bairro 
Marítimo; início da execução das obras 
das três ruas (A, C, D) da ZIL II; 
adjudicação e inicio das obras das novas 
Piscinas Municipais; adjudicação das 
obras da Biblioteca e Centro de Artes - 
que aguardam o visto do Tribunal de 
Contas para o respectivo arranque e 
execução.

Porto Covo. Porto Covo teve uma 
excelente temporada turística e as suas 
festas tradicionais participadas, o que no 
seu conjunto se traduzirá em beneficio para todos: porto-
covenses, comerciantes, autarquia e para uma imagem 
turística cada vez mais positiva.
 Para isso são necessários continuados investimentos em 

infra-estruturas, equipamentos e programas.
 Da parte da Câmara há um empenho e vontade política 

de um trabalho continuado e estruturado em prol do 
desenvolvimento de Porto Covo. A confirmar esta 
afirmação estão as obras feitas nos últimos dois anos: 
arranjos das escolas (50 mil contos), estradas (Colmeia e 
Vidigal - 100 mil contos); abastecimento de água (80 mil 
contos); obras de beneficiação do Pavilhão Desportivo 
(15 mil contos); novo Jardim Público (100 mil contos); 
Artigo 30º (40 mil contos); iluminação envolvente do 
Mercado Municipal (5 mil contos), iluminação da Cerca 
do Meio (5 mil contos). Total de investimentos em obras 

para Porto Covo - cerca de 450 mil contos. Além das 
pequenas obras de arruamentos, passeios, limpeza e 
vigilância das praias, mais a conclusão do Plano 
Urbanização e a conclusão do Plano de Salvaguarda da 

Zona Histórica, que irão contribuir decisivamente 
para o desenvolvimento, crescimento e qualificação 
de Porto Covo, cuja Junta de Freguesia a CMS 
apoia, em protocolo de descentralização, com 80 
mil contos por ano.

 Estão previstos para os próximos anos: 
alargamento da estrada municipal de ligação à 
estrada nacional; arranjos na Praça Marquês de 
Pombal, Rua Vasco da Gama; construção do 
Centro Cívico e arranjos exteriores na Escola 
Primária.

Conclusão. As realizações aqui descritas, em 
programas culturais, desportivos, projectos e obras 
concluídas, obras em curso e outras previstas a 
curto prazo, são uma expressão inequívoca da 
vontade, capacidade e empenho deste executivo em 

trabalhar pelo desenvolvimento e qualificação do 
concelho no seu todo.
 Mas, para que estes objectivos sejam alcançados com 

êxito, é necessário e indispensável o entendimento 
empenhado de todos, Câmara e Juntas de Freguesia, 
privilegiando a cooperação e lealdade em vez de guerrilhas 
políticas desgastantes e prejudiciais às autarquias e 
respectivas populações.
 Nós pugnamos pelo trabalho e cooperação, para o nobre 

objectivo de transformação do concelho e qualificação da 
vida das pessoas. 

Manuel Coelho
Presidente da CMS

de grande abertura para com a população. Não temos nada a 
esconder. Este projecto tem os mais altos índices de segurança 
que pode haver. É um projecto limpo, não vai trazer impactes 
ambientais. É um projecto que não traz ruído, não traz poeira, 
fumos ou cheiros. Os impactes negativos que havia 
aconteceram na fase de construção e tivemos o cuidado de os 
minimizar.
  Muitas vezes, as pessoas pensam que uma empresa deste tipo 
tem todo o dinheiro do mundo para fazer “brilharetes”. Ora, 
este projecto é financiado pelos bancos (modalidade “project-
financing”), logo, o dinheiro que aqui está é na sua maioria 
dos bancos e não dos accionistas. O que quer dizer que tem de 
haver um rigor muito maior do que num projecto normal, 
porque os bancos vão querer saber a cada momento como é 
que está a ser aplicado o seu dinheiro. Dentro deste contexto, 
nós utilizámos a nossa maior boa vontade para apoiar 
algumas iniciativas de carácter desportivo e cultural local 
(Teatro do Mar, ATL, Universidade de Évora - Laboratório 
de Ciências do Mar, Centro Cultural Emmerico Nunes, 
Ginásio Clube de Sines, Escola de Surf, etc.). É uma 
contribuição modesta, que é dada com grande sacrifício, mas 
com muito gosto.
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Área do Porto de Recreio 
vai ser qualificada
Câmara Municipal e Porto de Sines celebraram um acordo para a qualificação urbana e 
turística da zona do porto de recreio, tendo como perspectiva a criação de uma marina.

A CÂMARA Municipal de Sines e a Administração do 
Porto de Sines assinaram, dia 23 de Julho, no Auditório
da APS, um acordo com vista à intervenção na frente 
marítima entre o extremo nascente da Praia Vasco da 
Gama (junto ao Pontal) e o limite nascente do Cais de 
Construção(junto ao Clube Náutico). O objectivo é a 
criação de uma zona urbana ligada à cidade, com fins 
turísticos, culturais, de lazer e científicos, na 
perspectiva da transformação do porto de recreio numa 
marina.
 O ponto de partida do acordo é o reconhecimento de 

que as potencialidades turísticas daquele espaço só 
terão exploração conveniente se existirem infra-
estruturas de apoio em terra e se a sua gestão for 
assegurada por entidades vocacionadas para tal. O 
documento prevê que a gestão de uma futura marina e 
dos equipamentos a este directamente relacionados seja 
concessionada.

 Câmara e Porto de Sines procurarão ainda enquadrar 
nesta zona equipamentos de carácter cultural e 
científico, como por exemplo as infra-estruturas a 
afectar à Universidade de Évora e ao Centro de 
Recuperação de Animais Marinhos.
 O primeiro passo a seguir ao acordo assinado dia 23 é 

o desenvolvimento dos estudos de ordenamento 
urbanístico daquela zona, nomeadamente em plano de 
pormenor, que definirá também os modelos de gestão a 
considerar para o desenvolvimento do projecto.
 Manuel Coelho, presidente da CMS, considerou o 

acordo um motivo de “entendimento e encontro entre 
as duas entidades”.
 “Porquê começar por aqui? Este é um momento de 

oportunidade. Estão em curso obras ligadas ao 
Terminal XXI e ao Terminal de Gás. A CMS já tinha 
analisado as questões sobre a definição de fronteiras 
entre o que deve ser a área urbana e a área portuária e 

dar a cada uma a sua feição e a sua estrutura. Por isso, 
justifica-se neste momento a oportunidade deste 
protocolo, com o qual me congratulo”, disse o autarca.

 José Monteiro de Morais, presidente do Conselho de 
Administração do Porto de Sines, afirmou que 
estabelecer o planeamento dos espaços portuários 
articulado com o planeamento dos espaços urbanos é 
sua preocupação desde a tomada de posse. 

 “[A APS] tem por obrigação articular 
convenientemente a função portuária com as outras 
funções, de modo a não haver conflitualidade entre os 
vários espaços, e pelo contrário, haver uma boa solução 
de continuidade”, afirmou o gestor. 
 A assessoria técnica do processo é assegurada pelo 

CESUR - Centro de Sistemas Urbanos e Regioais do 
Instituto Superior Técnico.

Manuel Coelho e José Monteiro de Morais na assinatura do protocolo.

Sines defende 200 milhas
A Assembleia Municipal de Sines realizou, dia 5 de Julho, na Docapesca, uma sessão 
extraordinária para debater a iminência da liberalização do acesso das frotas europeias, e da 
espanhola em particular, à costa portuguesa.

A ASSEMBLEIA Municipal de Sines reuniu-se 
extraordinariamente, dia 5 de Julho, na Docapesca, 
para debater a mudança de regras da pesca no Atlântico 
pela União Europeia, que poderá vir a terminar com a 
actual jurisdição de Portugal sobre a sua Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) de 200 milhas. 
 Embora a participação dos pescadores tivesse ficado 

aquém do esperado, foi uma das primeiras 
mobilizações de uma comunidade piscatória nacional 
contra uma decisão que, segundo o próprio ministro da 
Agricultura, Sevinate Pinto, coloca a pesca portuguesa 
“em risco de desaparecer” (SIC Online, 12-6-03).
 A decisão da União Europeia, entretanto adiada para 

Setembro, diz respeito ao fim, dia 31 de Dezembro de 
2002, do regime transitório de acesso às águas 
ocidentais da União. A perspectiva que se coloca é que 
todos os países possam pescar em todo o lado, até um 
limite de 12 milhas. Mas esta igualdade de princípio 
colide com um problema de desigualdade de facto. A 
frota espanhola é uma das mais poderosas do mundo. A 
portuguesa tem vido a ser depauperada.
 A “falta de uma verdadeira política de pescas” ao longo 

de décadas foi apontada pela maioria 
dos oradores como a grande 
responsável  pela s i tuação de 
debilidade que actualmente se verifica 
no sector. 
 Em proposta de resolução, aprovada 

por unanimidade, a Assembleia fez 
uma exortação ao governo e ministro 
da  tu te l a  para  “de fenderem 
intransigentemente os interesses dos 
pescadores portugueses” e um apelo à 
União e à presidência italiana para 
“respeitarem os interesses dos nossos 
pescadores”.

 A resolução foi concluída com a 
afirmação de “disponibilidade da 
Assembleia e população de Sines para 
ajudarem na defesa intransigente das 
nossas pescas e nos nossos recursos marinhos, com 
todos os órgãos de soberania nacionais”, e com o apelo 
a todas as autarquias e populações piscatórias de 
Portugal, “para que lutem pelos nossos pescadores e 

pela nossa secular cultura marítima”.
 Está prevista a realização de uma acção de luta em 

Sines, em Setembro, quando a questão voltar a ser 
discutida na União Europeia.

Assembleia Municipal extraordinária, realizada na Docapesca.

Porto de Recreio.
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Uma vida para Sines
Autarca, artista e figura do movimento associativo de Sines, António Amaral da Silva, faleceu, 
com 81 anos, no passado dia 7 de Agosto. 

EM 1949, Norton de Matos percorria o país na 
campanha para a presidência da República. Na sua 
passagem por Sines, enquanto os outros lhe ofereciam 
flores, um jovem de 27 anos ofereceu-lhe o retrato do 
seu filho de seis meses. O jovem era António Amaral da 
Silva e o gesto simbolizava a esperança de que com ele 
caísse o regime de Salazar e o país tivesse um novo 
começo. A PIDE/DGS percebeu a intenção do gesto e, 
nos dias seguintes à passagem da comitiva, andou à sua 
procura para o prender. Não o conseguiu encontrar.
 António Amaral da Silva nasceu em Sines, no dia 4 de 

Fevereiro de 1922, filho de Francisco Maria da Silva e de 
Madalena Craveira da Silva.
 O pai morreu quando ele ainda era jovem. O mais 

velho de três irmãos, teve de ir trabalhar muito cedo, 
para ajudar a família.

 Iniciou-se na vida de trabalho como operário 
corticeiro, no ofício de quadrador, profissão que 
desenvolveu em Sines e Lisboa. Trabalhou ainda como 
empregado de mesa em vários estabelecimentos de 
Sines, vindo posteriormente a estabelecer-se como 
comerciante, fundando a taberna “Cantinho do 
Pescador”, no Largo dos Penedos da Índia, e, mais 
tarde, abrindo uma frutaria / mercearia, no Bairro 
Marítimo, onde se manteve até ao final de 1986.
 Começou a sua vida associativa no Sport Lisboa e Sines 

(ex-Nacional). Em 1941, para arranjar dinheiro para 
uma nova sede deste clube, cria, com outros sineenses, o 
Grupo Cénico do Sport Lisboa e Sines, que além do 
aspecto artístico, tinha uma função social, com 
frequentes iniciativas em prol de instituições da cidade.
 É no teatro que se apaixona. Ele fazia de pai e ela fazia 

de filha numa das peças do grupo e o amor nasceu ali, no 
palco. Casa com Maria Tereza Palmela em 11 de 
Outubro de 1947. Serão companheiros exemplares (na 
arte, mas sobretudo na vida) até ao falecimento de 
António Amaral. 
 Em 1965, sofre o maior desgosto da sua vida, a morte 

do filho Alberto. Interrompe as actividades no teatro,

500 na Festa da Sardinha
O Terraço da Docapesca recebeu, dia 2 de Agosto, mais uma 
edição da Festa da Sardinha, com animação do acordeonista 
Nuno Silva. Mesmo num dia de grande calor, cerca de 500 
pessoas não resistiram e foram ver se estavam gordas as 
sardinhas oferecidas pela comunidade piscatória de Sines. A 
Festa da Sardinha foi uma organização da Câmara Municipal de 
Sines (que também ofereceu o acompanhamento de pão e 
salada), com o apoio da Administração do Porto de Sines, da 
Docapesca, da Associação de Armadores das Pescas Artesanal
e de Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do 
Sindicato dos Trabalhadores das Pescas.

A Santa com os seus
Foi no mar que se crê que a Nossa Senhora das Salas operou o 
milagre que deu origem à sua devoção e é ao mar que todos os 
anos a sua imagem regressa, na companhia daqueles que nela 
crêem. A procissão pelo mar, nas traineiras engalanadas pelos 
pescadores, dia 15, e a procissão das velas, dia 14, foram mais 
uma vez este ano seguidas por milhares de pessoas. A santa 
que salvou Dona Betaça da tempestade, no século XIII, a santa 
que Vasco da Gama adorou, continua no coração do povo de 
Sines. As festas de Nossa Senhora das Salvas são uma 
organização da sua comissão própria.

- Ó mãe, vamos à feira
Pode já não ter o encanto de outros tempos, as crianças podem 
já não sonhar com ela durante um ano inteiro, mas ainda é um 
prazer ir à tradicional Feira de Agosto. Dias 15, 16 e 17, o recinto 
junto da ZIL II voltou a encher-se de pessoas (este ano, uns 
bons milhares) que foram à feira para se divertir nos carrocéis e 
carrinhos de choque, para comprar brinquedos, louças ou roupa 
mais em conta, ou simplesmente para gozar um ambiente 
sempre mágico, onde as gentes, as cores e os cheiros se 
misturam. A Feira de Agosto é uma organização da CMS. 

mas continua a participar na 
vida associativa de Sines.

 Como representante do 
Sport Lisboa e Sines, com 
Carlos Manafaia, António 
Piedade e outros, contribui 
para a fusão deste clube com o 
Clube Futebol “Os Sineenses”, 
que veio dar origem ao Vasco
da Gama Atlético Clube, em 5 
de Outubro de 1966, e a cuja 
primeira comissão admi-
nistrativa pertenceu. 

 Fez parte, durante vários 
anos, da direcção da Santa 
Casa da Misericórdia de Sines.

 A Revolução de Abril deu 
ânimo a António Amaral e 
Maria Tereza para voltar ao 
palco. Criaram o grupo Teatro
Amador de Sines, que durante 
mais de 20 anos exerceu uma 
intensa actividade, apre-
sentando com bastante êxito 
popular vários espectáculos, 
tanto em Sines como em 
outras localidades, sempre 
com o objectivo de angariar 
fundos para as associações e 
clubes da cidade. Muitas das 
rábulas apresentadas eram da 
autoria do próprio António 
Amaral, que também se dedicou à poesia popular. 
 É também a partir do 25 de Abril que aceita participar 

activamente na vida política da sua terra. Integrou a 
primeira Comissão Administrativa, eleita em sessão 
pública e realizada no Estádio Municipal em Maio de 
1974.
 Eleito pela APU (Aliança Povo Unido) e depois pela 

António Amaral com mulher, Maria Tereza Palmela, na foto tirada por Carlos Seixas para a exposição “Rostos da Cidade” 2000.

Agosto em Sines
A Festa da Sardinha, dia 2, as festividades de Nossa Senhora das Salas e a Feira de Agosto, 
em meados do mês, animaram o mês de Agosto na cidade de Sines.

CDU (Coligação Democrática Unitária), fez parte da 
Assembleia Municipal nos cinco mandatos 
consecutivos entre 1983 e 2001. Foi vereador da 
Câmara Municipal entre 1980 e 1982.
 António Amaral foi agraciado com a medalha de 

mérito municipal em 1999.
 Faleceu dia 7 de Agosto de 2003.
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Gastronomia atrai milhares
A oitava edição da Mostra Gastronómica, que teve lugar na primeira quinzena de Julho, foi 
uma das mais participadas de sempre em quantidade de público e número de expositores.

A OITAVA Mostra Gastronómica “Sines, Alentejo à 
Mesa”, que decorreu no terraço da Docapesca, entre 4 e 
13 de Julho, foi a mais participada dos últimos anos e 
uma das mais bem sucedidas na história da iniciativa. 
 Catorze “tasquinhas” (e um expositor de artesanato) 

serviram uns bons milhares de comensais (não é 
possível contabilizar o número exacto) que acorreram 
ao porto de pesca para saborear a melhor comida da 
região e assistir aos espectáculos musicais diários.
 Manuel Coelho, presidente da CMS, com compe-

tência directa sobre a área do turismo, faz um balanço 
positivo da iniciativa.
 “Ainda não conseguimos que esta mostra tenha o 

grande impacto regional e nacional que merece, mas 
conseguimos que este ano tivesse sido um ano de maior 
adesão de participantes e público”, disse o autarca, que 
relevou a qualidade diversa da comida, que aqui junta 
os frutos do mar de Sines com produtos tradicionais do 
interior do Alentejo e até especialidades de povos 
imigrantes, como foi o caso este ano, das cabo-
verdianas.

 Carmem Francisco, técnica da CMS com respon-
sabilidade sobre o sector do turismo, referiu a animação 
como um dos aspectos que contribuíram para o sucesso 
da mostra este ano.
 “Além dos espectáculos mais populares, houve espec-

táculos diferentes, como por exemplo os grupos corais 
e o concerto de Maria Alice, em noites temáticas que 
marcaram as datas da geminação das terra de Vasco da 
Gama e da independência de Cabo Verde, e que 
trouxeram gente à mostra especificamente para vê-los”.
 Sendo limitado o espaço do terraço da Docapesca 

(cedido pela APS), e considerando-se que, pelo seu 
enquadramento paisagístico, continua a ser o mais 
adequado para a Mostra Gastronómica, o futuro da 
iniciativa terá de passar por um “crescimento em 
qualidade”. A CMS está aberta a sugestões para torná-
la ainda melhor.

 “Estamos disponíveis para receber sugestões e 
melhorar as coisas no próximo ano. Fazemos um apelo a 
que os restaurantes continuem a participar para a 
afirmação de Sines na gastronomia e ao mesmo tempo 
proporcionar aos sineenses dias e momentos de 
confraternização, de alegria e de bem estar.”

Grupo de Danças “Doçuras e Morabeza”, no dia da independência de Cabo Verde.

O terraço da Docapesca foi pequeno para tanto público. Além dos sabores, mostrou-se o artesanato da região.Este ano, o cante também marcou presença na Mostra Gastronómica.

Dois anos de convívio sénior
O Espaço Sénior comemorou o seu segundo aniversário no dia 17 de Agosto.

CERCA de 200 pessoas participaram, dia 17 de Agosto, na 
comemoração do segundo aniversário do Espaço Sénior, 
espaço de convívio para maiores de 55 anos, situado no Jardim 
das Descobertas. 
  Numa festa organizada pela Câmara Municipal de Sines, 
houve baile, animado pelo acordeonista Luís Candeias e com a 
participação activa de grande parte dos presentes, que 
mostraram que mais idade não significa necessariamente 

menos genica e vontade de se divertir. Num momento de maior 
repouso, o Grupo Coral “Amigos de Sines” mostrou como o 
cante alentejano é capaz de ter também uma voz forte longe da 
planície, à beira do mar. E antes do baile reatar, cantou-se os 
parabéns ao jovem (e, por agora, infelizmente, também 
pequenino) Espaço Sénior e soprou-se as duas velas de um 
enorme bolo de aniversário.
  O Espaço Sénior, aberto todos os dias, das 10h00 às 12h30 e 

das 14h00 às 18h00, é um espaço para confraternização dos 
sineenses mais idosos, com café, núcleo da Biblioteca Municipal 
com imprensa actualizada e um programa de actividades 
regulares.
  Além da extensão do edifício do Jardim das Descobertas, está 
prevista, a médio prazo, a criação de espaços semelhantes 
noutros lugares da cidade, como o Bairro Marítimo e o Bairro 1.º 
de Maio.

Grupo Coral “Amigos de Sines”.Houve baile, com o acordeonista Luís Candeias. Todos comeram uma fatia de bolo.
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O ano do público
A quinta edição do Festival Músicas do Mundo recebeu cerca de 15 mil pessoas no Castelo e 

mais alguns milhares fora das ameias. 2003 foi o ano do público.

m nenhuma das suas anteriores 
edições, o Festival Músicas do EMundo tinha deixado o Castelo 

sentir-se largo. Mas 2003 foi, de longe, a 
mais concorrida de sempre. Quatro mil 
pessoas no primeiro dia, cinco mil no 
segundo, seis mil no terceiro. Ao todo, mais 
de 15 mil pessoas dentro do Castelo e cerca 
de cinco milhares fora, gozando o festival
nos ecrãs gigantes. Foi uma das maiores 
(mas também, na generalidade, mais doces) 
multidões que passaram pela cidade na sua 
história. Valem a pena invasões assim, não 
pela guerra mas pela arte, de gente que 
percorre quilómetros para vir a Sines sentir-
se bem.

Como em 2002, este foi um festival de 
grande predomínio do público jovem. A 
qualidade inter-geracional e inter-classista 
que é um dos charmes do FMM não se 
perdeu, mas na verdade os mais novos 
assumem de uma forma cada vez mais 
massiva e entusiasta a sua ligação a este 
evento. A provar que afinal há 
disponibilidade para a descoberta em quem 

muitos gostam de ver espíritos passivos. 

E esta disponibilidade sentiu-se no 
ambiente do festival. O público de 2003 foi 
o mais ávido, aberto e generoso que se 
poderia desejar. É lícito dizer que para 
praticamente todos os artistas do 
FMM2003 esta foi uma paragem única na 
sua carreira. Simentera, Ensemble Kaboul, 
Totonho - tinham eles sido aplaudidos, fora 
do seu país, com a intensidade comovente 
(alguns comoveram-se mesmo) com que o 
foram em Sines? Cada vez mais apetece vir 
ouvir música a Sines, mas apetece também 
vir fazer música a Sines. Este é um palco 
que prestigia, que se comenta no circuito 
das músicas do mundo, que se deseja.

Basta uma ronda pelos fóruns e blogs da 
Internet para se perceber porque é que o 
FMM cativa. É pela sua organização, 
considerada unanimemente irrepreensível. 
É por uma programação que corre com 
gosto o risco de ter como posição de 
princípio que não há músicas estranhas 
umas às outras, que não há culturas nem 

pessoas que não possam comunicar. É pelo 
cenário único do Castelo, cada vez mais 
bonito, e que o festival valoriza. E é por 
Sines. Vai-se a Sines ver o festival, mas 
também se vai ao festival ver Sines, comer 
nos seus restaurantes, descansar nas suas 
praias.

”Foi a primeira vez que fui ao Festival 
Músicas do Mundo de Sines e só posso dizer 
que fiquei maravilhado: a excelência do 
cartaz, o potencial de música nova que um 
festival como este possui, a beleza da 
localidade e do cenário dos concertos  (o 
Castelo de Sines), a impecável organização, 
que parece ter pensado em tudo, a praia a 
dois passos, muitos e belíssimos sítios nas 
redondezas para passear, tudo conspira para 
tornar este festival um acontecimento ímpar 
no nosso panorama musical”, diz o 
espectador António Rebelo, no blog cultural 
Janela Indiscreta.

A relação Sines-FMM é cada vez mais 
mutuamente proveitosa. Opiniões como 
esta não o poderiam ilustrar melhor.

“...neste momento, o mais 
importante festival do género 
no nosso país”, Jorge Lima 

Alves, EXPRESSO
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O sopro quente 
dos foles
As concertinas das  abriram o Festival 
Músicas do Mundo. Música nova em instrumentos antigos a 
aquecer a única noite fria do festival.

Danças Ocultas

24/7, 21h30. Há música que penetra o coração como 
uma lança, há música que obriga o intelecto a suar, 
há música cuja existência só se comprova quando nos 
apercebemos que estamos a mudar de estado. As 
concertinas das Danças Ocultas, que abriram o 
Festival Músicas do Mundo 2003, integram-se nesta 
última categoria. Produzem um sopro que entra na 
nossa constituição, nos torna mais leves, mais calmos, 
mais felizes, sem quase lhe darmos crédito por isso. 
Apesar da noite um pouco fria e ventosa, estava mais 
quente o vapor dos foles de Filipe Ricardo, Filipe
Cal, Francisco Miguel, Artur Fernandes e do 
convidado-patrono Gabriel Gomes, cuja presença em 
alguns temas deu ainda mais cores a esta música 
visual, de crepúsculos laranja e amanheceres azuis. 
Empática, tocando todos os sentidos, a música das 
Danças não é porém uma música simples. Nos temas 
do novo disco, que apresentaram em antestreia, 
cabem por exemplo as extraordinárias dissonâncias de 
“La Danse Ideale”, curtos momentos de dor que em 
vez de perturbar o prazer o intensificam, como uma 
dentadinha na orelha. Muito conseguida também a 
participação do bandolim de Edu Miranda em 
“Queda d'Água” e, evocando o cavaquinho do 
samba, em “Brasileira”. Rui Júnior, o percussionista 
convidado, perdeu o avião e não esteve em Sines. 
Talvez fosse o avião em que o público andou a 
brincar durante aquela hora e meia.

Colher os frutos
Os deram em Sines um concerto inesquecível, um 
dos melhores do festival e um dos mais marcantes na 
carreira do grupo. 

Simentera

24/7, 23h00. Mário Lúcio, líder dos Simentera, 
confessou à equipa de vídeo do Festival Músicas do 
Mundo: “Este foi um dos 11 melhores momentos 
dos nossos 11 anos de carreira”. Percebia-se isso,
quando, no final do concerto, os nove músicos do 
grupo, num espanto embaraçado, cumprimentavam o 
público que pedia para lhes tocar junto do palco. 
Poucos mereciam tanto aquela manifestação de amor 
surpreendente. Os Simentera não são músicos 
profissionais e não andam à procura de mais nada 
que não seja mostrar ao mundo a música de casta do 
seu país. Entre as muitas qualidades do seu concerto, 
destaque para as harmonias luxuriantes e para o 
timbre arrepiante das três vozes femininas: Teté
Alhinho, Teresinha Araújo e Maria de Sousa. O 
suporte instrumental acústico confirmou ao vivo o 
refinamento que se conhecia dos discos e como 
mestre-de-cerimónias Mário Lúcio conseguiu ser ao 
mesmo tempo emotivo e económico. Se há crítica a 
fazer aos Simentera foi ter deixado de fora algumas 
canções indispensáveis do disco “Tra'dicional”, como 
o radiogénico “Ami Xintadu”. Mas houve a 
comunhão colectiva de “Oxi No”, houve o lamento 
contemplativo de “Dor di Amor”, houve o frenesim 
africano de “Tabankamor”. Se se confirmar o fim do 
grupo para breve (Mário Lúcio afirmou, dia 23, que 
esta será a sua última digressão com a banda), Sines 
pode orgulhar-se de ter sido uma das mais belas 
paragens do seu caminho. E uma daquela onde 
souberam melhor os frutos da sementeira.

O festival 
desceu à 
Capela
A iniciativa paralela “FMM
na Capela” mostrou cinema 
documental sobre músicas 
do mundo e promoveu 
conversas com Mário Lúcio 
e Totonho.

Será uma tendência a seguir nas próximas edições: 
estender o FMM do Castelo a outros espaços da 
cidade e a outras dimensões das “músicas do mundo” 
que não cabem no formato de espectáculo. Para
começar, já este ano, o festival “transbordou” para a 
Capela da Misericórdia, entre os dias 22 e 26 de Julho, 
com um pequeno ciclo de debates e filmes 
documentais.
  No “FMM na Capela” viu-se os filmes “Brass 
Unbound”, do holandês Van Der Keuken, 
“Underground Orchestra”, do também holandês 
Heddy Honigmann, e “Taraf - Três Contos e uma 
balada”, documentário português sobre os bastidores e 
a vida em comunidade de um nos nomes maiores da 
world music, o grupo romeno Taraf de Haidouks (as
realizadoras, Luciana Fina e Olga Ramos, estiveram 
em Sines).
  Foi o cinema que teve mais público, mas as conversas 
com Mário Lúcio, do grupo Simentera (dia 23), e 
Totonho, do grupo Totonho & Os Cabra (dia 24), 
ambos oradores dotados (e com uma rica experiência a 
ajudar), foram momentos preciosos.
  Mário Lúcio falou da música de Cabo Verde como 
espelho de um país, como ele próprio, situado entre 
dois continentes: “A mestiçagem trouxe duas 
exigências aos nossos músicos: ter um domínio do 
ritmo, como os antepassados africanos, e ter um 
domínio da melodia e das cordas, como os 
antepassados europeus”.
  O músico revelou em Sines o previsível fim do grupo 
(ou pelo menos da sua participação nele) quando esta 
digressão terminar. Embora haja um mundo de 
caminhos para os músicos do projecto - Lúcio, por 
exemplo, mostra-se interessado em trabalhar sobre a 
música religiosa e de trabalho do arquipélago -, os 
Simentera cumpriram os seus objectivos: “Está dado o 
primeiro passo para que a música cabo-verdiana não 
seja uma música de arquivo, mas ao mesmo tempo 
tradicional e moderna”.
  A conversa com Totonho centrou-se no trabalho 
social - em que a cultura tem um papel integrador - 
que tem desenvolvido em especial na organização não 
governamental “Ex-Cola”. Com ênfase na informação, 
no acompanhamento e na pressão sobre o poder 
público para a assumpção das suas responsabilidades, a 
“Ex-Cola” nasceu no final dos anos 80, quando um 
conjunto de assassinatos de meninos de rua por 
milícias chocou o Brasil. 

“...talvez o melhor grupo cabo-verdiano da 
actualidade (...) ao mesmo tempo, um grupo de 

músicos de primeira água e um conjunto de vozes 
de arrepiar”, António Rodrigues, DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS

“Estão mais adultos, e composições como 'La 
Danse Ideale', 'Danças Ocultas' e 'Tristes 

Europeus' são tapeçarias de câmara dignas da 
grande folk em qualquer parte do mundo”, 

Fernando Magalhães, PÚBLICO

Carlos Seixas, director artístico e de produção do FMM, e Totonho.
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Quando 5 mil foram 
ouvir o “rubab”
Nunca tinham tocado para 
tanta gente. Quando a grande música se encontra com um 
grande público cumpre-se o espírito FMM.

 Mahwash & Ensemble Kaboul

25/7, 21h30. Um músico vestido de 
túnica verde e sentado numa 
almofadinha apresenta um instrumento 
tradicional do seu país. “Foi o tambour

que deu origem à cítara indiana”, diz. À 
sua frente escutam-no, em silêncio, quase 
cinco mil pessoas. Passou-se no concerto 
de Mahwash & Ensemble Kaboul em 
Sines, um dos mais vibrantes do festival, 
precisamente quando se esperava que 
fosse um dos mais quietos e bem 
comportados. Mas, felizmente, ninguém 
estava para solenidades. Hussein Arman, 
o patriarca, sorria deslumbrado 
enquanto cantava e tocava o harmónio. 
O seu filho, Khaled Arman, percutia o 
rubab, o alaúde afegão, lançando olhares 
cúmplices para o flautista Henri 
Tournier. Prabhu Edouard, tocador de 
tablas, envolvia-se em acesos diálogos de percussão 
com o zerbaghali de Ghulam Nejrawi que levavam o 
público enlevado a aplaudir no meio dos temas. E 
depois Mahwash, a diva tímida, talvez artisticamente 
a menos favorecida com o Castelo cheio (a sua voz é 
límpida, mas pouco poderosa), mas decerto a mais 
encantada, contemplando a multidão da sua 
cadeirinha enquanto a juventude fazia a festa. O 
ambiente fazia lembrar aquelas velhinhas gravações 

dos concertos de Ravi Shankar em que a Europa 
descobria grande música clássica com milhares de 
anos e que, ao contrário da sua, continuava em 
contacto com o gosto popular. Foi o que aconteceu 
aqui: abriu-se a caixa da grande música do mundo e 
o público chegou-se a ela para ver.

“O Ensemble Kaboul estava desconcertado. (...) 
Apesar da sua música ser tudo menos um convite 
ao regabofe festeiro, as barreiras - se as houvesse, 

porque este público é generoso! - caíram num 
ápice”, António Rodrigues, DIÁRIO DE NOTÍCIAS

A vingança das avós
Num dos concertos mais populares do festival, as sul-
africanas mostraram que 60 anos podem 
significar mais força, mais humor e mais atrevimento.

Mahotella Queens

25/7, 23h00. Quando as 
Mahotella Queens entraram 
em palco vestindo uma 
túnica de coro gospel e 
cantaram o hino religioso 
“Pray the Good Lord”, 
estavam a preparar o que 
vinha a seguir. São 
mulheres, sabem como fazê-
lo: vestir para despir. Ao 
segundo tema, “Hamba 
Phepha Lami”, caíram os 
hábitos e apareceram os 
trajes coloridos, o baile 
imparável, entre a 
celebração tribal e a girls

band, com uma 
sensualidade descomplexada 
e desconcertante de quem já 
não sente necessidade de 
provar nada, quer como 
mulher, quer como artista. Puro humor mbaquanga, o
ritmo que Hilda Tloubatla, Mildred Mangxola e 
Nobesuthu Mbadu, juntamente com os lendários 
Mahlathini e Makgona Tsothle Band criaram no início 
da década de 60 e se tornou uma marca identitária 
dos negros sob o regime do apartheid. Resultante do 
casamento da música tradicional sul-africana com a 
grande música dos Estados Unidos da América, o 
mbaquanga não é uma música de subtilezas, mas tem 

carácter e apresentada assim como o foi, como uma 
divertida vingança das avós, é difícil não gostar dela. 
Foi o típico concerto Festival Músicas do Mundo,
onde a surpresa vem quase sempre sob a forma de 
uma descarga de energia. 

“A música das Mahotella Queens é uma autêntica 
festa. (...) Hora e meia de actuação quase deixou 

cansado quem assistia e a maior parte da 
assistência, não resistiu aos apelos dançantes”, 

Jorge Pinho, A CAPITAL

Se é o 
Totonho
que pede...
Os brasileiros Totonho & 
Os Cabra deram um 
concerto comovido e 
comovente no encerramento 
da segunda noite do Festival 
Músicas do Mundo.

25/7, 00h30. Totonho é um tipo porreiro, acessível, 
faz trabalho com os meninos de rua do Brasil e tudo, 
mas não é concerteza pelas suas qualidades humanas 
que a agência 3D Family passou a gerir a sua carreira 
na Europa e foi convidado para actuar, logo a seguir 
a Sines, no prestigiado Festival WOMAD, em 
Reading, na Inglaterra. Totonho é - apesar de não 
apenas - um óptimo cantor, um compositor com 
ideias e um letrista onde a intenção política não mata 
a verve. Cantor do mundo globalizado sentido a 
partir do asfalto da metrópole e do capim do sertão, 
Totonho é eficaz na tradução dessa ideia (e desse 
sentimento) de mistura, casamento, conflito, entre 
realidades e estéticas até há pouco relativamente 
estanques. Quando num mesmo concerto ouvimos 
industrial e forró, quando na mesma canção (“Tudo 
pra ser feliz”) ouvimos as palavras “favela” e 
“computador”, não há nada de contra-natura, é só o 
presente a sair do armário. Quase assustado, 
embaraçado com o banho de amor que levou desde o 
início do concerto, nem por isso deixou de gritar no 
megafone palavras de revolta, nem por isso deixou de 
pegar numa espécie de artefacto tribal - uma cabeça 
de carneiro num poste - e de pôr a multidão a gritar 
“Segura a Cabra”. Dois encores, algumas lágrimas e 
uma confissão, de quem passou em Sines dias de 
encantamento: “Já ganhei o ano”.

“Totonho & Os Cabra são um nome 
desconhecido em Portugal (...) mas isso não 
obstou a que oferecessem (mais um) grande 
concerto em Sines (...) aqui (...) a violência 

raramente é gratuita, antes o veículo para uma 
combinação entre histórias surreais e uma crítica 
social dirigida a quem manda no Brasil”, Jorge 

Pinho, A CAPITAL
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“Nuevo”, mas baixo
Devido a problemas com o som, o concerto do 

 não foi a experiência plena que se previa. Mas, no 
fim, com a bênção de Jimi Hendrix, quarteto e público 
entenderam-se.

Kronos
Quartet

26/7, 21h30. Com o volume 
demasiado baixo durante grande parte 
da sua duração, o concerto do Kronos 
Quartet em Sines não teve a força que 
se esperava. O Castelo repleto 
palpitava, mas não se fez a adaptação 
do som ao espaço e ao próprio estado 
de espírito do público. Abstraindo-se 
estoicamente dos problemas técnicos 
(a que a organização foi alheia), os 
músicos acabaram por conseguir fazer 
jus a si próprios. Nove dos treze 
temas do disco de 2002, “Nuevo”, 
um dos mais aclamados da história do 
grupo, foram tocados aqui, 
mostrando um México pouco 
folclórico, sempre elegante, quer nos 
momentos de melancolia, quer nos de 
celebração. Um México 
impressionista, de um lirismo muito europeu, de 
compositores como Silvestre Revueltas e Osvaldo 
Golijov, a par do México contemporâneo e mais 
caótico e urbano da banda Café Tacuba. Pena que os 
samples que contribuem muito para pôr esta música 
na rua (que é o habitat natural de vários dos temas) 
se diluíssem como sussurros na multidão... Mas já 
não soaram baixo as interpretações das composições 
rock que fecharam o concerto. A versão de 
“Flugufrelsarinn”, da banda islandesa Sigur Rós, foi 
um dos pontos altos da noite, com o quarteto em 

perfeita sintonia com aquela música de fluxo, que 
tanto sugere abismos marinhos como solidões 
siderais. A terminar, uma versão para cordas da versão 
para guitarra eléctrica que Jimi Hendrix fez do hino 
americano. Foi um declaração política (os EUA que 
amamos não são os EUA que atacam o Iraque) e 
cinco minutos de distorção acid-rock que bastaram 
para conquistar um público que, na sua maior parte, 
soube esperar.

“...magnífica reconversão em linguagem erudita 
da música popular mexicana”, Gonçalo Frota, 

BLITZ

Música de portas 
abertas
O francês teve a ingrata missão de fazer a 
transição entre os celestiais Kronos e os telúricos Skatalites. 
Não foi música dos elementos, mas valeu a pena.

Kad Achouri

26/7, 23h00. Entrou nervoso em palco, misturando 
“gracias” com “obrigados”, o que é sempre uma 
maneira boa de pôr o público português de pé atrás. 
Parecia deslocado, querendo e não querendo estar ali, 
assustado com a “vibração Skatalites” que já se fazia 
sentir no Castelo. Depois da gravação em 2002 de 
“Liberté”, o seu disco de estreia, 2003 tem sido o ano 
para ganhar rodagem nos grandes palcos. Nota-se a 
inexperiência, mas também se nota a vontade. É um 
bom cantor, um bom pianista e são boas as suas
referências. Mas talvez sejam demasiadas as suas 
referências. E demasiado dentro do “espírito do 
tempo”. Quando junta hip hop, jazz, ritmos latinos e 
canções de cunho social, está a recorrer a uma 
combinação de ingredientes tão “dealbar do século 
XXI” que resulta difícil destrinçar o que é genuíno e o 
que é efeito da moda. Mas apesar destas fraquezas e 
de este ter sido o concerto do festival que a 
generalidade da crítica tratou com maior severidade, 
não foi um tempo perdido (não pareceram de favor 
as várias ovações que o artista levou). Há aqui um 
“Mohammed” a abraçar o mundo (a canção com esse 
título procura desfazer o estereotipo do árabe fechado 
e violento), a definir-se através de um romantismo 
terno e de um desejo de liberdade. Há aqui música de 
portas abertas. Talvez Kad deva seleccionar melhor 
quem deixa entrar.

“Achouri trouxe o seu hip hop de tonalidades 
latinas com acentos jazzísticos. Muito cool e 

swing, uns toques de Brasil e Índia, bons 
arranjos vocais, mas ainda aquém do disco”, 

António Rodrigues, DIÁRIO DE NOTÍCIAS

O dia em que 
os Skatalites 
vieram a 
Sines
Daqui a 10, 20 anos a vinda 
dos Skatalites a Sines ainda 
será recordada. Concerto 
histórico da mais histórica 
banda da música jamaicana.

26/7, 00h30. Dia 26 de Julho de 2003, se não 
gostou das gargalhadas, dos hotéis cheios, do afã nos 
restaurantes, das ruas cheias de vida até às tantas, 
pode escrever aos Exmos. Srs. Drs. Skatalites, 
Travessa Bob Marley, Kingstone, Jamaica, porque a 
culpa é deles. Se é pecado ser o rei de uma nação 
inteira - a nação rasta - e merecer a adoração dos seus 
cidadãos, quer pelas glórias do passado, quer pelo 
que continuam a representar no presente. Não houve 
cadeiras no Castelo - com o protesto compreensível 
de alguns espectadores - mas seria cruel deixar ainda 
mais gente de fora das muralhas. Começando com o 
hino “Freedom Sounds” (cantado em coro,
mostrando que quem vinha ali, vinha ver quem ouvia 
há muito tempo), foram mais de duas horas de 
rastafariano “feel good”, planando sobre um ska 
hipnótico alimentado ritmicamente pelos fundadores 
Lloyd Knibb, na bateria, e Lloyd Brevett, o mestre-
de-cerimónias, no contrabaixo. Importantes as 
digressões jazzísticas dos metais (Mark Berney, no 
trompete; Lester Sterling, no saxofone), a escrever 
torto sobre as linhas direitas do ritmo. A cantora 
Sandra Brooks substituiu com vantagem a vocalista 
histórica Doreen Shaffer, e o regresso não previsto de 
Lord Tanamo, o primeiro cantor da banda, foi uma 
surpresa que se saudou. A dois terços do concerto, 
um fogo-de-artifício, que embora falhando a 
sincronia prevista com o tema “Guns of Navarone”, 
foi o mais eficaz e festivo dos últimos anos. Um 
encerramento popular, com a cara deste FMM2003, 
numa noite para a memória.

“E os Skatalites ofereceram aquilo que se pedia: 
celebração e comunhão, numa muito boa 
actuação, que terminou com a banda a 

desaparecer atrás dos imensos espontâneos que 
resolveram invadir o palco e dançar junto destas 
lendas vivas. Medalha de ouro”, Gonçalo Frota, 

BLITZ.
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“As Músicas do Mundo 
devem orgulhar Sines”
O Festival Músicas do Mundo 2003 na imprensa.

“...o Festival Músicas do Mundo, em Sines, é 
um exemplo a seguir (...) Aliando um extremo 
profissionalismo na organização a um 
respeitável cartaz, traz a grande vantagem de ser 
um dos raros casos no nosso país que não 
sobrevive à conta do 50.º concerto da tal banda 
alemã, empenhando-se verdadeiramente na 
tarefa de mostrar músicas (...) realmente 
novas”, Gonçalo Frota, BLITZ

“À 5.ª edição, o Festival Músicas do Mundo deu 
mostras de uma profissionalização que está 
longe de corresponder à realidade. Feito com 
grande parte de trabalho voluntariado, a 
iniciativa da Câmara Municipal de Sines (muito 
por culpa do excelente trabalho da equipa de 
Carlos Seixas) acaba por parecer a olhos 
externos como fruto de uma máquina 
profissional oleada e experiente”, António 
Rodrigues, DIÁRIO DE NOTÍCIAS“

São necessárias iniciativas do tipo de as Músicas 
do Mundo, como forma de potenciar o turismo 
local e demonstrar que, muitas vezes, o vazio 
cultural e a falta de projectos mobilizadores só 
existem porque não se é capaz de reinventar a 
criatividade. / As Músicas do Mundo devem 

“Este é um festival que 
beneficia muito Sines”
Os sineenses sobre o seu festival.

Esta foi a primeira vez que aqui vim. 
Gostei muito. Ficamos a conhecer grupos 

menos ouvidos, mais alternativos, e 
nesta perspectiva, o FMM traz-nos algo 

de muito bom. Os grupos que me 
despertaram mais a atenção foram os 
Simentera e Kronos Quartet. Gostei 

menos dos Totonho & Os Cabra.
Marina Coelho, engenheira civil

É uma iniciativa fantástica, que deve 
continuar em Sines. Daquilo que mais 

gostei foi sem dúvida o Kronos Quartet, 
talvez porque já fosse um grupo da 
minha preferência e da qual já tinha 
alguns cd's. Desapontaram-me as 

entradas e saídas do Castelo, assim 
como a presença de algum público mais 

turbulento que não nos deixavam ouvir os 
concertos com a devida atenção. 

Rita Jacob, estudante universitária

Em relação a este festival tenho a dizer 
que gostei muito, quer do evento em si, 
quer dos grupos que nele actuaram. Na 
minha perspectiva, esta é uma iniciativa 
que deveria ter uma maior duração. Se 
houvesse concertos todas as semanas, 

mesmo assim teria impacto.
José Manuel Cardoso Bento, vendedor

de fruta

Este é um festival que beneficia muito 
Sines. Gostei mais de umas músicas que 

de outras, mas de um modo geral a 
organização foi muito bem conseguida. 
Foi pena terem tirado as cadeiras no 
último dia, que nos davam um maior 

conforto, mas de resto tudo correu bem.
Celeste Figueira, professora de 2.º 

Ciclo

O Festival Músicas do Mundo foi muito 
positivo para o concelho de Sines na 
medida em que trouxe um elevado 
número de turistas para a região, 

beneficiando deste modo os vários 
estabelecimentos hoteleiros bem como o 

comércio em geral.
Alexandre Mendonça, Hotel Sinerama

Este festival torna-se fundamental para 
o desenvolvimento em Sines, quer a 
nível de turismo, como de comércio. 

Agrupado a isto, traz um bocadinho de 
cultura. A afluência deste festival é 

bastante notória. No que diz respeito à 
actividade hoteleira notou-se bem a 

adesão das pessoas. Nestes três dias já 
não havia quartos em Sines.

José Carlos, Residencial Búzio

Independentemente de ser na época 
alta, traz sempre muita gente. Os grupos 
em si são muito convidativos. Tudo isto 
traz beneficio para o comércio. Há mais 
trabalho. Houve casas inclusive, como a 

nossa, que abriu como excepção ao 
sábado para poder dar resposta às 
pessoas. É bastante importante que 

estas coisas aconteçam.
Paula Telo , Restaurante A Palmeira

Na minha opinião este festival poderá ter 
uma boa influência para o comércio e 

turismo mas não de uma forma directa. 
Os visitantes que vêem assistir ao 

festival disponibilizam pouco tempo para 
apreciar a nossa zona. No entanto, esta 
passagem implica que a nossa região 

seja promovida e apresentada ao turista.
Luís Magalhães, Restaurante Trinca-

Espinhas

“É o evento 
de maior 
repercussão
na vida de 
Sines”
Manuel Coelho, presidente 
da CMS, sobre o festival.

Público. “Foi uma realização com um alcance extraordinário. 
Atingiram-se números de pessoas que ultrapassaram as 
nossas expectativas, com uma presença marcante de jovens, 
oriundos de várias partes do país e do estrangeiro (muitos 
espanhóis, por exemplo), o que significa que houve uma boa 
divulgação, que as pessoas entenderam a mensagem e que o 
festival está a adquirir cada vez maior projecção. Foi uma 
presença massiva de pessoas, que tiveram um 
comportamento bom, sem criar problemas, nem à 
organização, nem à cidade.”

Sineenses. “Foi o ano de mais notória apreciação positiva 
dos sineenses sobre o seu festival. As pessoas não só 
gostaram do festival como manifestaram que ele é importante 
para Sines. Foi plenamente conseguido um dos nossos 
principais objectivos, o aumento da auto-estima das pessoas 
pela sua terra e por aquilo que nela se faz de bom.” 

Comércio e hotelaria. “O festival teve um impacto 
significativo no comércio, nos cafés, nos restaurantes, nos 
bares. A hotelaria ficou sobrelotada, alguns grupos de 
visitantes tiveram inclusivamente de procurar alojamento 
noutras paragens. É, sem dúvida, o evento de maior 
repercussão da vida social e económica de Sines.” 

Custos. “Fizemos um esforço para reduzir custos e 
conseguimo-lo. Podemos apontar para uma comparticipação 
da ordem dos 60 por cento por patrocínios e apoios sobre o 
total do orçamento. Porque o nosso objectivo é que este 
festival se auto-sustente.” 

Organização. “Não posso deixar de dar os meus parabéns à 
organização e prestar-lhes a reconhecida homenagem pelo 
trabalho que fizeram. Entre as grande melhorias introduzidas 
este ano destaco a organização dos espaços no Castelo. O 
facto de se utilizar o quintalão com bares bem organizados e 
atractivos, com uma ecrã gigante, contribuiu para que 
houvesse menor confusão entre entradas e saídas 
frequentes, em busca de comida e bebida. O espaço exterior 
também estava mais bem organizado e a atitude dos 
comerciantes, de estarem abertos até mais tarde, contribuiu 
para dar um ambiente e um clima de festa a toda a área do 
centro histórico.”

Melhorias a introduzir. “A CMS tem o objectivo de abrir uma 
porta no Castelo, com as dimensões suficientes, para o Largo 
João de Deus. É um elemento necessário para melhorar a 
segurança e também, se o festival continuar com esta 
afluência, para que aquele largo possa servir como 
complementar ao espaço interior. Porque eu faço questão de, 
no próximo ano, os ecrãs a colocar serem ecrãs de qualidade 
que reproduzam verdadeiramente o cenário do palco. 
Devemos também aumentar e melhorar as ofertas do exterior, 
em exposições, em debates ou noutras iniciativas que se 
entendam adequadas para aqueles dias do festival. Isto é, 
aproveitar aqueles dias para que a cidade toda esteja 
envolvida e, se possível, em festa.”

Princípios orientadores. “Os grandes objectivos deste 
festival continuarão a ser atrair pessoas, criar uma marca em 
Sines e no Litoral Alentejano, para que esta cidade e esta 
região sejam um destino turístico para um maior número 
possível de pessoas e dos mais variados estratos sociais. Um 
outro objectivo é desenvolver a sensibilidade dos jovens para 
a grande música que se faz em todo o mundo, juntando no 
palco a diversidade das manifestações culturais dos povos e 
combatendo com isso preconceitos. Este festival tem sido e 
vai continuar a ser uma festival da qualidade e da 
diversidade.”

orgulhar Sines e as gentes do Alentejo, porque 
é uma iniciativa bem organizada e polarizadora 
de muitos gostos e vontades”, Alcídio Torres,
NOTÍCIAS DE SINES

“A fórmula de sucesso deste festival está 
precisamente no espaço que o envolve, na 
componente world music, na lição de 
humanidade e apreço pelos valores culturais de 
todos os povos e, essencialmente, no preço dos 
bilhetes. Motivos suficientes para colocar a 
terra natal de Vasco da Gama, na rota dos 
melhores festivais de Portugal”, José Manuel 
Simões, CORREIO DA MANHÃ

“O resultado não podia ser melhor: o público 
compareceu; os concertos mantiveram um 
nível bastante acima do razoável; a estrutura 
organizadora do certame devia ser um exemplo 
a seguir nos restantes festivais deste país”, 
Cristiano Pereira, JORNAL DE NOTÍCIAS

“...Esta foi também a prova do sucesso de um 
festival de nível profissional e cuja organização 
não se poupou a esforços para que tudo 
corresse pelo melhor”, Jorge Pinho, A 
CAPITAL
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Bibliopraia / Ludopraia põe 
banhistas a ler e a brincar

A PRAIA Vasco da Gama, em Sines, recebeu 
diariamente, durante os meses de Julho e Agosto, 
actividades para os tempos livres integradas na edição 
deste ano da iniciativa “Bibliopraia / Ludopraia”, uma 
organização da Câmara Municipal de Sines. 
 Num espaço de animação em forma de esplanada 

procurou-se ajudar os veraneantes a tornar o seu dia de 
praia em algo mais do que “sol e mar”. 
 Nos dias de semana, ofereceu-se a oportunidade de 

requisitar livros, jornais e brinquedos gratuitamente. 
Até ao início da segunda quinzena de Agosto já tinham 
sido requisitados 250 livros infantis, 600 periódicos e 
300 jogos, números que mostram o sucesso de trazer a 
Biblioteca e a Ludoteca para a praia.
 Ao fim-de-semana, as crianças brincaram em diversas 

actividades, como a “Oficina Brincar às Cores” (a 
actividade de maior sucesso), onde se pôde pintar e 
desenhar livremente, “Histórias à Sombra”, onde uma 
“sereia” contou histórias alusivas ao mar, e uma “Caça 
ao Tesouro” no espaço da praia.

OUTRAS NOTÍCIAS

Jogar na praia
No âmbito da Campanha Bandeira Azul, a CMS realizou, 
entre 4 e 25 de Julho, nas praias do concelho que 
receberam aquele galardão - Praia Grande, Ilha do 
Pessegueiro e Morgavel -, uma iniciativa direccionada para 
a educação ambiental. “Jogar para Aprender” deu a 
oportunidade a 300 jovens do ATL, Lar Âncora, e todas 
aquelas que quiseram participar (incluindo alguns jardins 
de infância dos concelhos vizinhos), de, através de vários 
jogos - como o “Jogo das Famílias”, o “Jogo da 
Sobrevivência” ou o “Jogo da Pesca” - ficarem mais 
atentos ao tema da biodiversidade marinha.

Feira do livro no Castelo
A Câmara Municipal de Sines, através da sua biblioteca, 
organizou, entre 11 e 17 de Agosto, a primeira edição da 
Feira do Livro no Castelo. Composta por 2000 livros de 
13 editoras, a feira vendeu cerca de 350 obras. A procura 
foi variada, passando principalmente pela literatura, livros 
infantis e especializados. Esta foi uma iniciativa 
abrangente e dirigida a todas as faixas etárias.

TURISMO

Carnaval sem arrepios. A Avenida Vasco da 
Gama, junto à praia do mesmo nome, em Sines, recebeu, dia 12 
de Julho mais uma edição do Carnaval de Verão, com um 
significativo afluxo de público. Foi uma pequena mostra estival, 
com a temperatura mais indicada para o espírito e os trajes da 
festa, do grande Carnaval do Inverno. O Carnaval de Verão é 
uma organização da Comissão do Carnaval de Sines, com o 
apoio da Câmara Municipal de Sines.

Maré vazia cheia de vida. A CMS, com a 
coordenação científica do Laboratório de Ciências do Mar da 
Universidade de Évora (Pólo de Sines), organizou, dia 2 de 
Agosto, uma ida à Praia do Queimado, para observação da 
biologia da maré baixa. A visita, que repetiu a realizada no dia 17 
de Abril, teve nove participantes. Para os estreantes foi uma 
oportunidade de conhecer a riqueza de um dos mais 
fascinantes ambientes marinhos. Para os repetentes foi uma 
bela oportunidade para ver como muda aquele ecossistema em 
apenas três meses e meio.

CMS e “Resgate” assinam protocolo. A 
CMS e a “Resgate” - Associação de Nadadores-Salvadores do 
Litoral Alentejano assinaram, dia 1 de Julho, nos Paços do 
Concelho, um novo protocolo de colaboração. O acordo incide 
sobre as praias de São Torpes, Morgavel, Vieirinha, Porto Covo 
e Ilha do Pessegueiro, no período entre 1 de Julho e 15 de 
Setembro. A associação compromete-se a prestar assistência 
adequada através de um mínimo de doze nadadores-
salvadores e a autarquia tem um dispêndio global de 50 500 
euros, além de apoio em equipamento. 

Houve brinquedos à disposição das crianças- A iniciativa proporcionou dias de praia diferentes.

Foto de 17 de Abril

CMS leva crianças ao zoo
Integrado nas actividades da Ludoteca, a Câmara 
Municipal de Sines organizou, dia 30 de Julho, uma 
viagem ao Jardim Zoológico de Lisboa. Trinta e três 
crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 
anos, entre frequentadoras habituais do espaço e meninos 
do Lar Âncora, tiveram oportunidade de conhecer toda a 
diversidade da fauna do planeta e ainda de saborear um 
delicioso almoço-piquenique oferecido pela autarquia. O 
“show” dos golfinhos e a visita ao pavilhão dos répteis 
foram os momentos mais marcantes da visita. 
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Não se pode respirar no Paraíso
Ilda David', uma das mais importantes artistas plásticas portuguesas, expõe no Centro 
Cultural Emmerico Nunes até 21 de Setembro.

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes mostra, até 21 
de Setembro, “Evaporação”, de Ilda David', cerca de 20 
telas distribuídas pelos espaços do centro e da Capela da 
Misericórdia, na segunda exposição da iniciativa “Arte
Moderna no Verão 2003”. Pintura perturbadora, falsa 
tranquila, de uma das mais reputadas pintoras 
portuguesas contemporâneas. 
 Há artistas em que a técnica utilizada é um elemento 

imediato de distinção - sem que isso queira dizer que a 
expressão está em segundo plano. É o que acontece com 
Ilda David': as finas linhas divergentes, o efeito de lama 
estalada, a impressão da concorrência da natureza para o 
caminho do traço (não foi mão humana que desenhou 
aquilo, foi o Sol, foi a água, foi o rabo de uma lagartixa). 
Se apenas nos mostrassem um centímetro quadrado de 
uma tela sua, saberíamos que era dela.
 É com essa técnica que foi feito o trabalho de Ilda 

David' mais conhecido do grande público, as ilustrações 
para a tradução do “Fausto” de Goethe editada em 1999 
pela Relógio d'Água. 

 Será, porventura, um fenómeno de contaminação 
emocional, mas torna-se difícil isolar a leitura dos 

pequenos quadros sem título da exposição de Sines 
dessas digressões pelo infernal. 
 Não dá para acreditar que é de Deus o jardim figurado 

nos quadros pastel expostos na parede sul da Capela. 
Não dá para acreditar nos seus recantos bucólicos onde 
se escondem veados, na pureza dos seus amantes nus, 
na hospitalidade das suas casas naïves. Aquele veado vai 
ser morto, aqueles amantes vão ser separados, a porta 
daquela casa nunca mais será aberta. E depois, uns 

metros abaixo, na Sala das Índias do CCEN, mais dois 
pequenos quadros, que nos confirmam tudo, que afinal 
estava certo o nosso investimento de sentido: o rosto 
diabólico das lebres diz-nos que sim, que há razão para 
ter medo; e a caveira junto ao rosto rasurado é um 
terrível fotograma do futuro.
 Felizmente, temos as “Evaporações” propriamente 

ditas. Quadros de maiores dimensões, onde há o alívio 
do abstracto ou da figuração do abstracto -  nuvens, 
vapores, condensações escuras, ondas - como no caso 
do impressionante “Evaporação XXIV”, que ocupa 
uma porção significativa da parede norte da Capela. 
 Não é que uma pessoa não possa também ali voltar-se 

para o mais sombrio que tem dentro de si e projectá-lo 
nas revoluções do ar, mas há que respeitar os calções 
que vestimos e fazer um pouco de justiça à luz estival do 
centro.
 Como já acontecera em Junho e Julho, com os “Alguns

Fragmentos do Universo”, Agosto e Setembro voltam 
a ser meses de grande arte no Centro Cultural 
Emmerico Nunes. O Verão 2003 tem sido muito feliz 
para a casa azul.

A vida por um fio
O Grupo Trulé mostrou, dia 18 de Julho, na Capela da Misericórdia, que um minidisc e uma 
dezena de bonecos são ingredientes suficientes para a criação da vida.

ONDE É que já se viu um homem de barbas, de 1,80m, 
ainda a brincar com bonecos? Viu-se na Capela da 
Misericórdia, dia 18 de Julho, no evento mensal do 
programa “Ao Encontro da Música e das Artes”. O 
homem é Manuel Costa Dias, do grupo eborense Trulé,
porventura, o melhor e mais versátil manipulador de 
marionetas em Portugal.
 Trabalhando a descoberto, fazendo uso da mímica e de 

uma multiplicidade de técnicas de manipulação, dos 
tradicionais fios ao menos tradicional uso da mão e do 
braço como suporte para a construção do boneco, Costa 
Dias criou um espectáculo de encantamento, cruzando 
amor com humor e ternura (muitas vezes) com 
escatologia (poucas vezes).
 Não podia ser mais simples a estrutura das “Variações

de Marionetas em Redor da Música”. Uma trilha sonora 
com géneros variados - rock, jazz, clássico, oriental - e 
bonecos, mais e menos realistas, a dançá-la. Assim, sem 

qualquer narrativa, apenas uma forma de arte a expor 
os seus recursos.
 Se nalgumas manipulações se sobrepôs a técnica à 

expressão (como no caso do maestro a conduzir “O 
Voo do Moscardo”, de Rachmaninov, suspenso por um 
emaranhado impressionante de fios), a maior e melhor 
parte do espectáculo foi de um lirismo acabado. 
 A criança, o gatinho, o modo como eles nasceram à 

vista do público através dos gestos de ilusionista de 
Manuel Costa Dias, a teatralidade dos afectos entre 
boneco e manipulador, a música “derrete-corações” de 
Liszt, Chopin, Satie, tudo contribuiu para levar o 
público enternecido a encher a Capela de suspiros.
 Houve também quadros de pura desopilação, como a 

boneca negra, de formas muito “amarretadas”, a fazer 
um playback do “What' Love Got To Do With It”, de 
Tina Turner.
 A terminar, uma enorme velha, bêbeda, suja e agreste,

que teve de ser manipulada por duas pessoas ao mesmo 
tempo. O registo contrastou um pouco com o resto do 
espectáculo, mas foi bom para lembrar que, 
historicamente, estas pessoas de trapo sempre foram 
uma gente muito descarada.

Dançando Tina Turner.

Novo espaço cultural em Sines. Inaugurada
em Julho, a livraria “A das Artes”, na Avenida 25 de Abril, é mais 
um espaço de cultura em Sines, com iniciativas regulares nas 
áreas da literatura, música e artes visuais. Em Julho, a “A das 
Artes” teve patente a exposição de fotografia “Branco, Azul...”, de 
Joaquim Gonçalves, e dia 24, recebeu o cantautor Sérgio 
Godinho, para a apresentação do seu último trabalho, “O Irmão 
do Meio”. Em Agosto, dia 2, o escritor António Mega-Ferreira 
conversou sobre o seu livro “Retratos de Sombra”, e, dia 16, o 
guitarrista António Chainho tocou e falou da sua obra.

OUTRAS NOTÍCIAS

O teatro foi ao bairro. Houve teatro nas ruas do 
concelho nos meses de Verão. O Teatro do Mar apresentou a 
sua última produção, “O Carnaval dos Guerreiros”, de Ramón 
de Valle-Inclán, na cidade (o último espectáculo tem lugar a 8 de 
Setembro, na Quinta dos Passarinhos), em Porto Covo e na 
Sonega, sempre com muito sucesso de público. Centrado na 
história de um tenente traído pela mulher, a peça reflecte, em 
registo de farsa, sobre temas como o poder do patriarcado e a 
mitologia da honra na instituição militar. A iniciativa “O Teatro vai 
o Bairro” está inserida na programação de Verão da CMS.

Barcos de Leote voltam ao Castelo. O 
espólio de modelos navais de José Leote, que esteve em 
exposição em Agosto de 2002 na Alcáçova do Castelo, volta a 
ser mostrado ao público, entre 3 e 30 de Setembro, no mesmo 
espaço. A exposição é composta de cerca de 20 barcos - entre 
traineiras, caravelas, naus e veleiros -, e alguns desenhos. José 
Leote, residente em São Teotónio, nasceu em Sines em 1923 e 
é considerado um dos melhores artesãos portugueses na área 
do modelismo naval. Leia a sua biografia completa em 
www.mun-sines.pt

Duas “evaporações”.
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EDITAIS E DELIBERAÇÕES
EDITAL Nº 55/2003

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 04 de Junho de 2003 foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Deliberada atribuição de subsídio extraordinário ao Grupo Desportivo da 
Baixa de S. Pedro no valor de 500 Euros para apoio à realização do 1º 
Festival de Ginástica.
- Deliberado suportar os encargos da acção de formação sobre 
sexualidade, para os docentes da Escola E B Vasco da Gama.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário no valor de 250 Euros ao 
Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro para apoio ao 1.º Torneio de 
Veteranos e 5.º Torneio Infantil de Futsal.
- Deliberado atribuir subsídios à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos do Ensino Básico, para visitas ao Zoomarine-
Albufeira, de grupo de alunos da Escola n.º 1 e n.º 2 de Sines.
- Deliberado, por unanimidade, indicar o funcionário José Eduardo Batista 
Beliche como representante da Câmara na Comissão de Avaliação do 
Património na área do Município de Sines.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário aos Bombeiros Voluntários 
de Sines no valor de 200 Euros para apoio ao Passeio da Primavera.
- Aprovada por unanimidade o Regulamento de Funcionamento Interno do 
Parque Municipal de Campismo de Sines.
- Deliberado atribuir subsídio para o espectáculo infantil um Conto na 
Floresta, no âmbito do encerramento do ano escolar.

Sines, 01 de Junho de 2003
Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 58/2003

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:

- Deliberado autorizar Encontro de Autocaravanas no recinto da Feira nos 
dias 19 a 21 de Agosto de 2003.
- Deliberado, atribuir subsídio para instalação da Sede Nacional em Sines à 
Associação Portuguesa de Ex-Combatentes Militares.
- Aprovado o Programa e Orçamento para a Animação Cultural da Mostra 
Gastronómica de 2003.
- Aprovado a concessão da exploração Restaurante e Mini-Mercado do 
Parque Municipal de Campismo, ao único concorrente Luís Manuel 
Plácido Raposo.
- Deliberado atribuir subsídio à Associação Resgate para a vigilância das 
Praias no Município de Sines na época balnear 2003.
- Aprovado a proposta do gabinete da juventude para a realização de 
actividades de verão para os jovens do município de Sines durante o Mês 
de Agosto. 

Sines, 23 de Junho de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 5/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações 
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
DO “LOTEAMENTO DA ZIL 2 DE SINES 3ª FASE  RUAS 4; 5; A1; A2; A3; A4;
D; L; M; N; O; P; Q e J”  Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & 
FILHOS, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 6/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações 
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “ESCAVAÇÃO, CONTENÇÃO PERIFÉRICA E 
DESVIO DE INFRAESTRUTURAS DA BIBLIOTECA E DO CENTRO DE 
ARTES, EM SINES”  Adjudicada à firma LUSECA, SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, S.A.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 7/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações 
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DO BAIRRO MARITÍNO” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & 
FILHOS, LDA. 
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos de costume.

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 8/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações 
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DO CANIL PROVISÓRIO, EM 
SINES”  Adjudicada à firma SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LOUSA, 
LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 9/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações 
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “RECONSTRUÇÃO DO AQUEDUTO E 
REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BOAVISTA DO PAIOL”  Adjudicada à 
firma JÚLIO PIRES PEREIRA & FILHOS, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 10/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra abaixo 
referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos termos 
do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., para 
até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem na Secção 
de Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se 
julguem com direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE GINÁSIO 3 E BALNEÁRIOS NAS 
INSTALAÇÕES DO IOS” - Adjudicada à firma SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES LOUSA, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre,  Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 11/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra abaixo 
referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos termos 
do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., para 
até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem na Secção 
de Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se 
julguem com direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO POLIVALENTE
DE PORTO COVO”  Adjudicada à firma  SOGECO, SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 12/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra abaixo 
referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos termos 
do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., para 
até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem na Secção 
de Expediente Geral da Câmara Municipal de Sines, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se 
julguem com direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA COBERTURA DO CEMETRA / 
CENTRO DE SAÚDE DE SINES” - Adjudicada à firma  INTEV, COMÉRCIO E 
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES, TINTAS E VERNIZES, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 13/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Sines;
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AIS E DELIBERAÇÕES

Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra abaixo 
referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos termos 
do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., para 
até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem na Secção 
de Expediente Geral da CMS, por escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e 
materiais ou indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do 
preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DO C.M. 1115
ENTRONCAMENTO DA PARREIRA / RIBEIRA DA AZENHA”  Adjudicada à 
firma  TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 14/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da CMS
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra abaixo 
referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos termos 
do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., para 
até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem na Secção 
de Expediente Geral da CMS, por escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e 
materiais ou indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do 
preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO DE 
OSSÁRIOS DO CEMITÉRIO DE SINES”  Adjudicada à firma  SIMPLICIO 
JOAQUIM GUERRA PITEIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 15/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da CMS;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da CMS, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se 
julguem com direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “PINTURA EXTERIOR DO EDIFÍCIO SITO NA RUA 
DIAS COELHO, Nº 4, EM SINES” Adjudicada à firma  INTEV, COMÉRCIO E 
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES, TINTAS E VERNIZES, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 16/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da CMS;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da CMS, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se 

MARCOS HISTÓRICOS DA HISTÓRIA DE SINES

Convento de Santo António
os Amigos do Saber, aqui vai mais um 
tijolo histórico com a sigla do AHomem Bom Dr. José Miguel da 
Costa, que soube elevar bem alto a 
sua terra natal através da obra que 

deixa arqueologicamente. Com este padrão 
acrescento mais um esfólio “Inédito” da 
Nossa Terra de Sines, desconhecido até hoje. 
Com ele, dou a conhecer que o Convento de 
Santo António que estava à borda do mar para 
além do Pontal e da Praia de Santa Catarina, já 
era conhecido no tempo de D. João I, de D. 
Duarte e de Dom Afonso V, pelos pobres da 
Província da Junqueira (isto é, frades franciscanos 
dependentes do convento da Serra d'Ossa). Neste lugar 
de Sines construiram o seu lugar santo para cuidar das 
almas perdidas (é interessante revelar aqui que o Doutor 
Evaristo Gago, médico de Grândola, mais conhecido 
pela população de Sines, por Nossa Senhora de Fátima, 
vinha passar as férias a este convento para descansar o 
seu espírito!!! Mas quê? Era ver um corropio de gente 
sineense no Verão, a pedir uma consultadizinha!!!) E de 
algum modo, pairava neste lugar santo “Os pobres da 
província da Junqueira termo de Sines previlégio de 
guardar e em Comenda e mais que lhe nam tomem o seu 
(pecúlio) contra a sua vontade nem paguem em fimtas e 
talhas. Dom Afomso e etc. Em 1454 eis o que dizia 
el'Rei: Aquamtos esta carta/virem fazemos saber que 
nos que-/remdo fazer graça e merçee a Joane / Cleriguo 
de misa que ora esta na pro-/ vimcia da Jumqueira 
(ribeira que passa pela herdade da Provença e que tem 
ainda hoje a casa da Malta dos Pobres, isso é uma 
verdade que o Dr. José Miguel da Costa, conservou até 
que o Gabinete da Área de Sines o destornou do bem 
público) termo de Sinis / por esmolla e atodollos seus 
compa-/ nheiros que estiverem com elles no dy-/to 
lugar. Teemos por bem e toma-/mollos em nosa guarda 
e em comendo/e sob noso defemdimento E manda-

Professor
Arnaldo Soledade

julguem com direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “PINTURA EXTERIOR DO BLOCO 29-C DA RUA 
DA FLORESTA, EM SINES”  Adjudicada à firma  INTEV, COMÉRCIO E 
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES, TINTAS E VERNIZES, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 17/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da CMS;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da CMS, por escrito e 
devidamente fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se 
julguem com direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE 
PORTO COVO - INTERIORES”  Adjudicada à firma SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES LOUSA, LDA.

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

E, eu, Lídia Silvestre, Chefe de Div. da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 03 de Julho de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

/mos e defemdemos que nenhuum 
nam/seja tam ousado qual quer estado e 
comdiçam que seja sob pena de 
nosa/merçe que lhes faça nenhuum mal 
nem outra nenhuuma. Sem Rezam nem/ 
desaguisado (desavença) nem lhes tomem 
nenhuma/cousa do seu. Comtra suas 
vontades/ outro sy mandamos que elles 
t o d o s / s e j a m  e s c u s a d o s  d e  
p a g u a r e m / n e n h u u m a s  p e i t a s  
(aliciamentos para pagarem algo), fintas 
(imposto extraordinário) nem talhas 
(tributos)/ pedidos (por algo) nem 

cumpre (os pedidos) em sisa nem portagem nem 
outros nem-/nhuuns dictos nem trabutos, nem/ 
carreguos que per nos ou per os/ comçelhos sejam 
lamçados homde/elles morarem ou per homde quer 
que / elles per nosos Regnos amdarem e / E esto lhes 
fazemos emquanto / nosa merçee for e porem manda-
/mos a todollos Juizes almoxarifes/e esprivanees 
(escrivães) portagenes Requeredores/ que ora sam e ao 
diamte forem e a / 2º coluna = outras quaees quer que 
depois vie-/rem a que esta carta ou o trellado/ (copia) 
della em ( publica) forma feita per/ autoridade de 
justiça for mostrada/ que os nam costramguam nem 
man-/ dem costramger nem penhorar pêra/a verem de 
paguar nenhuuma das di-/tas cousas em nenhuuma 
maneira do mundo e lhas cumpram e guar-/ dem e 
façam comprir e guardar esta/nosa carta em todo 
Compridamente/ ou o trellado della como em ella for/ 
comthendo e nam vaão nem consentam/ hir comtra ella 
em nenhuuma maney-/ra costramgemdo e penhoram 
de/quaees quer pessoas que comtra/ella forem pellos 
nosos em contos/ de seis mil soldos cada vez que com-
/tra ella forem ca nosa merçe e von-/tade he de serem de 
todas as sobre-/ditas cousas Ysemtos e escusados/ e esta 
carta lhes seja em todo com-/prida e guardada como 
dito he E/nam queremdo as justiças e ofeçia-/aees 

guardar esta nosa carta Mam-/damos a qual quer 
traballiam a que for mostrada que os empraze que do 
dia/que os emprazar a trimta dias pry-/meiros 
seguimtes pareçam peramte/nos per pesoa a dizer qual 
he a Re-/zam per que asy nam comprirom noso/ 
mandado e do dia que os empra-/zar e do dia do 
apareçer asy nollo,/ faça çerto per expritura (escritura) 
pubricca pera/lho estranharmos como for 
nossa/merçee e huuns e outros al nam fa-/çados dada 
em Lixboa a doze dias/ de Julho Fernam Rojz a fez 
anno de mil IIIICLIIII annos (1454). Do livro de 

Odiana fólio CLXXBIII e Seg. do  A. N. T . Tombo  A. F.

Soledade.
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CMS promove aventura nas férias
A iniciativa “Férias Aventura” levou 31 jovens de Sines a conhecer melhor a região e a 
praticar desportos ligados à natureza.

DURANTE os meses de Verão é sempre uma 
tarefa difícil para os encarregados de educação 
decidir sobre as férias dos seus educandos. A 
iniciativa “Férias Aventura”, do Gabinete da 
Juventude da Câmara Municipal de Sines, foi 
este ano uma alternativa. Com actividades 
programadas e coordenadas pela empresa 
Natura Sines, entre 1 e 14 de Agosto, 31 jovens, 
entre os oito e os 20 anos (divididos em dois 
grupos etários), passearam pela região e 
praticaram desportos de aventura, como BTT,
canoagem e manobras de cordas. Com a 
orientação de monitores credenciados viveram-
se dias cheios e diferentes em locais como a 
Barragem de Morgavel, Ilha do Pessegueiro,
Sobral da Várzea Santa Cruz ou Ribeira dos 
Moinhos de Sines. Dia 14 de Agosto, 
participantes, pais e monitores, juntaram-se 
num lanche de convívio organizado pela 
Câmara Municipal no Castelo. Os jovens 
mostraram-se bastantes satisfeitos e a maioria 
garante voltar a participar.

As “Férias Aventura” foram uma oportunidade para conhecer melhor a região.

Canoagem na barragem de Morgavel.Canoagem na barragem de Morgavel. “Rappel” no Castelo de Sines

Concurso de logótipo
prolongado até Outubro
O concurso para a criação de um logótipo para o 
Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Sines 
foi prolongado até 1 de Outubro. 
 Aberto a jovens entre os 16 e os 25 anos, o concurso 

“O Teu Gabinete”, cujo regulamento pode ser 
consultado no site municipal (www.mun-sines.pt) ou 
obtido no próprio gabinete, apenas recebeu três 
trabalhos no seu prazo de entrega inicial. 
 A vereadora do pelouro, Marisa Santos, considera esse 

número “insuficiente para a realização dos objectivos 
do concurso, uma vez que o que se pretendia alcançar 
era a participação do maior número possível de jovens 
na criação de uma imagem, a do Gabinete da 
Juventude, na qual os jovens se identifiquem”. 
 A fraca adesão ao concurso pode justificar-se, segundo 

a autarca, por “ter sido lançado numa época em que os 
estudantes se encontravam demasiado absorvidos pela 
época de exames”. 
 A autarca reconhece o mérito dos três jovens que se 

apresentaram ao concurso inicial, informando que os 
mesmos podem apresentar novos trabalhos durante 
este período de prorrogação do concurso. E faz um 
desafio a todos para que participem mais nas 
actividades desenvolvidas pela câmara, de modo a que 
“se consiga desenvolver uma política de juventude 
efectivamente participada e participativa”.

OUTRAS NOTÍCIAS

CMS levou estudante 
a conhecer Londres

C o m  a  c h a n c e l a  d a  
“European Academy Great 
Britain”, em associação com 
o Conselho dos Municípios e 
Regiões da Europa e as suas 
s e c ç õ e s  n a c i o n a i s ,  
proporcionou-se a um grupo 
de jovens europeus participar 
n o  1 7 º  I n t e r c â m b i o  
Multinacional Europeu, 
realizado entre 19 e 26 de 
Julho, em Londres. A cada 
autarquia interveniente, 
cabia a responsabilidade de 

seleccionar um jovem que teria a obrigação de passar a 
imagem da sua cidade e do seu país. Como 
compensação do seu bom desempenho escolar, e por se 
enquadrar num ano lectivo onde se debateu a União 
Europeia, Rute Loureiro, de 17 anos, estudante do 11.º 
ano na Escola Secundária Poeta Alberto, foi a 
seleccionada pela CMS para concretizar esta viagem de 
sonho. Neste intercâmbio foram abordados temas 
como o racismo, os direitos humanos, países sub-
desenvolvidos, o policiamento na União europeia. Foi 
uma espécie de “Universidade de Verão”, uma viagem 
que certamente ficará na memória desta jovem.

Rute Loureiro em Londres

IPJ animou juventude
em Porto Covo

A delegação de Setúbal do 
Ins t i tu to  Por tuguês  da  
Juventude (IPJ) deu início, dia 
5 de Agosto, na Praia Grande 
de Porto Covo, ao seu 
programa de animação balnear 
dirigido aos mais novos (até 
aos 15 anos). Sensibilização 
ambiental, malabarismo, jogos 
tradicionais, aulas de aeróbica, 
construções na areia, caça ao 
tesouro, body painting, foram 

algumas das actividades que fizeram parte desta 
iniciativa, gratuita, que procurou conjugar o lazer à 
educação. A iniciativa, animada por duas equipas de 
teatro, “Anima Telha” do Barreiro, e “PIA - Projecto de 
Intervenção Artística” do Pinhal Novo, terminou dia 
12, na Praia da Figueirinha, em Setúbal.

Correcção
Na notícia publicada no Sineense #31, com o título “Será que o 
paraíso existe?”, sobre o debate “Drogas Velhas e Novas 
Drogas - Perigos e Consequências”, que teve lugar no dia 25 de 
Junho, no Salão dos Bombeiros, assinalou-se incorrectamente 
a presença da Escola Secundária Poeta Al Berto, quando se 
devia tê-lo feito para a Escola EB 2,3 Vasco da Gama. Aos
presentes e aos ausentes as nossas desculpas.

Ponte himalaiana.
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CMS promove aventura nas férias Abertas inscrições para
programa “Desporto é Vida”
O programa de desporto sénior da Câmara Municipal de Sines inclui actividades em 
modalidades como a natação, a ginástica e as danças de salão.

PESSOAS permanentemente activas vivem mais e têm 
maior qualidade de vida, quer a nível físico, quer a nível 
psíquico. O programa “Desporto é Vida”, da Câmara 
Municipal de Sines, parte deste princípio, e ao longo de 
três anos de actividades tem contribuído para que 
centenas de sineenses mais velhos voltassem a praticar 
desporto.
 As inscrições para as actividades do biénio 2003 / 2004 

estão abertas a partir de Setembro, no Pavilhão dos 
Desportos (pode obter mais informações através do 
número de telefone 269 630 637).

 O “Desporto é Vida” engloba as modalidades de 
natação, ginástica, jogos tradicionais, passeios e marchas 
e danças de salão. Os destinatários são pessoas com mais 
de 55 anos, residentes no concelho de Sines, sem 
qualquer contra-indicação médica para a prática de 
actividade física.
 Uma organização camarária, o programa tem o apoio 

das seguintes entidades: Junta de Freguesia de Sines, 
Junta de Freguesia de Porto Covo, Santa Casa da 
Misericórdia, Grupo GISC/CINDI do Centro de Saúde 
de Sines, Associação Recreativa de Danças de Salão, 
Clube Desportivo de Porto Covo, Associação Sócio 
Cultural de Porto Covo, Associação para o 
Desenvolvimento de Porto Covo, Grupo Desportivo 
Leal Soneguense e Associação de Moradores da Sonega. A natação é uma das modalidades mais procuradas do programa “Desporto é Vida”.

É golo na praia
O Sinespraia 2003, uma organização da responsabilidade do Ginásio Clube de Sines, animou 
a Praia Vasco da Gama entre 1 e 24 de Agosto.

COMO vem sendo hábito 
há vários anos, o Verão na 
Praia Vasco da Gama é 
animado desportivamente 
pelo Sinespraia, uma 
organização da respon-
sabilidade do Ginásio 
Clube de Sines, este ano 
concessionada à empresa 
Big Ideas. Entre 1 e 24 de 
Agosto houve muito 
desporto - competições nas 
modalidades de futebol, 
andebol e voleibol de praia 
- e alguma música, uma 
inovação na programação 
do evento que não teve os 
resultados esperados.
 “O balanço do Sinespraia 

deste ano é positivo a nível 
despor t ivo .  T ivemos  
bastante adesão de público e atletas nas várias 
modalidades. A parte dos espectáculos musicais não 
correu bem, as pessoas não aderiram”, diz João 
Custódio, presidente da direcção do Ginásio Clube de 
Sines.
 A competição de futebol, a modalidade que chamou 

mais público à praia  - “Nas noites de futebol estavam 
sempre cerca de 200, 250 pessoas no Sinespraia” -,  foi 
ganha pelo Bairro Amílcar Cabral. Canabeach Bar e 
Prodivenda ocuparam os restantes lugares do pódio.
 O Sinespraia tem o apoio, entre outras entidades, da 

Câmara Municipal de Sines, que atribui um subsídio de 
5000 euros à iniciativa, além de suporte logístico.
 Nova secção de minibasquetebol. João Custódio é 

presidente do Ginásio Clube de Sines há cinco meses. 
Apesar das dificuldades, considera a experiência 
enriquecedora.
 ”É uma instituição que requer muito trabalho. Tem

muitos problemas para resolver, nomeadamente, 
financeiros. Temos também alguns problemas a nível 
de secções. Tivemos problemas com andebol, mas 
vamos continuar com a secção. Já temos treinadores 
para as equipas, já temos um coordenador, penso que 
agora está tudo encaminhado, resta saber se os atletas 
querem continuar ou não.”
 Para a época 2003/2004, João Custódio anuncia a 

reactivação da secção de pesca desportiva e a criação da 
secção de minibasquetebol.

Ex-Lusitanos
revivem o 
passado

Uma centena de ex-sócios e atletas do antigo clube de 
Sines Lusitano reuniram-se dia 10 de Agosto num 
almoço-convívio, na Esplanada Alentejana. Lembrar o 
passado e viver um dia de festa com velhos amigos foi o 
objectivo de uma iniciativa que os participantes querem 
ver repetida todos os anos. O Lusitano, nome popular 
do Clube de Futebol “Os Sineenses”, foi fundado em 
1936 e, durante décadas, rivalizou com o Nacional 
(Sport Lisboa e Sines) pela primazia no desporto do 
concelho. Em 1966, os responsáveis dos dois clubes 
decidiram que numa terra pequena o melhor seria 
juntar energias e o resultado foi a fusão do Lusitano e 
do Nacional, com a criação do Vasco da Gama AC.

O futebol é sempre o grande chamariz de público do Sinespraia.
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Julho traz 23 títulos regionais 
de natação para Sines
Vasco da Gama e CNLA destacaram-se nos campeonatos regionais e nacionais e até em 
provas fora do país.

O MÊS de Julho produziu uma chuva de campeões de 
natação sineenses. Só nos Campeonatos Regionais por 
Grupos de Idade e Absolutos das Associações de 
Natação do Sul (Loulé) e de Santarém (Rio Maior) 
foram obtidos 23 títulos.
 No campeonato regional de Loulé (11-13 de Julho), o 

Vasco da Gama Atlético Clube esteve presente com 15 
nadadores e conseguiu oito vitórias e quatro segundos 
lugares. Subiram ao primeiro lugar do pódio Ivo 
Margarido (100m livres, 100m mariposa e 200m 
costas), André Reis (50 e 200m costas), Susana Mateus 
(100 e 200m costas) e Monique Fernandes (200m 
bruços).
 No campeonato regional de Santarém, o CNLA esteve 

em destaque, com a conquista de 15 títulos (Ana Rita 
Boavista, 7; David Gorgulho, 4; Catarina Boavista, 2; 
Lúcia Fonte, 2), em 38 possíveis.
 Ana Rita viria a estar também em excelente nível nos 

Campeonatos Abso-
utos de Portugal de 
Piscina Longa (50m), 
realizados no fim de 
Julho e início de Agosto, 
também em Rio Maior. 
Apesar de ainda júnior 
(15 anos), a atleta 
sineense conquistou a 
vitória na final B de 
200m estilos e mais três 
posições de relevo em 
finais B (200m livres, 
50m bruços e 400m 
livres). Lúcia Fonte, de 
13 anos ,  fo i  32. ª  
classificada na prova de 
200m costas.

Susana Mateus, do 
Vasco da Gama AC, 
também se portou 
muito bem em Rio 
Maior, classificando-se em 24.º lugar na prova de 200m 
costas, melhorando o tempo com que fora campeã nos 
regionais.
 No início do mês de Julho, o Clube de Natação do 

Litoral Alentejano (CNLA) esteve em Espanha e 
classificou-se em primeiro lugar, à frente de equipas 
como Cáceres, Almendralejo, Badajoz e Mérida, no 
XVIII Trofeo Internacional de Natación “Villa de los 

Santos”, que decorreu na localidade de Maimona. O 
CNLA, que levou 19 atletas à Extremadura, 
conquistou 13 lugares de pódio (oito vitórias, dois 
segundos lugares e três terceiros) e vários recordrs 
pessoais em piscina de 50m.
 Dia 26, o nadador do CNLA André Pacheco foi aos 

Açores vencer a prova de mar “Milha da Cidade de 
Ponta Delgada”.

Piscina de 1200 metros
A baía de Sines recebeu, dia 17 de Agosto, uma prova de natação pura organizada pelo 
Clube de Natação do Litoral Alentejano.

O CLUBE de Natação do Litoral Alentejano 
(CNLA) organizou dia 17 de Agosto, na baía de 
Sines, com o apoio da Associação de Natação do 
Distrito de Santarém e da Federação Portuguesa de 
Natação, uma prova de natação pura, num percurso 
de cerca de 1200 metros, seguido atentamente por 
centenas de pessoas, na praia e na calçada da 
marginal.
 O CNLA venceu a classificação por equipas, à frente 

do Louletano Desportos Clube, numa prova de 
contou com 80 nadadores inscritos (federados e não 
federados), alguns dos quais figuras da modalidade 
em Portugal, como Nuno Laurentino.
 Mas foi o louletano Miguel Pires que, depois de uma 

chegada muito discutida, conseguiu o ambicionado 
prémio da prova masculina, uma viagem ao Brasil. A 
prova feminina foi ganha por Joana Guerra (CF “Os 
Belenenses”), tendo a sineense Ana Rita Boavista 

ficado em segundo lugar.
 A par dos vencedores, a figura da 

competição foi Arminda David, a 
nadadora menos jovem à data da 
prova (71 anos), que, embora 
sendo a última a chegar foi quem 
melhor corporizou o espírito de 
uma prova que quis, antes de 
tudo, ser uma festa do desporto. Arminda David.

O CNLA venceu a classificação por equipas.Meta da prova de mar, na Baía de Sines.

A equipa do CNLA que brilhou em Espanha.

Pais, atletas e dirigentes da natação do Vasco reuniram-se para marcar o fim da época.
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“O Vasco da Gama quer aumentar
a sua participação na vida da cidade”
José Campos, novo presidente da direcção do Vasco da Gama Atlético Clube, fala do futuro 
próximo do mais histórico clube desportivo de Sines.

EMPOSSADO em Julho, o empresário José Campos é 
o novo presidente da direcção do Vasco da Gama 
Atlético Clube. Aceitando a necessidade de restringir 
despesas, Campos acredita que uma mistura de 
criatividade na promoção de iniciativas, a conquista de 
mais sócios e uma maior contribuição dos pais dos 
jovens da formação podem ajudar a equilibrar 
financeiramente o clube e, na medida do possível, 
melhorar o serviço prestado. A Câmara Municipal é o 
principal parceiro do Vasco e o novo presidente mostra-
se empenhado na manutenção da boa saúde das relações 
entre as duas entidades.

Sineense - Fale-me um pouco da história da sua 
ligação ao clube e da decisão de assumir a direcção 
do Vasco da Gama Atlético Clube num período 
difícil como este.
José Campos - Sou sócio do Vasco da Gama há 27 anos e 
estou ligado ao clube, como dirigente, há 10 anos. 
Tenho feito um trabalho que me satisfaz em termos 
pessoais, que me faz sentir útil. O “bichinho” do 
desporto e a paixão pelo clube foi crescendo ao longo 
destes anos e, há dois meses atrás, quando surgiu o 
impasse para a direcção, vi que havia poucas 
possibilidades de outras pessoas avançarem e não quis 
que o clube ficasse sem ninguém que continuasse o 
trabalho que tem vindo a ser feito. 
 Trabalhamos todos por carolice. As nossas recom-

pensas são, domingo a domingo, quando as equipas 
vencem. Os nossos dissabores são quando temos 
problemas e não os conseguimos resolver. No meu caso, 
assumi o Vasco da Gama porque achei que conseguiria 
continuar com a história engrandecedora que o clube 
tem tido ao longo dos anos e engrandecê-la ainda mais. 

Uma das medidas que defendeu para a diminuição 
das despesas é o fim da profissionalização no futebol 
sénior. Fale-me dessa decisão e das dificuldades que 
tem tido em implementá-la.
O Vasco da Gama nunca foi um clube profissional. Teve
em todos os anos um ou dois futebolistas profissionais, 
o resto apenas ganhava uma recompensa para a prática 
que tinha. Mas mesmo estas verbas estavam totalmente 
desfasadas da realidade actual do clube. A partir do 
momento em que perdeu a receita dos transportes 
escolares, por vias que não faz parte eu estar a analisar, o 
clube teria forçosamente que reduzir custos. Foi o que 
eu fiz. Conversei com os atletas e disse-lhes que era 
impossível estarem a ganhar o que estavam. A 
mensagem foi passada, foi compreendida e foi aceite.
 A equipa do Vasco da Gama este ano não deverá custar 

mais de 8000, 9000 euros por mês. O ano passado 
custava cerca de 16 400 euros. Foi, portanto, uma 
redução de custos foi muito acentuada. 

Há outras despesas em que seja possível cortar?
Actualmente, onde se poderia cortar despesas no Vasco
da Gama era quase só no futebol sénior. Nos outros 
escalões e modalidades, os vencimentos são irrisórios, 
os custos são muito baixos, mas vamos conversar com 
os responsáveis. 

O que pretende fazer para aumentar as receitas? 
É um pouco complicado aumentar as receitas. Neste 
momento, praticamente todas elas advêm dos subsídios 
camarários. Vamos tentar obter apoios junto de 
algumas empresas. Mas isso são tudo coisas 
“subjectivas”, os resultados só são vistos “a posteriori”.
 As receitas do jogos são muito pequenas, dão para 

pagar o policiamento e os árbitros e, muitas vezes, nem 
chega para isso.
 Depois temos a quotização. O clube, se calhar, tem 

estado pouco virado para a massa associativa. Vamos
fazer uma sensibilização juntos das pessoas para a 
necessidade de que as pessoas que gostam do clube se 
façam sócias. Será uma maneira de fazer receita. Uma 
terra como Sines tinha obrigatoriamente de ter o dobro 
ou o triplo de sócios que tem. Iremos ter uma 
preocupação quase diária no sentido de dizer às pessoas 
que estamos cá para ajudar os jovens e os menos jovens 
desta terra. 
 Temos que ser activos, temos de criar iniciativas. Já 

estivemos presentes na Festa da Sardinha, fizemos a 
sardinhada. Vamos fazer um almoço-convívio no 
aniversário do Vasco da Gama. Vamos concerteza - só 
não o faremos se não tivermos os apoios necessários - 
fazer a passagem do ano. Estas iniciativas estão 
definidas como prioritárias, mas até ao final do ano 
teremos outras. Para dizermos aos sócios que o Vasco
da Gama está presente, é o maior clube, é um clube que 
quer aumentar a sua participação na vida da cidade.

Li também sobre a hipótese dos pais passarem a 
contribuir mais para a formação dos jovens que 
praticam desporto no 
Vasco...
O Vasco da Gama tem um 
custo muito grande com a 
formação dos atletas e se, no 
final, sobressaírem três, 
quatro ou cinco atletas para 
representar o clube ao mais 
alto nível, já é muito bom. 

 Praticamente todos os 
miúdos que praticavam 
desporto no Vasco, faziam-
no sem encargo para os pais. 
Com as dificuldades actuais, 
é necessário que os pais 
consigam apoiar mais os 
filhos. As pessoas têm de 
contribuir para os custos, 
que são muitos: um técnico 

custa dinheiro, bolas custam dinheiro, o equipamento 
desportivo custa dinheiro, médicos, comida...
 Pretendemos sensibilizar os pais no sentido de 
contribuírem com um custo mensal para ajudar o clube 
a suportar essas despesas e para melhorar as condições 
que, quanto a mim, têm sido bastante boas. Queremos 
fazer melhor, mas queremos que os pais nos apoiem.

Que orçamento seria necessário para o VGAC 
poder viver uma vida sem grandes sobressaltos?
O Vasco da Gama tinha um orçamento para o futebol 
que rondava os 225 mil euros. Para o hóquei e natação 
mais cerca de 50 mil euros cada. Nestas modalidades, as 
verbas não poderão ser muito diferentes. Para o 
futebol, se eu tivesse hoje uma verba na ordem dos 175 
mil euros seria mais do que suficiente para ter uma 
gestão folgada. A realidade é diferente. Prevejo que 
todo o futebol do clube vá ter uma época na ordem 
entre os 100 mil e os 125 mil euros.

Que perspectivas desportivas tem para esta época 
nas várias modalidades?
No futebol, será manter todas as equipas nas divisões 
em que estão. Nos seniores, manter a equipa na III 
Divisão, no melhor lugar possível, que será entre os 
cinco primeiros classificados. Não consideramos a 
equipa deste ano inferior à do ano passado. 
 Em relação à equipa de hóquei, penso que é fazer um 

campeonato tranquilo, sem sobressaltos, tentando 
alcançar os melhores lugares possível. 

 Em relação à equipa de natação será tentar os 
melhores lugares individuais e colectivos.
 Quando acabar a época desportiva 2003/2004 espe-

ramos estar contentes com o trabalho desenvolvido, 
não planeado como gostaríamos que fosse, porque não 
tivemos o tempo necessário. Apanhámos o barco quase 
a andar e tentámos dar-lhe andamento. 

Quais são as suas expectativas sobre a relação entre 
o clube a Câmara durante este mandato?
Sempre tive um bom relacionamento com todas as 
pessoas ligadas à autarquia. Farei tudo para que 
continue a ser assim e, dada a minha maneira de estar, é 
difícil que não seja. Eu tenho a noção de que tudo o que 
o VGAC possa ter neste momento é da Câmara que 
vem. Não tenho a menor dúvida de que vai ser uma 
relação saudável, com transparência, em que o Vasco da 
Gama vai cumprir o que lhe compete, na formação dos 
atletas e na divulgação do nome da cidade por onde 
quer que passemos.

José Campos

O hóquei tem sido uma das modalidades em que o Vasco da Gama mais se tem projectado, nomeadamente, como escola de formação.
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VÍTOR SEROMENHO

O lutador tranquilo
Vítor Seromenho, 27 anos, sagrou-se 
este ano, representando o Ginásio 
Atenas, campeão nacional de 
kickboxing. Treinado por João Calão, 
umas das maiores figuras de sempre 
nos desportos de combate em 
Portugal, tem tudo para chegar ainda 
mais longe numa modalidade que a 
utilização pelo cinema tanto ter 
servido para promover como para o 
contrário. Amador, e ainda pouco 
crente quanto à possibilidade de fazer 
uma carreira de kickboxer profssional 
em Portugal, defende o seu desporto 
muito para além da competição, como 
uma actividade que, pese embora 
algumas nódoas negras, é um desafio 
ao corpo e à mente para se tornarem 
mais fortes. E nisso o melhor amigo é 
só um: um bom e leal adversário.

UM DIA um jornalista perguntou ao holandês Rob 
Kaman, um dos maiores lutadores de kickboxing e full-
contact de todos os tempos: “O que é que impede um 
lutador de se transformar num animal selvagem que 
apenas quer destruir o seu adversário?” 

 Kaman respondeu: “É uma mistura de carácter e 
inteligência. Um lutador nunca deve deixar as suas 
emoções comandarem o combate. Lutar é como jogar 
xadrez”.
 Pela sua espectacularidade no ringue e, porventura 

também pela sua postura de “gentleman”, Rob Kaman é 
o lutador que Vítor Seromenho, campeão nacional de 
kickboxing, nascido em Sines há 27 anos, mais admira.

 Seromenho corresponde a tudo menos à imagem 
estereotipada de um praticante de desportos de 
combate. Fisicamente seco - luta na categoria menos de 
71kg - e cortês no trato, não seria o candidato com mais 
hipóteses num recrutamento para segurança de 
discoteca. Em conversa, transmite uma impressão de 
ponderação e modéstia (é difícil arrancar-lhe “sonhos” 
ou “metas”), que lembra o ideal formulado por Kaman: 
o lutador deve ser tranquilo, primeiro a cabeça, só 
depois o coração.
 Vítor pratica kickboxing e full-contact desde os 18 

anos, atraído ao Ginásio Sem Limites pelo nome de 
João Calão, ex-vice-campeão mundial de full-contact. 
Hoje, treinador e atleta estão juntos no Ginásio Atenas. 
Para Seromenho, Calão é mestre, modelo e o amigo: 
“Se não fosse ele não andava no kickboxing e não tinha 
ganho nada”. 
 E o jovem lutador sineense já vai tendo uma vitrina de 

troféus bem composta: vários títulos regionais, três 
vice-campeonatos nacionais e dois campeonatos 
nacionais - o primeiro, de full-contact, em 2000, e o 
segundo, de kickboxing, obtido em Fevereiro deste ano 
em Alcabideche. 

 Apesar de se repartir pelas duas modalidades, 
Seromenho tem preferência pelo kickboxing: “Permite 
dar golpes acima do joelho e não apenas acima da 
cintura, como o full-contact. Dá para ser mais 
imaginativo. É mais fantasia”.

 Já foi seleccionado para 
r e p r e s e n t a r  P o r t u g a l  n o  
estrangeiro, quer em kick quer em 
ful l ,  mas um conjunto de 
imprevistos tem-no impedido de 
confirmar internacionalmente a 
qualidade que o país já conhece.
 Mas mais do que participar em 

eventos competitivos formais, 
Vítor gosta de combater em galas, 
como a que decorreu no passado 
dia 25 de Julho, na discoteca 
Alexander's, em Santiago do 
Cacém. São combates únicos, com 
conhecimento prévio do adversário 
e com regras profissionais (isto é, 
sem protecções nos joelhos e na 
cabeça e com um maior número de 
rounds).

 Seromenho bateu Ricardo 
Fernandes em Santiago. Um 
profissional. “Pelo menos eles 
dizem que são”, observa, algo 
céptico e sem grandes ilusões sobre 
a possibilidade fazer do desporto a 
sua carreira. 

 “Gostava de ser profissional se 
ganhasse dinheiro suficiente para 
fazer a minha vida. Não só de 
nome. Mas em Portugal acho que 
não dá para isso”.

 Vítor completou o 9.º ano de 
escolaridade e trabalha como 
pintor na empresa do pai. Não é a 
sua profissão de sonho.
 “Como é para o meu pai gosto 

deste trabalho. Mas se fosse para 
outra pessoa, arranjava outro emprego”, confessa.
 Não é fácil a carreira de kickboxer amador: depois de 

oito horas a pintar, três dias por semana, Seromenho
faz duas horas de trabalho físico, treino técnico e no 
ringue. Isto fora dos períodos de competição, porque 
nos meses de provas o treino é praticamente diário, 
acrescido de algumas restrições alimentares para 
calibrar o peso no topo do intervalo da sua categoria 
(67-71kg).
 Mas é pelo que o treino dá ao praticante de kickboxing 

que ele recomenda a modalidade aos jovens.
 “Isto é um desporto, mais nada, nem é preciso 

competir. Faz-nos ficar bem preparados fisicamente. 
Uma pessoa sai do treino, sente-se leve, confiante. 
Porque em termos mentais também é bom, eleva a 
auto-estima”.
 Um desporto de formação de carácter. Mesmo que 

ainda seja vítima de algum preconceito: 
“Às vezes, ouve-se umas bocas. As pessoas 
mais velhas, principalmente, não acham 
piada”.
 Mas apesar de alguns narizes torcidos 

(dos outros, pelas ideias feitas; dele, mais 
raros, pelo punho dos adversários), Vítor 
Seromenho só pensa em continuar e 
melhorar.

 “Com a força da experiência e da 
vontade. São estas as duas maiores 
qualidades de um lutador”, diz.
 Para chegar aonde? Seromenho não traça 

metas. O lema é “subir devagarinho”. 
 “Ganhar combates um a um. Se com-

bater e ganhar hei-de ser campeão de 
alguma coisa”. 
 E já é.

Vítor Seromenho

Vítor em acção.


