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BOMBEIROS RECRUTAM VOLUNTÁRIOS. PÁG. 19

DESTAQUE DESPORTO

O município de Sines comemora 641 
anos no dia 24 de Novembro. 
Música, exposições, desporto, em 
iniciativas organizadas pela Câmara 
Municipal, associações, clubes e 
escolas, assinalam a data da 
FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO de Sines. 
Entre os eventos, destaque para o 1.º 
Troféu de Orientação Pedestre, no 
Casoto. PÁGS. 7-9

Sineense

DOSSIER

No
2003/2004, o Sineense foi ouvir o 
Conselho Executivo do Agrupamento 
Escolar e dá conta das iniciativas e 
decisões da CMS mais recentes em 
termos de política de educação. 
Referência especial para a Recepção à 
Comunidade Educativa, que teve lugar 
no dia 29 de Outubro, e para as novas 
regras do Desporto Escolar. PÁGS. 2-5

INÍCIO DO ANO LECTIVO Os  brilharam nas 
competições onde estiveram presentes 
nos últimos três meses: o hoquista 
Ricardo Pereira sagrou-se campeão do 
mundo sénior, o também hoquista 
Rui Cova é campeão mundial e 
europeu júnior e a ginasta Nicole 
Pacheco é a quinta melhor do mundo 
do duplo mini trampolim, no escalão 
de Esperanças. PÁG. 17

ATLETAS DE SINES

ROTEIRO
DAS OBRAS

Jardim de Porto Covo concluído.
Obra das piscinas começou.

128 fogos em marcha.
Bairro da Floresta pronto 

no início de 2004.
Págs. 10-12
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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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”Vamos dar continuidade 
aos projectos existentes tendo 
em conta a necessidade 
e os interesses dos alunos”
As três professoras que compõem o recém-eleito Conselho 

Executivo do Agrupamento 1 n.º 1 de Sines falaram ao jornal 

municipal.

O AGRUPAMENTO 1 n.º 1 de Sines foi criado no ano 
lectivo 2000/2001, de acordo com um novo regime 
jurídico que apostava numa maior autonomia e co-
responsabilização de todos os agentes da comunidade 
educativa pela gestão das escolas do ensino básico e pré-
escolar. Coordena as actividades das cinco escolas 
básicas do 1.º Ciclo do concelho (EB1 n.º 1 e n.º 2 de 
Sines, Porto Covo, Lentiscais e Cabeça da Cabra) e de 
quatro estabelecimentos do ensino pré-escolar (Jardins 
de Infância n.º 1 e n.º 2 de Sines, Porto Covo e 
Lentiscais). Teresa Alves, Telma Cruz e Rosinda Santos 
foram eleitas recentemente para o seu Conselho 
Executivo e falaram ao Sineense da sua filosofia de 
trabalho, das principais acções planeadas e da 
articulação com a Câmara Municipal e restantes 
parceiros em prol da educação das crianças de Sines.

Sineense - Muitas pessoas não estão familiarizadas 
como o modelo de gestão do agrupamento. Podem 
falar-me um pouco dos seus princípios, grau de 
autonomia, estrutura orgânica, e que vantagens e 
desvantagens vê no modelo?
Comissão Executiva do Agrupamento - Este modelo de 
g e s t ã o  t e m  c o m o  
princípio a autonomia das 
escolas e descentralização, 
com o objectivo de 
concretizar na vida da 
escola a democratização, a 
igualdade de oportu-
nidades e a qualidade do 
s e r v i ç o  p ú b l i c o  d e  
educação.
 O modelo tem vantagens 

pois assim as escolas 
podem gerir melhor os 
recursos educativos de 
forma consistente com o 
seu projecto educativo 
d evendo  s e r  a com-
panhadas, no dia-a-dia, 
por uma cultura de 
responsabilidade partilha-

da por toda a comuni-
dade educativa.

Q u a i s  s ã o  o s  
principais projectos 
q u e  e s t e  g r u p o  
recém-eleito tem 
para as escolas bási-
cas e pré-primárias?
Os principais projectos 
deste Agrupamento 
têm como base um 
trabalho de parceria, o 
estabelecer de ligações 
abertas e permanentes 
com todos os par-
ceiros.

 Vamos dar conti-
nuidade aos projectos 
existentes tendo em 
conta a necessidade e 

os interesses dos alunos.

Ao longo dos últimos anos, a CMS tem procedido à 
recuperação dos equipamentos escolares. Qual é a 
sua apreciação do trabalho feito e do que ainda é 
necessário fazer.
A autarquia tem procedido à recuperação dos 
equipamentos escolares dentro do possível, mas todos 
temos a noção de que não tem sido o necessário devido a 
vários factores.

 Temos tido várias reuniões com a autarquia onde 
unimos esforços para melhorar mais e iremos consegui-
lo graças ao empenho de todos.

Entre os vários apoios que a autarquia presta às 
escolas está o desporto escolar. Qual é a sua opinião 
sobre o novo modelo, que vai ser experimentado este 
ano?
Este novo modelo encontra-se em fase de 
experimentação este ano. Sentiu-se a necessidade de 
fazer algumas mudanças em relação ao implementado 
em anos anteriores. Até agora, o desporto escolar está a 
decorrer bem, embora por vezes seja necessário recorrer 

Telma Cruz, Rosinda Santos e Teresa Alves - novo Conselho Executivo do Agrupamento 1 n.º 1 de Sines.

Escola EB1 n.º 1 de Sines
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Uma política para a Educação e Ensino

Manuel Coelho
Presidente da CMS

a algumas adaptações pontuais em que ouvidas todas as 
partes se chega a um acordo consensual.

Que planos têm em termos de actividades extra-
curriculares para os alunos?
Todas as actividades programadas para os alunos são 
adaptadas aos seus currículos de forma a poderem ser 
integradas por todos os alunos.

Como é a vossa relação com os pais (associações e 
não só) e como pretendem dinamizá-la?
O Conselho Executivo mantém com as associações de 
pais respectivas um relacionamento muito saudável, 
trabalhando em conjunto para solucionar as 
necessidades das instituições. Para este Conselho 

Executivo é primordial a existência de um bom 
entendimento com as associações de pais, pois só um 
trabalho conjunto poderá produzir resultados positivos 
que visem o sucesso educativo e o bem-estar dos 
alunos. As associações de pais estão de parabéns pelo 
trabalho desenvolvido nos últimos anos nos 
estabelecimentos de ensino. 
 O Conselho Executivo está sempre disponível para 

atender os pais e a solucionar os problemas quando 
assim for possível.

Fale-me das relações entre as escolas do 
agrupamento e as outras escolas do concelho e 
também das actividades inter-escolas fora do 
concelho. Creio ter havido recentemente um 

intercâmbio com escolas 
búlgaras...
As escolas do Agrupamento 
mantêm entre si uma boa 
relação, havendo intercâmbio 
entre docentes e também entre 
alunos.

 Recentemente houve um 
intercâmbio com escolas 
búlgaras, nomeadamente com 
a  e s c o l a  O U  “ H r i s t o  
Sminerski” em Dobritch, visto 
a Escola Básica 1 n.º 1 de Sines 
fazer parte de um Programa 
Europeu - Projecto Comenius. 
Através deste projecto, a escola 
portuguesa trabalha em 
parceria com outras escolas 
europeias: uma escola alemã - 

Schule auf dem Hochmoor, uma escola polaca - Szkola
Podstawowa w Wilkowicach, e uma escola búlgara - 
OU “Hristo Sminerski” em Dobritch. 
 De salientar que no próximo ano, a EB1 n.º 1 de Sines 

comemorará com a Schule auf dem Hochmoor 10 anos 
de trabalho conjunto. A assinalar este facto realizar-se-á 
um encontro e professores em Sines, de 16 a 23 de 
Fevereiro 2004, e outro em Hochmoor (Alemanha), 
de 4 a 10 Junho 2004.

Há muitos problemas de crianças desfavorecidas 
nas escolas de Sines? Há trabalho feito ou previsto 
para integrar as minorias (imigrantes, deficientes, 
etc.)?
Infelizmente existem muitas crianças desfavorecidas no 
concelho e a frequentarem as escolas deste 
agrupamento. Há por parte do Conselho Executivo e 
das próprias instituições e seus professores uma 
preocupação de fomentar uma boa integração, tanto 
das minorias étnicas (imigrantes, etnia cigana, etc.), 
como das crianças com necessidades educativas 
especiais. São várias as actividades desenvolvidas ao 
longo do ano nas diferentes instituições que vão de 
encontro a esta pretensão.

Se tivesse a possibilidade de escolher um problema 
das escolas para resolução imediata amanhã qual 
escolheria?
Os problemas com os quais este Conselho Executivo se 
tem debatido seriam solucionados certamente com a 
construção de uma escola nova, com salas suficientes 
para todos os alunos a frequentarem no mesmo horário 
e com as mesmas condições. 

Escola EB1 n.º 2 de Sines

Caros Munícipes:

Com o terminar do período das férias (para quem teve o privilégio 
de as gozar), reiniciou-se o novo ciclo das várias actividades que 
nos ocupam e dão suporte e sentido às nossas vidas, garantindo 
o sustento do presente e preparando o futuro.

De todas estas actividades, faz sentido destacarmos o início das 
aulas de milhares de jovens de Sines.

A educação e o ensino são actividades que nos merecem mais 
atenção e preocupações, pois é através da acção educativa que 
se formam as pessoas e que toda a sociedade evolui e adquire 
as possibilidades de se desenvolver e afirmar.

Sempre afirmámos e continuamos a defender que todas as 
crianças, todas as pessoas têm direito à educação, ao ensino e 
formação. E que cabe ao Estado assegurar os meios para 
garantir estes direitos. 

As autarquias têm a seu cargo uma parte importante no apoio 
directo à criação de condições para uma educação para todos.

No que respeita à nossa Câmara (apesar das restrições de 
verbas e grandes dificuldades financeiras) temos uma acção 
relevante na intervenção e apoios directos e indirectos às 
escolas.

Temos uma política para a educação das crianças e jovens de 
Sines, que se traduz por obras nos edifícios das escolas do 1º 
Ciclo Básico e programas e apoios vários a todo o meio escolar.

Nesta data todas as salas de aulas destas escolas estão 
arranjadas (excepto alguns arranjos na Escola EB 1 n.º 2), todas 
estão com mobiliário e equipamentos modernos, incluindo a 
informática e ligação à Internet.

Nesta data temos todos os projectos concluídos para darmos 
início às obras dos arranjos dos espaços de recreio e cultura, que 

incluem campos de jogos para todos os alunos e alunas a 
frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico.

É nosso propósito que estas obras se iniciem rapidamente. Para 
tal aguardamos aprovação dos projectos pela 
Direcção Regional de Educação.

Para além das obras e equipamentos 
necessários para professores e alunos, 
desenvolvemos também programas e acções 
de grande importância para a educação e o 
ensino, dos quais destacamos:

- Um programa de atribuição de bolsas de 
estudo aos jovens a frequentar o ensino 
superior com base nos rendimentos dos 
agregados familiares e que neste momento 
contempla 70 alunos de Sines.

- O Desporto Escolar - suportado por técnicos 
da Câmara - no apoio aos professores na 
formação e sensibilização de todos os alunos da Pré-Escola e 
1º Ciclo - para as várias modalidades desportivas, desde o 
futebol, à ginástica, natação, jogos de perícia e manipulação, 
percursos da natureza, etc.

Neste vasto e variado programa começa a formação e o 
despertar do gosto pelo desporto - o viveiro dos futuros atletas e 
desportistas de Sines, terra exemplar no número de praticantes 
de desportos e de campeões regionais, nacionais e mundiais 
(ver exemplo na pág. 17: Ricardo Pereira e Rui Covas; Nicole 
Pacheco e tantos outros) que são o resultado do esforço da 
câmara, da escola, dos clubes e dos pais, e o orgulho da nossa 
terra.

Para além destes programas de desporto para todos os alunos 
queremos, a curto prazo, ter um programa permanente de 
ensino e sensibilização à música, em parceria com uma Escola 
de Música e a Comunidade Educativa.

Queremos continuar a desenvolver programas e acções de 
parceria com todas as escolas do município: EB 2,3 Vasco da 
Gama; Escola Secundária Poeta Al Berto; Escolas Tecnológicas
e de Formação Profissional - são um exemplo desse esforço 

empenhado da Câmara, sem o qual elas não existiriam, 
ou estariam mais pobres.

Queremos continuar a cooperar com o ensino pré-
escolar e as instituições que têm actividades e acções 
educativas, para que todas as crianças, jovens e 
pessoas de Sines tenham garantido o acesso e usufruto 
da educação e formação.

Continuaremos a garantir o apoio aos alunos 
carenciados para que tenham os meios necessários 
(materiais escolares, alimentação, entre outros) para 
frequentarem as aulas e terem os resultados que os 
habilitem a progredir na vida e a formarem-se cidadãos 
de pleno direito.

É claro que para tudo isto são necessários meios 
financeiros e vivemos um período dificílimo, para o qual 
esperamos a compreensão de todos, pais e professores. Mas, 
apesar disso, não vamos deixar  de cumprir a nossa missão de 
trabalhar para melhoria da qualificação das escolas e por uma 
educação com qualidade e para todos.

Contem connosco, para esta nobre acção.

A todos, professores, alunos, associações de pais, 
trabalhadores das escolas, desejamos um bom trabalho e um 
espírito de cooperação e diálogo. Vale a pena trabalharmos 
juntos nesta nobre missão.
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A noite das “stôras”
A mais participada Recepção à Comunidade Educativa dos últimos anos reuniu 300 
professores, técnicos e auxiliares das escolas do concelho, no Salão da Música.

A RECEPÇÃO à Comunidade Educativa, organizada 
pela Câmara Municipal de Sines no início do ano 
escolar, no Salão da Música, é sempre uma festa. Mas 
quando o jantar é animado pelo Jorge Nice Show,
como o foi dia 29 de Outubro, e inclui um medley de 
êxitos de dança das últimas quatro décadas, é festa e 
meia. Depois da refeição, houve baile até às tantas. 
 Mais do que para uma ocasião de grande solenidade, 

foi para isto que a Recepção foi criada: uma preciosa 
oportunidade de encontro e convívio entre todos - 
professores, técnicos, auxiliares e autarcas - que têm a 
tarefa de, diariamente, trabalhar para fazer e melhorar a 
educação no concelho.
 O anfitrião, Manuel Coelho, presidente da Câmara 

Municipal de Sines, estava feliz com a sala cheia (cerca 
de 300 convidados). Além de destacar a importância da 
festa para ajudar a integrar os professores que vêm de 
fora e como reconhecimento do trabalho da 
comunidade educativa, o autarca fez suas as palavras do 
Presidente da República, ao dizer que “o grande 
investimento deste país deve ser no primeiro ciclo e no 
ensino secundário”.
 A Câmara Municipal de Sines tem responsabilidade 

directa sobre as escolas do primeiro ciclo do ensino 
básico (equipamentos, apoio social, transportes, 

desporto escolar, etc.) e dá apoio aos restantes 
estabelecimentos de ensino do concelho (das escolas 
profissionais é co-gestora).
 Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de 

Sines tem investido na melhoria das instalações 
escolares sob sua responsabilidade. Os edifícios 
centenários das escolas primárias n.º 1 de Sines, Porto 
Covo e Cabeça da Cabra estão recuperados. Estão 
feitos os projectos para os arranjos exteriores e edifícios 
complementares das escolas EB 1 n.ºs 1 e n.º 2 de Sines 
e Porto Covo. Na Escola EB 1 n.º 1 de Sines está 
prevista a colocação, a curto prazo, de um pavilhão 

provisório para a sala dos professores.
 A CMS vai empreender em breve, com o envolvimento 

da comunidade escolar, a elaboração da Carta Educativa 
do Concelho de Sines, que orientará, em termos de 
território e equipamentos, o futuro educativo do 
concelho.
 A Recepção à Comunidade Educativa de dia 29 incluiu 

ainda, de manhã, uma visita-guiada, com a participação 
de 19 professores, a vários pontos de interesse do 
concelho.

Desporto escolar tem novas regras
As escolas passam a estar mais envolvidas na definição e acompanhamento das actividades.

O PROGRAMA de Apoio à Expressão e Educação 
Físico-motora, que define o apoio da Câmara 
Municipal de Sines às escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico em termos de desporto, tem novas regras no ano 
lectivo 2003/2004. A principal mudança prende-se 
com o papel mais activo dado às escolas e professores 
na definição e acompanhamento das actividades, de 
forma a que o processo pedagógico esteja onde ele 
começa.
 É a escola que escolhe as modalidades que pretende e 

os professores passam a acompanhar activamente os 
quatro técnicos do Sector de Desporto durante as 
aulas. O actual sistema não reduz o apoio mas 
intensifica-o, permitindo que os recursos (técnicos, 
instalações e transportes) sejam mais bem distribuídos 
e todas as crianças possam usufruir do desporto escolar.
 Os blocos de conteúdos desportivos oferecidos este 

ano, conforme o programa de educação física do ensino 
básico, são Perícia e Manipulação (1.º e 2.º ano), 
Deslocamentos e Equilíbrios (1.º e 2.º ano), Ginástica 
(3.º e 4.º ano), Jogos Desportivos (do 1.º ao 4.º ano), 
Patinagem (do 1.º ao 4.º ano), Natação (do 1.º ao 4.º 
ano) e Percursos da Natureza (do 1.º ao 4.º Ano). 
 As Olimpíadas Escolares passam também a ter início 

mais cedo, em Janeiro de 2004, prolongando-se até 
Junho. O regime do desporto escolar nos infantários 
mantém-se inalterado.

Jantar da Recepção à Comunidade Educativa.

...E depois houve baile.

As Olimpíadas Escolares têm início em Janeiro de 2004.
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Conselho
Municipal da 
Juventude
aprova moção 
sobre Pousada

O CONSELHO Municipal da Juventude, reunido no 
dia 23 de Setembro, nos Paços do Concelho, aprovou 
uma moção onde exprime a sua “surpresa e desagrado” 
sobre as notícias que dão conta do encerramento da 
Pousada da Juventude de Sines. 

 A moção foi enviada ao secretário de Estado da 
Juventude e o seu texto completo é o seguinte:
 “O Conselho Municipal da Juventude Sines, reunido 

no dia 22 de Setembro de 2003, vem por este meio 
demonstrar surpresa e desagrado por notícias vindas a 
público sobre a possibilidade do encerramento das 
instalações da Pousada Juventude nesta localidade.

 Solicitamos, assim, que a mesma seja alvo de 
melhorias e rejuvenescimento por parte do Instituto 
Português da Juventude, realçando a importância da 
mesma na localidade e região para os jovens que 
durante todo o Verão visitam Sines - terra de Vasco da 
Gama.
 Solicitamos ainda uma audiência com V. Exa., onde 

este Conselho se faria representar pela vereadora Dra. 
Marisa Santos Rodrigues, acompanhada por um jovem 
nomeado por este Conselho.”
 Esta moção foi apreciada na reunião de câmara de 3 de 

Outubro, tendo ficado deliberado manifestar o seu 
desagrado junto da tutela contra tal encerramento.

AMLA discute
desenvolvimento
da região

A ASSOCIAÇÃO de 
Municípios do Litoral 
Alentejano (AMLA) quer 
assumir um papel cada 
vez mais activo na 
definição do modelo de 
desenvolvimento da 
r eg i ão .  Dia  26  de  

Setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
autarcas e técnicos dos municípios que compõem a 
associação - Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 
Cacém, Sines e Odemira -, reuniram-se numa “Oficina 
de Estratégia”, que debateu a questão do modelo de 
desenvolvimento regional em áreas como o 
desenvolvimento rural e urbano, os transportes a 
logística e o território. Em futuras reuniões serão 
debatidos o papel no desenvolvimento do Litoral 
Alentejano de áreas como a gestão dos recursos e 
actividades primárias, o ambiente, os fenómenos e 
dinâmicas sociais, a cultura e a educação, a construção 
da sociedade do conhecimento, o exercício da cidadania 
e as novas formas de governação . 

Um trabalho 
do ano inteiro
Outros números e novidades do trabalho da Câmara Municipal 
de Sines para a Educação.

Apoio monetário substituído 
por apoio em material
O subsídio da CMS aos alunos carenciados das escolas 
do 1.º ciclo deixou este ano de ser feito em dinheiro, mas 
directamente em espécie, com privilégio para os 
manuais e, depois, para o material escolar. A autarquia
despendeu para este efeito cerca de 4800 euros, num 
total de 178 crianças abrangidas. É o agrupamento 
escolar que trata da selecção das crianças abrangidas 
pelo apoio social escolar.

Almoços gratuitos para 
crianças mais 
desfavorecidas
Além do apoio em material, a 
CMS presta apoio diário às 
crianças de famílias com menos 
posses nas senhas de alimentação. 
As crianças mais carenciadas (167, 
integradas no chamado “escalão 
A”) têm as refeições gratuitas. Às 
crianças com menor grau de 
carência (11, integradas no 
chamado “escalão B”) é concedido 
50 por cento do valor da refeição. 
De notar que o próprio preço 
normal da refeição é, em si, 
“social”: 1,26 euros.  Em 2003, a 
Câmara Municipal de Sines prevê 
gastar com as cantinas das escolas 
básicas cerca de 25 mil euros 
(excluindo custos de pessoal).

Transportes escolares da CMS
abrangem 164 estudantes
O serviço de transportes escolares, prestado pela 
Câmara Municipal de Sines, é um dos mais importantes 
para assegurar a igualdade de condições de trabalho 
entre os estudantes do concelho. A Câmara transporta 
97 crianças em circuitos especiais com as suas viaturas e 
motoristas. Sessenta e sete alunos recebem apoio da 
câmara para a compra da senha do passe dos transportes 
públicos. Os alunos a frequentar a escolaridade 
obrigatória recebem um apoio de 100 por cento, 
enquanto os alunos do 3.º ciclo recebem 50% do custo 
do transporte. Está previsto em orçamento um 
dispêndio de cerca de 150 mil euros para este serviço no 
ano de 2003.

Bolsas de estudo
para estudantes 
universitários
A Câmara Municipal atribui 
bolsas de estudo aos estudantes 
residentes em Sines há pelo 
menos três anos que frequentem 
o ensino médio e superior. 
Terminou dia 30 de Outubro o 
período de inscrição para o ano 
lectivo 2003/2004 (a quem falta 
apenas entregar documentação 
pode  f azê - lo  a té  15  de  
Novembro). Em 2002/2003, a 
Câmara Municipal concedeu 70 
bolsas, no valor de 700 euros 
cada. Prevê-se um gasto similar 
este ano (estão 44 mil euros em 

orçamento para este efeito).

Bibliotecas das escolas da 
cidade vão ser renovadas
As Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 de Sines vão receber,
através da Câmara Municipal de Sines, um apoio de 16 
500 euros do Ministério da Educação para melhorar as 
suas bibliotecas (9 000 euros para fundo documental e 
7 500 para equipamento e mobiliário). Nas 
candidaturas sineenses à Rede Biblioteca Escolares, foi 
ainda aprovada a atribuição de 6000 euros para a 
Escola EB 2,3 Vasco da Gama e 5 500 euros para a 

Escola Secundária 3.º CEB Poeta Al Berto. 

2722 crianças na Ludoteca
desde Abril
Um rapaz com idade entre os 9 e os 12 anos é o 
frequentador típico da Ludoteca Municipal, reaberta 
em 25 de Abril último. Dos 2722 crianças e jovens que 
recorreram àquele equipamento para ocupar os seus 
tempos livres, até ao final de Outubro, 2236 eram do 
sexo masculino e apenas 524 do sexo feminino. A faixa 
etária preponderante foi a situada entre os 9 e os 12 
anos de idade, com 1705 visitas. Além das crianças que 
vão por iniciativa própria à Ludoteca, o espaço tem 
servido de apoio (mais e menos regular) aos 
infantários.

 Entretanto, a CMS adjudicou, na sua reunião de 15 
de Outubro, a aquisição de equipamento de recreio 
infantil para o ludoteca à empresa FL Gaspar, pelo 
valor de 34 702 euros + IVA.

A CMS transporta 97 crianças em circuitos especiais pelas zonas rurais do concelho.

167 alunos do 1.º Ciclo têm as refeições gratuitas.

Pousada da Juventude de Sines.
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Seguir a vocação
O turismo continua a ser uma aposta do município de Sines 
em termos de desenvolvimento. O dia mundial da actividade, 
26 de Setembro, foi assinalado pela CMS com um debate e 
uma exposição temática.

A CÂMARA Municipal de Sines assinalou o Dia 
Mundial do Turismo, 26 de Setembro, com um debate 
nos Paços do Concelho sobre o tema “Turismo,
Ordenamento do Território e Sustentabilidade”. Que 
visão estratégica para o turismo da região e como 
compatibil izar preservação da paisagem e 
desenvolvimento foram as questões em torno das quais 
se centrou a discussão.
 A instalação do complexo industrial, nos anos 1970, 

parecia profetizar o fim da actividade turística em 
Sines. Não foi assim, e os autarcas de Sines querem que, 
de futuro, esta vocação natural do concelho seja cada 
vez mais posta ao serviço das populações.
 “Para haver uma actividade turística em Sines com 

repercussão económica sustentável e notória, as coisas 
têm que ser radicalmente diferentes, porque o que 
temos hoje ainda é uma ilusão de turismo. Tem alguma 
influência sazonal, especialmente em Porto Covo, mas 
não se repercute na transformação e na qualidade”, 
disse Manuel Coelho, presidente da CMS, vincando a 
importância de criar algumas infra-estruturas - 
alojamento hoteleiro, espaços de lazer - para garantir o 
desenvolvimento turístico. Tão ou mais importante, 
nota, porém, deve ser a aposta forte na promoção 
exterior e numa marca “Alentejo Litoral”. 
 No mesmo sentido, Idalino José, vereador da CMS, 

alertou para a necessidade de o turismo preservar a 
identidade da região, que deve afirmar-se através das 
suas especificidades.
 A definição do modo como o bem “paisagem” vai ser, 

de futuro, colocado ao serviço da 
comunidade através do turismo 
passa pelo processo de revisão, em 
curso, dos principais instrumentos 
de ordenamento do território: Plano 
Director Municipal (PDM), Plano 
Regional de Ordenamento do 
Território do Alentejo Litoral 
( P R O T A L I )  e  P l a n o  d e  
Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina.
 Fernando Santos, vice-presidente 

do GEOTA - Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e do 
Ambiente, critica os planos 
existentes como “figuras muito 
pouco viradas para o desen-
volvimento”, sem uma “análise 

estratégica” e orientadas 
para  a  “questão da 
urbanização” e para “o 
que não se pode fazer”. 
 Marisa Santos, vereadora 

com competência sobre a 
Divisão de Planeamento, 
Gestão Urbanística e 
Ordenamento do Terri-
tório, considera que, 
nomeadamente o PRO-
TALI, tem tido um efeito 
mais “inibidor” do que 
“ p o t e n c i a d o r ”  d o  
desenvolvimento, regula-
mentando em demasia, 
proibindo a construção de 
infra-estruturas, sem 
muitas vezes dar expli-
cações sobre o que se está a 

tentar proteger.
 “Não podemos ficar indefinidamente no marasmo, não 

podemos aceitar que, perante a incapacidade de 
planificar, de controlar um desenvolvimento que se 
teme que seja desregrado, se opte por adoptar uma 
atitude cobarde de proibir tudo”, disse a autarca, dando 
o exemplo de projectos de turismo rural, praticamente 
impossíveis de viabilizar, pela quantidade de requisitos 
definidos nos planos.
 Francisco Pacheco, presidente da Assembleia Muni-

cipal de Sines, defendeu que um plano de ordenamento 
do território só terá eficácia se tiver uma perspectiva 
estratégica, orientada para o desenvolvimento, e se for 
feito à escala de todo o Alentejo.

 José Carlos Guinote, engenheiro e ex-vereador da 
CMS, lembrou os méritos do PROTALI no controlo do 
“desvario construtivista” que se vivia na altura em que 
apareceu e disse que, em termos turísticos, a aposta deve 
ser feita no sistema urbano, nos recursos locais, e não 
tanto nas infra-estruturas.

 Além do debate, o Dia Mundial do Turismo foi 
assinalado com uma exposição, patente na Capela da 
Misericórdia entre 26 de Setembro e 18 de Outubro,
sobre os conflitos entre ambiente e desenvolvimento 
(turístico e não só) na zona mediterrânica, onde se 
inclui, por influência, mais de um terço do território 
nacional. Intitulada “O Mediterrâneo na via do 
desenvolvimento sustentável”, a exposição integrou a 
campanha “Ulixes 21” que o GEOTA se encontra a 
promover, em parceria com o MED Fórum. 

Verão tranquilo 
nas praias
O relatório da Associação de Nadadores do Litoral 
Alentejano - “Resgate”, responsável, através de 
protocolo com a Câmara Municipal de Sines, pelos 
serviços de vigia das praias de São Torpes, Morgavel,
Vieirinha, Grande de Porto Covo e Ilha do Pessegueiro,
indica um Verão intenso mas tranquilo em termos de 
segurança. Numa época balnear mais longa do que o 
habitual para os nadadores - prestaram serviço de 1 de 
Junho a 15 de Setembro -, e com um número de 
banhistas estimado em 646 600 naquele grupo de 
praias, apenas foram efectuadas cinco operações de 
salvamento, duas em São Torpes e três em Porto Covo, 
um número inferior ao dos anos anteriores e 
incomparável ao que se registava há alguns anos atrás. 
 “Em 1997, 1998, só em São Torpes fazíamos uns 20 

salvamentos”, diz Rodrigo Costa, presidente da 
associação, que vê nesta evolução o resultado do 
esforço de prevenção realizado pelos nadadores-
salvadores. “Fizemos 3689 acções de prevenção nas 
praias de Sines. Isso evitou muita coisa.”
 Nos termos do protocolo que tem assinado com a 

“Resgate”, a Câmara Municipal de Sines despende uma 
importância de 50 500 euros à associação e presta-lhe 
apoio em equipamento.

Os irmãos Figueiredo, mais conhecidos por Irmãos 
Galegos, proprietários da Pastelaria Vela d'Ouro e 
agentes activos em prol da vida associativa, económica 
e turística do concelho, foram homenageados na Gala 
da Costa Azul, realizada no dia 25 de Setembro na 
Quinta das Tílias, em Santiago do Cacém. A gala, em 
que foram homenageadas outras figuras da região, 
como Manuel da Fonseca e António Chainho, foi 
realizada no âmbito da Semana da Costa Azul, que 
decorreu entre 20 e 28 de Setembro e incluiu iniciativas 
de carácter cultural, desportivo e gastronómico. 

“Portugal à Vela”
em Sines
Sines foi uma das 17 paragens do veleiro Kalinka, que, 
de 1 de Junho e 30 de Outubro, percorreu a costa 
portuguesa com o objectivo de fazer um livro e um 
filme turístico sobre as riquezas do litoral português. 
Da responsabilidade dos aventureiros Luís Falco e 
Christine Radburn, o projecto “Portugal à Vela”,  com 
o patrocínio oficial da Mútua dos Pescadores, fez escala 
na marina de Sines, de 4 a 12 de Setembro. A Câmara 
Municipal de Sines recebeu-os e apresentou-lhes a 
cidade, a sua história e as suas perspectivas de futuro. 
Além do objectivo de dar a conhecer Portugal, o 
projecto envolve uma campanha de recolha de fundos 
para entrega a instituições de solidariedade social.

641
Irmãos
Figueiredo
Homenageados

Exposição “O Mediterrâneo na vida do desenvolvimento sustentável”.

Da esquerda para a direita: Fernando Santos (Geota), Marisa Santos, Manuel Coelho, Miguel Falcão (Câmara Municipal de Sines).

O presidente da CMS entrega o prémio aos irmãos Figueiredo.



anos depois

O município de Sines comemora 641 anos 
no dia 24 de Novembro. Música, exposições, 

desporto, em iniciativas organizadas pela 
Câmara Municipal, associações, clubes e 
escolas, assinalam a data da fundação do 

município de Sines. 
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DESTAQUES

Fado de Coimbra no dia 
24 de Novembro

Trovas, baladas, elegias, romagens, serenatas. A 
vibrante e melancólica canção de Coimbra ocupa este 
ano um lugar de destaque nas comemorações do Dia 
do Município. Dia 24 de Novembro, no Salão dos 
Bombeiros, a partir das 22h00 (após a Sessão Solene 
da Assembleia Municipal), o Quinteto de Coimbra - 
Grupo de Fados e Guitarras de Coimbra apresenta um 
espectáculo com obras de compositores como José 
Afonso, Luís Goes e Carlos Paredes. Formado pelos 
vocalistas Patrick Mendes e António Ataíde e pelos 
guitarristas Ricardo Dias (guitarra portuguesa), Pedro 
Lopes e Nuno Botelho (guitarra clássica), o Quinteto 
de Coimbra, fundado em 1989 com o nome Quinteto 
Académico, tem sido um dos principais embaixadores 
do seu género musical no mundo, ao longo de mais de 
uma década. Gravaram o primeiro disco, homónimo, 
no ano 2000. Embora toquem composições 
contemporâneas, o principal objectivo do seu trabalho 
artístico é a preservação de um património artístico 
secular e o seu legado às gerações futuras. 

Teatro
alentejano
sobre texto 
inglês

O grupo teatral alentejano Baal 17 apresenta na Capela 
da Misericórdia, dia 29 de Novembro, às 22h00, “Facas
nas Galinhas”, sobre texto do inglês David Harrower. A 
acção da peça decorre numa aldeia isolada algures no 
Alentejo. Uma rapariga, mulher de um lavrador, inicia 
uma relação invulgar com um distante e odiado 
moleiro que a ensina a ler e escrever. Esta aprendizagem 
tem impacto no seu casamento e acaba por ser a raiz de 
uma conclusão trágica. “Facas nas Galinhas” é um 
projecto que pretende reviver a memória colectiva de 
uma região (Baixo Alentejo) através da concepção 
artística de um espectáculo que une o teatro, um texto 
dramático contemporâneo e as raízes etnográficas e 
culturais alentejanas. O trabalho integra os resultados 
de uma recolha do quotidianos e ofícios tradicionais do 
lavrador, da camponesa e do moleiro, captando as mais 
relevantes actividades manuais e expressões de uso 
comum, transpondo-as para situações cénicas e dando-
lhes novas leituras e interpretações. 

Jazz tricolor
TGB quer dizer Tuba, Guitarra e Bateria, os três 
instrumentos representados no novo projecto do jazz 
nacional que se apresenta na Capela da Misericórdia, 20 
de Novembro, às 22h00. Composto por três dos 
músicos mais prestigiados do género em Portugal - 
Mário Delgado (guitarra), Alexandre Frazão (bateria) e 
Sérgio Carolino (tuba) - o TBG Trio aposta numa 
formação pouco comum em termos instrumentais, quer 
pelo tipo da combinação dos mesmos, quer pelo lugar 
móvel que estes ocupam na pirâmide tímbrica. O 
repertório viaja pelo próprio “sketch book” dos três 
músicos, bem como por compositores como Monk, 
Dolphy e Powell. 

641
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PROGRAMA COMPLETO DAS COMEMORAÇÕES

1 a 21 de Novembro

Exposição de Pintura e Gravura “Con.textura”, de Blanca 
Martínez
Capela da Misericórdia. Organização da CMS.

1 de Novembro a 3 de Dezembro

Workshop de Teatro
Teatro Oficina (Antigo Armazém da CP), segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 18h30 às 21h00. Org. Teatro do Mar.

8 de Novembro

IV Festival Nacional de Danças de Salão de Sines
Pavilhão dos Desportos, às 15h00. Organização da Associação 
Recreativa de Dança Sineense.

Sessão de hip-hop e breakdance
Salão da Música, a partir das 18h00. Organização da CMS.

13 a 16 de Novembro

Ciclo de Cinema na Capela - Mostra de cinematografias 
orientais
Capela da Misericórdia, 22h00. Organização da CMS.

Dia 13: “A Intervenção Divina”, de Elia Suleiman (Palestina)
O absurdo da vida de israelitas e palestinos, numa comédia que 
mistura romantismo com ironia e “nonsense”.

Dia 14: “Kandahar”, de Mohsen Makhmalbaf (Irão)
A história do resgate de uma mulher pela sua irmã no 
Afeganistão é o pretexto para fazer um retrato da vida sob o 
regime dos talibãs.

Dia 15: “O Verão de Kikujiro”, de Takeshi Kitano (Japão)
Uma criança orfã e um “homem sem qualidades” embarcam 
numa viagem cheia de surpresas que vai mudar a vida dos 
dois.

Dia 16: “O Chuveiro”, de Zhang Yang (China)
Um pai e dois filhos têm na luta para que o banhos públicos 
onde trabalham não sejam demolidos uma razão para se 
entenderem.

15 de Novembro a 20 de Dezembro

Exposição “O Chão das Musas - O Mosaico no Mundo 
Romano”
Alcáçova do Castelo de Sines. Organização da CMS.
Inauguração: dia 15, às 17h30.

16 de Novembro

Demonstração de Carros Telecomandados
Pista do Ex-IOS, das 9h00 às 13h00. Organização da 
Associação de Radiomodelismo do Litoral Alentejano.

20 de Novembro

Inauguração do Centro de Dia da Sonega e Lanche à 
População
Sonega, a partir das 12h00. Organização da Associação do 
Salão Comunitário da Sonega.

Programa “Ao Encontro da Música e das Artes”: Concerto 
com o TGB Trio
Capela da Misericórdia, às 22h00. Organização da CMS.

TGB: a Tuba de Sérgio Carolino, a Guitarra de Mário Delgado e 
a Bateria de Alexandre Frazão. Uma formação pouco comum, 
com três dos melhores músicos de jazz de Portugal.

21 de Novembro

Recriação do acto da entrega do Foral - Encenação com as 
crianças do ATL - A Gaivota
Sala de Sessões da CMS, às 14h30. Organização da Junta de 
Freguesia de Sines.

21 e 24 de Novembro

2003 - Ano Europeu das Pessoas com Deficiência
Dia 21: Seminário “Inserção Escolar e Profissional”
Salão do Povo, a partir das 9h00. 
Dia 24: Passeio de barco na baía de Sines, com jovens da 
Cercisiago.
Baía de Sines, durante a manhã.

O tempo na paisagem urbana
A passagem do tempo na paisagem urbana é o tema da 
exposição de pintura e gravura “Con.Textura”, de 
Blanca Martínez, que vai estar patente na Capela da 
Misericórdia de Sines, entre 1 e 21 de Novembro. 
Blanca Martínez, panamiana de 31 anos, passou toda a 
sua carreira académica e artística nos Estados Unidos 
da América, onde se formou em ilustração e artes 
plásticas e recebeu os prémios Elias Friedensohn 
Memorial em Arte e Art Studio Special Achievement. 
De 1998 a 2002 trabalhou como designer gráfico para 
companhias de software e telecomunicações e no início 
do corrente ano decidiu mudar-se para Portugal. A 
artista define assim a sua pintura: “O contexto da 
minha pintura é um ambiente arquitectónico. (...) 
Estes prédios (...)  têm impresso nas suas paredes as 
marcas, texturas e brechas de um tempo em particular e 
até da história. Assim como nós crescemos de jovens a 
velhos, estes lugares também têm as suas rugas as quais 
contam uma história. Cada um é diferente e individual 
mas o seu conjunto cria o espaço e contexto em que 
vivemos. Basta um olhar atento para imaginar as 
histórias que existem por detrás...”

Mosaicos romanos 

na Alcáçova do Castelo
A Câmara Municipal de Sines apresenta, entre 15 de 
Novembro e 20 de Dezembro, na Alcáçova do Castelo, a 
exposição “O Chão das Musas - O Mosaico no Mundo 
Romano”, do Museu Arqueológico de São Miguel de 
Odrinhas. Usado nos pavimentos, nas paredes, nos 
túmulos, o mosaico produziu algumas das mais 
interessantes obras de arte romanas que chegaram até 
aos nosso dias. De todas as manifestações artísticas 
representadas nas villae - propriedades fundiárias 
romanas - a musiviária é também aquela que melhor se 
tem podido estudar, dado que ao constituir o próprio 
pavimento dos edifícios, acaba por escapar ao seu 
processo de ruína. As decorações musivas existentes nas 
villae transmitem, acima de tudo, o gosto, os interesses 
ou mesmo as opções artístico-filosóficas dos seus 
proprietários. Na Península Ibérica, predominaram as 
representações de carácter mitológico e religioso, com
especial incidência nas temáticas dionisíaca e órfica, ou 
ainda relacionadas com a renovação cíclica do tempo e 
da natureza, de que são exemplo a figuração das estações 
do ano. 

Prémio de Fotografia 

da Somincor na Capela 
A CMS organiza, entre 24 de Novembro e 20 de 
Dezembro, na Capela da Misericórdia, uma exposição 
com as 57 melhores fotografias do prémio da 
Somincor. O concurso, promovido pela empresa 
responsável pela exploração das minas de Neves-
Corvo, no concelho de Castro Verde, teve início em 
1990 e depois de um período de interregno voltou este 
ano a realizar-se, com a recepção de 270 fotografias. 
Nas modalidades cor e preto e branco, o concurso teve 
como tema o “Baixo Alentejo” (dividido nos sub-temas 
“O Homem a sua Cultura”, “Paisagem”, “Arquitectura
e Urbanismo” e “Fauna e Flora”). A Câmara Municipal 
de Sines foi uma das muitas entidades patrocinadoras. 
O prémio “Melhor Fotografia do Concelho de Sines”, 
apoiado pela autarquia, foi ganho por Rui Bernardino,
com o trabalho “África Aqui”, participante no sub-
tema “Fauna e Flora”.
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Organização da CMS. Acção co-financiada pela UE e pelo 
Estado Português e com o apoio da Associação de Armadores 
de Pesca.

21 a 28 de Novembro

Feira do Livro - Exposições - Encontros - Jogos 
Tradicionais (ver programa próprio)
Escola Poeta Al Berto. Organização da Escola Secundária 
Poeta Al Berto

22 de Novembro

Regata na Baía de Sines
Baía de Sines, a partir das 14h00. Organização do Clube 
Náutico de Sines.

Acção de Sensibilização “Prevenção e Segurança de 
Crianças em Piscinas Públicas”
Piscina Municipal, às 15h00. Organização do Clube de Natação 
do Litoral Alentejano e Associação Resgate.

Noite Cultural Cabo-verdiana, com a actuação do grupo de 
danças “Doçuras e Morabeza” e música das ilhas.
Salão do Povo, às 22h00. Organização da Associação Cabo-
verdiana de Sines e Santiago do Cacém.

22 e 23 de Novembro

1.º Troféu de Orientação Pedestre Cidade de Sines (ver 
programa próprio)
Sines, Casoto. Organização do Clube de Pessoal EDP  Sines / 
Secção de Orientação.

23 de Novembro

1.º Rally-paper “Cidade de Sines 2003”
No perímetro do Concelho, das 9h00 às 13h00. Organização do 
Andebol Clube de Sines

Hóquei em Patins Infantil e Juvenil:  Vasco da Gama - 
Sesimbra
Pavilhão dos Desportos, às 16h00 (infantis) e às 17h00 
(juvenis). Organização Vasco da Gama Atlético Clube

24 de Novembro

Hastear da bandeira
Paços do Concelho, às 10h00.

Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do 
Dia do Município
Salão Nobre dos Bombeiros, às 21h00.

Concerto Comemorativo do Dia do Município, com o 
Quinteto de Coimbra
Salão Nobre dos Bombeiros, às 22h00. Organização da CMS.

24 de Novembro a 20 de Dezembro

Exposição “O Baixo Alentejo” - V Concurso de Fotografia 
da Somincor
Capela da Misericórdia. Organização da CMS.
Inauguração: dia 24, às 18h00.

24 de Novembro a 21 de Dezembro

Exposição “O Meu Brinquedo - A criatividade da Criança 
Africana”
Centro Cultural Emmerico Nunes. Organização do CCEN.
Inauguração: dia 24, às 18h00.

25 a 28 de Novembro

Exposição sobre “O Dia do Município” 
Biblioteca da Escola EB 2, 3 Vasco da Gama, durante os 
tempos lectivos. Organização da Escola EB 2, 3 VG.

29 de Novembro

Peça de teatro “Facas nas Galinhas”, de David Harrower, 
pelo grupo Baal 17
Capela da Misericórdia, às 22h00. Organização da CMS 
(Integrado no protocolo com a Direcção Regional do Ministério 
da Cultura - Artes de Palco 2003.).

30 de Novembro

Comemoração do 7.º Aniversário do Motoclube Águias do 
Oceano: Passeio de Moto 4 e almoço e convívio
Campo de Futebol da Quinta dos Passarinhos, a partir das 
10h00. Organização do Moto-clube Águias do Oceano.

Caminhar em Sines
A zona do Casoto, recebe, nos dias 22 e 23 de Novembro, o I 

Troféu de Orientação Pedestre “Cidade de Sines”. Espera-se 

cerca de 1000 participantes.

A MODALIDADE de orientação pedestre, muito 
popular nos países do norte da Europa, está também a 
crescer em Portugal. O Clube de Pessoal da EDP é o seu 
representante no concelho e, dias 22 e 23 de Novembro, 
com o apoio da Câmara Municipal de Sines, da 
Federação Portuguesa de Orientação (FPO) e da EDP 
Produção, vai aventurar-se na organização 
do I Troféu de Orientação Pedestre 
“Cidade de Sines”, a ter lugar na zona do 
Casoto. Dois dias de caminhada mais e 
menos exigente (há percursos adaptados a 
todas as idades e condições físicas) que se 
estima vir a envolver cerca de 1000 
participantes, de Portugal e Espanha.
 O Clube de Pessoal da EDP tem neste 

troféu a maior organização desportiva da 
sua história. O evento é possível devido às 
boas classificações obtidas pelo clube e a 
uma confluência de vontades e apoios. 
 A Câmara Municipal dá um apoio forte à 

iniciativa: 2500 euros para cartografia, 
uma verba para troféus e apoio logístico, 
conforme protocolo assinado, dia 8 de 
Outubro, nos Paços do Concelho, entre 
autarquia, clube e federação. 
 Manuel Coelho, presidente da CMS, explica as razões 

da aposta:
 “É um investimento rentável na qualidade de vida e na 

projecção deste concelho”, diz o autarca. “É um 
alargamento da oferta desportiva em Sines - que já é um 
dos municípios com maiores índices de actividade física 

da sua população - numa 
modalidade importante para a 
criação de hábitos saudáveis e que 
pode ser praticada por toda a 
gente. E é uma iniciativa que, pelo 
número e pela diversidade de 
origem das pessoas que envolve, 
contribui para a hotelaria, para a 
restauração, para dar a conhecer as 
riquezas da nossa região”.
 O presidente da câmara fez votos 

para uma participação massiva das 
escolas no troféu e para que este 
desporto passe a ter uma prática 
mais alargada e regular em Sines.
 A modalidade da orientação (que 

no caso é pedestre, mas também 
pode ser em bicicleta, canoa, ski, 
etc.) mistura contacto com a 
natureza, actividade física, 

convívio e capacidade de leitura do espaço através de 
mapas.
 O troféu é aberto a pessoas de qualquer idade e sexo, 

podendo participar em escalões individuais, pares, 
principiantes individuais ou em grupos. Os escalões de 
competição podem inscrever-se até 8 de Novembro (há 
uma prorrogação do prazo, com multa, até dia 15). Os 

escalões abertos e de formação podem inscrever-se até 
aos dias da prova (ter em atenção que as inscrições são 
limitadas ao número de mapas disponíveis).

 Apesar das provas urbanas serem cada vez mais 
populares, o terreno tradicional para a prática da 
modalidade é a floresta, limpa, de vegetação rasteira e 
com muitos  pormenores de relevo.

 “A floresta é o nosso estádio”, diz 
Augusto Almeida, presidente da FPO,
que elogia as características do montado 
do litoral alentejano (com mais relevo 
que o do interior da província) para a 
prática da modalidade e destaca a 
importância da prova de Sines, no 
contexto de apenas 12 provas da mesma 
dimensão durante a época.
 A prova é pontuável para os rankings da 

Taça de Portugal em Orientação Pedestre
(Portugal Cup Event - O'Foot), Taça de 
Espanha em Orientação Pedestre (Spain 
Cup Event - O'Foot) e Troféu de 
Regularidade (Global Ranking).

Todas as informações (nomeadamente sobre 
inscrições) no site 
www.clubeedp.pt/DIVS/ORI_sines

Curso de água na zona do Casoto.

Mesa, na assinatura do protocolo entre CMS, Clube de Pessoal da EDP e Federação Portuguesa de Orientação.

O Litoral Alentejano tem condições excepcionais para a prática da orientação pedestre.



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

Novembro
2003

10 Urbanismo

Porto Covo tem novo 
jardim público
É uma estrutura de grande importância para o embelezamento e para a melhoria da qualidade 
de vida na aldeia.

A aldeia de Porto Covo tem, desde o fim do Verão, um 
novo espaço público de lazer para crianças e famílias. O 
Jardim Municipal de Porto Covo está localizado à 
entrada da aldeia (caminho municipal 1109), junto à 
Praia Grande, com vista panorâmica para o Atlântico, e 

é um novo elemento de melhoria da qualidade urbana 
da localidade. O equipamento tem uma área de hectare 
e meio e nele cabem um amplo relvado, com bancadas 
informais para a prática de jogos, um miradouro, um 
percurso marginal para peões, patins e bicicletas, uma 

pequena praça (com um quiosque, cuja instalação se 
aguarda), um parque infantil e estacionamentos. O 
jardim envolveu um investimento de 416 500 euros e 
foi executado pela empresa Ermoque Empreiteiros SA. 

Obra das piscinas em marcha
As operações de terraplanagem e escavação da 
obra das Piscinas Municipais Cobertas e 
Aquecidas tiveram início em Setembro. A 
construir num terreno da Área de Expansão Sul-
Nascente, perto da Escola Secundária 3.º CEB Al 
Berto, o equipamento inclui dois panos de água: 
uma piscina de 25x17m e um tanque de 
aprendizagem de 17x8m de largura. A 
empreitada está adjudicada à empresa Luseca 
pelo valor de 2 milhões e 444 mil euros. Espera-
se que a obra esteja concluída no primeiro 
trimestre de 2005.

O jardim tem um pequeno parque infantil.O jardim tem um amplo relvado para repouso e prática de jogos.

O jardim envolveu um investimento de 416 000 euros.

Miradouro.
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CDH da Quinta dos 
Passarinhos já começou

Bairro da Floresta 
pronto no início de 2004

As obras do projecto de construção de habitação a custos controlados da 
Quinta dos Passarinhos já começaram. O programa, que inclui a construção 
de 128 fogos, é gerido pela câmara e pretende dar um contributo às famílias 
(especialmente jovens), que têm dificuldade em adquirir habitações a preços 
de mercado, mas não se enquadram no perfil coberto pelo programa de 
realojamento.

O Bairro da Floresta, também conhecido por “124 fogos”, está 
praticamente concluído. No primeiro trimestre de 2004 deverá estar pronto 
para habitar (de acordo com compromisso da empresa construtora, Edifer 
SA). O bairro, adjudicado em regime de aquisição (Total de financiamento 
definido em PPI - revisão Ago/02): 6 268 469 euros), destina-se ao 
realojamento de famílias do concelho de Sines a viver em barracas e outras 
habitações degradadas. Além dos apartamentos, será construído um recinto 
polidesportivo (que servirá também as áreas adjacentes) e um equipamento 
social para idosos e crianças.

Câmara adquire 
e recupera 
prédio para fins 
culturais

A CMS adquiriu, no início do Verão, um edifício na Rua 
Francisco Luís Lopes (antiga sede do Centro Recreativo
de Sines) para utilizar como instalação cultural. O 
imóvel, cuja aquisição custou 187 mil euros, vai sofrer 
obras de recuperação da sua cobertura, adjudicadas à 
empresa Simplício Piteira, pelo valor de 60 875 euros 
(+IVA). Outro edifício camarário, no n.º 5 do Largo 
Poeta Bocage, será também recuperado (Simplício 
Piteira, 16 775 euros + IVA), logo que a meteorologia 
permita a obra.

Terminal
rodoviário tem 
novo lugar

O terminal rodoviário de Sines passou a funcionar na 
Rua Júlio Gomes da Silva, junto ao Centro de Saúde, 
no dia 27 de Outubro de 2003. A anterior localização, 
no Largo Afonso Albuquerque, vinha a gerar 
problemas aos moradores dos prédios junto ao 
terminal e ao trânsito automóvel. A nova localização 

tem melhores condi-
ções de saída e chegada 
de autocarros e evita as 
perturbações e incó-
modos gerados. 
 Trata-se de uma solu-

ção provisória, que a 
CMS pretende de curta 
duração. O futuro 
Centro Rodoviário de 
Sines está estudado 
para a zona do cruza-
mento da Rua/Estrada 
da Costa do Norte com 
a Estrada da Floresta.

Obras nos 
equipamentos
desportivos

Estádio Municipal tem iluminação nova. A
CMS procedeu, em Setembro, à substituição da 
iluminação do Estádio Municipal. Esta obra, 
adjudicada por administração directa, foi a última de 
um conjunto de intervenções - novos sistema de rega, 
posto médico, sala de musculação e campo de futebol 
de 7 - realizadas com o objectivo de melhorar as 
condições de um dos 
equipamentos despor-
tivos mais importantes do 
concelho.
Obras no Pavilhão 
dos desportos. Rea-
lizaram-se pinturas e 
marcações novas e está a 
ser construída uma sala de 
apoio para o hóquei em 
(uma obra no valor de 3 
814 euros, adjudicada à 
empresa INTEV).
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Começou a 4.ª fase das obras da ZIL II 

As obras de requalificação da Zona Industrial Ligeira II continuam. Foram 
concluídos os arranjos exteriores das ruas A e C (parte ainda da empreitada da 
terceira fase, adjudicada à empresa Teodoro Gomes Alho, Lda., pelo valor  de 2 
390 000 euros) e foi iniciada a repavimentação da rua D (uma obra no valor de 42 
mil euros), primeira parte da 4.ª fase dos arranjos da ZIL II.

Prossegue a colocação de contadores de água novos nos domicílios do concelho de 
Sines. Até ao final estarão colocados todos os 3500, adquiridos à empresa Xaminca 
Lda. por 152 450 euros.

3500 contadores novos 
até ao fim do ano Vias mais seguras 

Para aumentar a segurança dos peões, as passadeiras de todas as vias do concelho estão 
a ser repintadas. Trata-se de uma obra adjudicada à empresa Prieto Lda., pelo valor de 
59 500 euros. 

Obras no loteamento do Farol
As obras das infra-estruturas eléctricas do loteamento 
municipal do Farol, uma empreitada adjudicada à 
Radiocoop pelo valor de 31 900 euros, estão em curso. 
Já está adjudicada à empresa Teodoro Gomes Alho, 
Lda., por 33 673 euros, a realização da terceira fase dos 
arranjos exteriores do loteamento.

Repavimentação das ruas
A CMS vai proceder à repavimentação das ruas da 
cidade de Sines. Uma empreitada adjudicada à empresa 
Probisa, S. A., pelo valor de 39 111 euros. 
Recentemente, foi realizada a repavimentação da Rua

do Bairro Marítimo (onde foram realizadas outras 
obras de requalificação), numa empreitada adjudicada 
à empresa Condesp. pelo valor de 15 974 euros.

Apoio à melhoria das condições 
sanitárias da população
É um exemplo de operações frequentes que a autarquia 
realiza no apoio aos sineenses que têm menos meios. A 
Câmara construiu uma casa-de-banho para um casal de 
idosos residentes na Cadaveira. 



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

Cultura / Município

Novembro
2003

13

O TEATRO DO MAR - Companhia de Teatro
Itinerante, voltou a apresentar, nos dias 9, 10, 13, 14, 15 
e 16 de Outubro, no Teatro Oficina, em Sines, a peça “O 
Príncipe com Orelhas de Burro”, de António Manuel 
Couto Viana. Este conjunto de espectáculos (dois por 
dia), realizado ao abrigo do protocolo com a Câmara 
Municipal de Sines, teve como destinatários os alunos 
das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de 
infância. “O Príncipe...”, adaptação para teatro do 
conto homónimo de José Régio, lida com o problema 
da “diferença” num enredo fantástico cheio de reis, 
príncipes, fadas boas e fadas más. O humor tem vários 
níveis, mais directo em termos de mensagem moral para 
as crianças, mas deliciosamente enviesado, para os pais. 
 Teatro do Mar conquista prémio.
Entretanto, a companhia sineense recebeu, dia 3 de 
Outubro, em Beja, o prémio “Mais Teatro”, atribuído 

Teatro para escolas e infantários
O Teatro do Mar, recentemente eleito o mais destacado grupo teatral alentejano de 2003, 
actuou para as crianças das primárias e infantários, no âmbito do protocolo com a CMS.

pela revista Mais Alentejo ao grupo alentejano 
que mais se destacou na sua actividade durante 
o ano de 2003.
 Para o Teatro do Mar, este, como todos os 

prémios, representa “reconhecimento e 
incentivo”.

 "Continuaremos a lutar contra esta apatia 
generalizada que nos rouba a identidade e o 
fôlego. Se calhar, há uma certa loucura em 
acreditar que no deserto ainda seja possível 
sobreviver à seca, plantando alguns sonhos que 
nos possam ir saciando a sede. Mas, quando o 
discurso é este, o da sobrevivência, para que a esperança 
não morra e o nosso trabalho faça sentido e tenha 
utilidade, para nós e para os outros, continuaremos a 
ouvir a voz das ruas e a do coração e, através da nossa 
arte, denunciar o que nos inquieta e expressar o que nos 

comove."
 Na categoria que o Teatro do Mar venceu estava ainda 

nomeadas as companhias Arte Pública (Beja), Teatro ao 
Largo (Vila Nova de Milfontes), BAAL 17 (Serpa) e 
CENDREV (Évora). 

Informatização dos serviços
A autarquia prossegue a informatização dos serviços. Para esse efeito, adquiriu 
recentemente 44 computadores e outro material informático, no valor 52 595 euros, à 
empresa CPC. Entretanto, está em teste o programa SIPA (Sistema Integrado de 
Procedimentos Administrativos), para técnicos e munícipes poderem consultar os 
processos de obras com maior facilidade.

Câmara compra autocarro 
de 43 lugares
A CMS adquiriu um autocarro de passageiros de 43 lugares, suprindo uma falta que se 
sentia há bastante tempo nos seus serviços de transporte. Decorado com a imagem 
gráfica do município, o autocarro, de marca Volvo, custou 164 537 euros e está 
equipado com cintos de segurança em todos os lugares. 

MUNICÍPIO

Entre a terra e o mar
O Centro Cultural Emmerico Nunes (CCEN) apresentou, entre 
27 de Setembro e 19 de Outubro, “Costa a Costa”, de Alberto 
Plácido, a última exposição do projecto “Verão - Arte 
Contemporânea em Sines 2003”. Depois de representadas a 
pintura, a gravura, a escultura e a fotografia nas duas exposições 
anteriores deste projecto, foi a vez da instalação, para ajudar a 
completar o campo das expressões contemporâneas das artes 
plásticas. Montada numa Sala Emmerico Nunes às escuras, a 
instalação foi constituída de fotografias da costa portuguesa - 
mar, areia, tendas - em diapositivos projectados em paredes 
opostas com um vidro no meio. Separadas nas cores primárias 
da luz - vermelho, verde e azul - as fotografias ganhavam uma 
nova cor e textura quando reflectidas no vidro. Embora algo 
desoladora como experiência emocional, “Costa a Costa” 
funcionou enquanto objecto intelectual capaz de motivar um 
pensamento sobre o modo como funciona a percepção. 
  O espaço do CCEN dedicado à divulgação do trabalho dos 
jovens artistas sineenses, “Beco do Pé Piolho”, teve patentes 
entre 6 de Agosto e Outubro “Insónias a Carvão”, exposição de 
desenho de Ivo Meco.

OUTRAS NOTÍCIAS

Cerca de 2000 pessoas
visitam modelos navais
O espólio de modelos navais de José Leote voltou a ser 
mostrado ao público, entre 3 e 30 de Setembro, no Alcáçova do 
Castelo. A exposição, composta de cerca de 20 barcos - entre 
raineiras, caravelas  naus e veleiros -, e alguns desenhos e 

pinturas, foi visitada por 1953 pessoas. José Leote, natura  de 
Sines e residente em São Teotónio, Odemira, é um dos mais 
prestigiados artesãos portugueses na rea do modelismo naval. 
Perfil completo disponíve  em 

t ,
 l

á
l www.mun-sines.pt.

Biana lança “A Rocha”
A poeta popular Maria Ana Viegas Costa, mais conhecida por 
Biana, auxiliar educativa na Escola EB 1 n.º 1 de Sines, lançou 
dia 4 de Outubro, no Salão da Música, o seu segundo livro. “A 
Rocha” reúne perto de centena e meia de poemas onde 
dominam os temas do mar, da natureza, da família e de Sines. 
Recorrendo às formas tradicionais da poesia popular 
alentejana, mas também ao verso livre e ao poema em prosa, 
Biana tem uma escrita assumidamente confessional. “Este livro 
é simplesmente a forma de uma mulher testemunhar em poesia 
varias diversificadas passagens da sua vida, que guardou de 
anos para anos e que a marcaram profundamente”, diz em 
“Desnudar, pôr a nu”. Se os poemas sobre entes queridos são 
feitos com o fim legítimo da homenagem, os poemas do livro 
mais interessantes para o leitor fora do círculo afectivo de Biana 
são, de longe, os poemas da solidão, da insónia, do tormento 
nocturno. “Cansaço de nada” é o melhor exemplo: “No 
desalento cansada saio ao quintal / Deixo atrás o quê? As 
sombras! / Recordações que me perseguem / Como insectos 
que me assustam / Fujo! Como uma sonâmbula”. O livro “A 
Rocha” foi apoiado pela Câmara Municipal de Sines com a 
aquisição de 200 exemplares.

José Leote junto a alguns dos seus trabalhos.

“O Príncipe com Orelhas de Burro”, Teatro do Mar.
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EDITAIS E DELIBERAÇÕES
EDITAL Nº 61/2003

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 02 de Julho de 2003 foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir o subsídio previsto no Orçamento Municipal para 
2003 ao Ginásio Clube de Sines para a realização do XV Grande Prémio de 
Atletismo a realizar no dia 13 de Julho.
- Deliberado por unanimidade conceder apoios para a realização de 
concerto de Grupos Amadores, promovido pelo Grupo Coral da Galp 
Energia na Capela da Misericórdia de Sines a 27 de Julho.
- Deliberado apoiar as Festas Tradicionais de Porto Covo com a atribuição 
do subsídio previsto no Orçamento Municipal para 2003.
- Deliberado por unanimidade agendar Hasta Pública para o dia 14 de 
Julho, para a venda de dois lotes de terreno ainda disponíveis no 
Loteamento do Farol. 
- Aprovado o Regulamento de Funcionamento Interno da Ludoteca 
Municipal.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário ao Ginásio Clube de Sines no 
valor de 50% dos encargos para a presença de 12 ginastas em jogos 
mundiais por idades, a realizar na Alemanha.
- Aprovada a minuta do acordo com a APS com vista à criação das infra-
estruturas da futura Marina de Sines.
- Deliberado suportar os encargos das refeições com a equipa de 
prevenção aos fogos florestais.

Sines, 07 de Julho de 2003
Afixe-se!
Publique-se!
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 61-A/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 Extraordinária de 04 de Julho de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação da Empreitada de 
Construção da Biblioteca e Centro de Artes à Empresa Alberto Martins de 
Mesquita & Filhos, S.A
- Aprovado, por unanimidade, o aditamento ao Protocolo entre a CMS e a 
Betofer/Betobeja no sentido de aditar cláusulas que permitam que a 
Hagem Imobiliária seja a adquirente dos terrenos necessários à 
construção dos 128 fogos em regime de CDH.
- Aprovado ainda, por unanimidade, o documento complementar ao Plano 
de Segurança e Saúde da Biblioteca Municipal e Centro de Artes.

Sines, 07 de Julho de 2003
Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 67/2003

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 Extraordinária de 30 de Julho de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

Ponto Único:
Aprovada, por unanimidade, a adjudicação definitiva, após audiência 
prévia, da empreitada de Construção da Biblioteca e Centro de Artes de 
Sines à empresa Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A, pelo valor de 
4.704.743,68 €, acrescido de IVA à taxa legal.
Remeter à C.C.R.A e I.P.L.B.

Sines, 04 de Agosto de 2003
Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 68/2003

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 6 de Agosto de 2003 foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Deliberado por unanimidade, que a CMS seja sócia extraordinária do 
Jardim Zoológico de Lisboa.
- Deliberado por unanimidade, que a Comissão de Carnaval de Sines faça a 
gestão e exploração dos divertimentos e espaços de comes e bebes na 
Feira de Agosto.
- Ratificado o despacho do Sr. Presidente, de aprovação do Programa e 
Orçamento da Festa da Sardinha 2003 realizado no dia 02/08/2003.
- Ratificado por unanimidade, o despacho de fixação de preços de 
materiais promocionais a vender no Festival de Músicas do Mundo.

- Deliberado colaborar com a iniciativa da A.N.M.P., no projecto da 
cartografia digital para o Arquipélago de Cabo Verde.
- Deliberado apoiar com os transportes, a Escola de Samba Cerimonial 
para deslocação a Sobral de Monte Agraço.
- Aprovada a adjudicação a Simplício Piteira da obra de Recuperação do 
Telhado do Edifício sito no nº 78 da Rua Francisco Luís Lopes.
- Aprovada a adjudicação da empreitada de Construção da Rotunda na 
Avenida General Humberto Delgado, a Teodoro Gomes Alho & Filhos.
- Aprovado por unanimidade, o teor do Acordo entre a CMS e a empresa 
Águas de Santo André, relativo ao Processo de Construção do Sistema 
Interceptor de Efluentes Urbanos da Cidade de Sines.
- Aprovada a adjudicação, da empreitada de Arranjos Exteriores do 
Loteamento Municipal do Farol 3ª Fase, a Teodoro Gomes Alho & Filhos.
- Adjudicada, definitivamente a empreitada de repavimentação de várias 
ruas da cidade de Sines à empresa Probisa, Produtos Betuminosos, S.A., 
pelo valor de 39.111,08 €.

Sines, 11 de Agosto de 2003
Afixe-se!
Publique-se!
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 71/2003

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 20 de Agosto de 2003 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado, por unanimidade, o Relatório da Comissão de Análise do 
Concurso para a Fiscalização da Empreitada de Construção da Biblioteca 
e Centro de Artes com a proposta de adjudicação à Planege.
- Deliberado, por unanimidade, a quisição e montagem de Contentores em 
Profundidade à empresa José Manuel Novo.
- Aprovada a adjudicação para Aluguer e Montagem de Iluminação de Natal 
em Sines e Porto Covo à Iluminações Decorativas Eurodecorativas Lda.

Sines, 22 de Agosto de 2003
Afixe-se!
Publique-se!
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 80/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
no uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, e para cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 3 de Setembro de 2003 foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Deliberado, apoiar a edição de novo livro de poemas de Ana Maria Viegas.
- Deliberado apoiar edição de livro de Joaquim Guerrinha, natural de Sines, 
nos termos da proposta de sua filha.
- Deliberado, atribuir novo período de inscrições de 60 dias para aquisição 
de fogos do CDH, Quinta dos Passarinhos tendo em conta o aumento do 
número de fogos.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar alteração à Tabela de Taxas e 
Tarifas do Município de Sines no capítulo de Publicidade e Ocupação de 
Via Pública.
- Aprovado por unanimidade a minuta do contrato de concessão de uso 
privativo do domínio público entre a Câmara de Sines e a Rodoviária do 
Alentejo, S.A.
- Aprovado por unanimidade o Estudo Prévio do Sistema de Drenagem de 
Águas Residuais Domesticas, e pluviais da Cidade de Sines.

Sines, 8 de Setembro de 2003
Afixe-se!
Publique-se!
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 82/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
no uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, e para cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 17 de Setembro de 2003,  foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado enviar fax ao Ministério da saúde e do Ambiente sobre os 
níveis de concentração de ozono, tendo em conta a frequência com que 
são ultrapassados os níveis legais.
- Deliberado, por unanimidade, adjudicar a empreitada de sinalização das 
passagens de peões à empresa Prieto por 59.500 Euros.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao 
Regulamento e Tabela de Taxas e Tarifas da Câmara de Sines, no sentido 
de criar Taxas para Inspecção de Elevadores e monta cargas.
- Deliberado, por unanimidade, accionar os mecanismos judiciais no 
sentido de obter a reversão na Zil II dos lotes 2-A, 246 e 1017, por falta de 
pagamento dos cânones superficiários.
- Adjudicado, por unanimidade a José Manuel Novo Ldª, a aquisição e 
montagem de contentores de profundidade.
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de alteração ao Regulamento 
Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, apresentado pelo Sector de 
Educação.
- Deliberado, por unanimidade, promover as Comemorações do Dia 
Mundial do Turismo, com debate e exposição alusiva.

- Aprovada, por unanimidade, a proposta para aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, abrangidos pela Acção Social Escolar, serem facultados os 
livros e material escolar, em vez da modalidade de subsídio.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento da 
Componente de Apoio à Família para o prolongamento de horário para os 
estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar.
- Aprovada, por unanimidade, a proposta de aumento de Tarifário do 
Parque Municipal de Campismo de Sines.
- Deliberado, prolongar até ao final do corrente ano o subsídio para 
pagamento da renda da sede aos Independentes de Futsal.
- Deliberado, por unanimidade, suportar os encargos com a aquisição de 
duas novas ambulâncias, para os Bombeiros Voluntários de Sines. 
- Deliberado, por unanimidade, a adjudicação da Fiscalização da 
Empreitada de Construção da Biblioteca Municipal e Centro de Artes à 
Planage, Consultores de Engenharia e Gestão, SA,  pelo valor de 132.081 
Euros.
- Aprovada, por unanimidade, a minuta do Protocolo a celebrar com o 
Ginásio Clube de Sines.
- Deliberado, por maioria, a alienação do lote A3, do Loteamento Municipal 
da Ponte Serva, com a base de licitação de 750.000 Euros, destinado a 
superficie comercial.
- Deliberado, apoiar a Escola Básica 2,3 Vasco da Gama de Sines, com 
transporte de refeições e cedência do Pavilhão Municipal no período 
transitório de acabamentos de obras naquela Escola.

Sines, 22 de Setembro de 2003
Afixe-se!
Publique-se!
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 86/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
no uso de competência que lhe confere a alínea b) do nº 1 do artigo 68º da 
Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
torna público que se encontra em Apreciação Pública pelo prazo de 30 dias 
úteis, e para cumprimento do artº 118 do C.P.A. o Projecto de Regulamento 
da Componente de Apoio à Família dos Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar do Concelho de Sines, aprovado em reunião de Câmara de 17 
de Setembro de 2003. O documento está disponível para consulta na 
Secção de Expediente Geral todos os dias úteis das 9 às 16 horas. 

Paços do Município de Sines, 9 de Outubro de 2003
O Presidente da Câmara,
Manuel Coelho Carvalho ( Dr. )

EDITAL Nº 88/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
no uso da competência que lhe confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 
169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, e para cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 3 de Outubro de 2003, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Apreciada Moção do Conselho da Juventude contra o encerramento da 
Pousada da Juventude em Sines, tendo deliberado manifestar o seu 
desagrado junto da tutela contra tal encerramento.
- Por incumprimento do Regulamento geral do Ruído a Câmara deliberou 
por unanimidade reduzir o horário de funcionamento do Snack-bar “Mar de 
Rock” para as 24:00 horas.
- Na sequência de abaixo-assinado a Câmara deliberou por unanimidade 
reduzir o horário de funcionamento do estabelecimento “Miseeeria Bar” 
para as 24:00 horas, e participar às autoridades.
- Aprovada a minuta do contrato de concessão do Restaurante do Parque 
Municipal de Campismo.

Sines, 10 de Outubro de 2003
Afixe-se!
Publique-se!
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 89/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
torna público que se encontram disponíveis para consulta pública, durante 
15 dias úteis a partir desta data, na Secretaria dos Paços do Concelho, das 
09h00 às 16h00, os documentos sobre publicitação de Declaração de 
Impacte Ambiental “Loteamento e Infra-Estruturas da Parcela D”
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Município de Sines, 20 de Outubro de 2003
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 90/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da CM de Sines, torna público 
que se encontram disponíveis para consulta pública, durante 15 dias úteis 
a partir desta data, na Secretaria dos Paços do Concelho, das 09h00 às 
16h00, os documentos sobre publicitação de Declaração de Impacte 
Ambiental “Loteamento da Zona B - Zona de Actividades Logísticas”.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Município de Sines, 22 de Outubro de 2003
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

Actas completas das reuniões de câmara: www.mun-sines.pt/autarquia
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AIS E DELIBERAÇÕES
EDITO DE QUINZE DIAS Nº 18/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M. 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 “LIGAÇÃO AO PT DO BAIRRO MARITIMO EM 
SINES”  Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO E 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 Divisão da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 07 de Julho de 2003.
O vice-presidente
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 19/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 “REPAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS 
ARRUAMENTOS DA CIDADE DE SINES”  Adjudicada à firma PAVIA, 
PAVIMENTOS E VIAS , 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 Divisão da Administração Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 20/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M 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 “ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPAÇOS
EXTERIORES DO MERCADO DE PORTO COVO” Adjudicada à firma 
MATEACE ELECTRICIDADE  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 Divisão da Administração Geral a subscrevi.

Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 21/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 EM 554 E DO C.M 1115”
Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO E 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 Divisão da Administração Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 22/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M. 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 GERAL DE UM POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO AEREO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA JKC1”
Adjudicada à firma ELECTRIFICADORA DE SANTIAGO UNIPESSOAL, 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 Divisão da Administração Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 23/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 C. 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 “ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTRADA DA 
FLORESTA EM SINES”  Adjudicada à firma SOTECNO GAIO , 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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 24/2003
JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 C. 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 “RECUPERAÇÃO DAS MURALHAS DO 
CASTELO DE SINES”  Adjudicada à firma BELBETÕES  FUNDAÇÕES 
ESPECIAIS , 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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 25/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 C. 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 “ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMINHO DAS 
BICAS EM SINES”  Adjudicada à firma ELECTRIFICADORA DO LITORAL 
ALENTEJANO , 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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 26/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C.  M. 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 C. 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 “ TRAVESSA DO CALÇA VIRADA”  Adjudicada à 
firma MANUEL DA GRAÇA PEIXITO,Materiais de Construção e Obras 
Públicas, 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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 27/2003

Manuel Coelho Carvalho, 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 nº59/99, de 02 de Março, artigo 224º a 
225º, para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem 
na Secretaria 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 executar por terceiros.
Não serão consideradas reclamações apresentadas fora do prazo 
estabelecido.
 OBRA  EMPREITADA DE “ RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA Nº 1 
DE SINES  EDIFICIO Nº 2 E CANTINA”, adjudicada à empresa PIDWELL & 
BARBOSA, LDA.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser 
fixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Albertina Raposo, Chefe de Secção de Expediente Geral, o subscrevi.
Sines, 07 de Julho de 2003
O Presidente da Câmara ,
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

EDITO DE QUINZE DIAS Nº28/2003

Manuel Coelho Carvalho, 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 nº59/99, de 02 de Março, artigo 224º a 
225º, para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, apresentarem 
na Secretaria 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 executar por terceiros.
Não serão consideradas reclamações apresentadas fora do prazo 
estabelecido.
OBRA:- EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA Nº 1 
DE SINES  EDIFICIO Nº 1” , adjudicada à empresa PIDWELL & BARBOSA, 
LDA.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser 
fixados nos lugares públicos do costume.
E, eu, Albertina Raposo, Chefe de Sec. de Expediente Geral, o subscrevi.
Sines, 8  de Agosto de 2003
O Presidente da Câmara,
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

EDITO DE QUINZE DIAS Nª 31/2003

José Arcanjo Ferreira Costa, Vice-Presidente da Câmara Mun. 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 C. M.  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 IMPERMEABILIZAÇÃO E REPARAÇÂO DO 
TERRAÇO FRENTE AO EDFÌCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO; EM SINES”-
Adjudicada à firma INTEV, COMÈRCIO E APLICAÇÃO DE 
IMPERMEABILIZAÇÔES; 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 Divisão da Administração Geral a subscrevi.
Sines 29 de Agosto de 2003
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 33/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M. 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 C. 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 “PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA 
COLMEIA  1º TROÇO ENTRE A CABEÇA DA CABRA E FONTE MOURO”
Adjudicada à firma  CONSDEP  CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO, 
DRENAGENS, ESTRADAS E PAVIMENTOS, 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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 03 de Setembro de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 34/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 C. 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 “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DOS C.M. 1109 E 
C.M. 1115”  Adjudicada à firma  TRACEVIA, SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E 
GESTÃO DE TRÁFEGO, 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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 03 de Setembro de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 35/2003

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da C. M.  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 C. 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 “PINTURA EXTERIOR DO EDIFÍCIO SITO NA 
RUA DA REFORMA AGRÁRIA N.º 3, EM SINES”  Adjudicada à firma 
SIMPLICIO JOAQUIM GUERRA  CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
PÚBLICAS.
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 Divisão da Adm. Geral a subscrevi.
Sines, 03 de Setembro de 2003.
O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa
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Os ases da terra batida
O Clube “Ases do Volante”, que assinala dia 2 de Novembro o seu primeiro aniversário, quer 
trazer para Sines o campeonatos nacionais de autocross e kartcross.

O CLUBE “Ases do Volante”, dedicado à competição e 
organização de provas de autocross e kartcross, 
comemorou, dia 2 de Novembro, o seu primeiro 
aniversário, com uma prova na pista da Ribeira dos 
Moinhos, que contou com a presença dos melhores 
pilotos do circuito nacional das duas modalidades.

 Os “Ases do Volante”, que substituem a antiga 
Associação Automóvel de Sines, envolvem neste 
momento 34 pessoas (na sua maioria mulheres, 
contrariando o preconceito). Os três pilotos do clube - 
Guilherme Silvestre, Rui Santos e Filipe Silvestre 
(amador) - têm obtido posições de relevo em várias 
provas pelo país fora. 
 Herondina Caniceira é a presidente da direcção e a 

principal mecenas do clube. Quando se lhe pergunta se 
o Clube “Ases do Volante” lhe sai do bolso, ela diz, com 
alguma timidez: “Recorremos à minha empresa. Quase 
tudo...” Para a realização de provas em concreto têm 
contado com o patrocínio de outras empresas. 
 A grande prioridade dos “Ases” é, neste momento, a 

pista, situada num terreno da Ribeira dos Moinhos 
cedido pela Câmara Municipal de Sines.
 “Nós fizemos a nossa pista de raiz, o circuito, as 

instalações. Ao longo deste ano temos vindo a arranjar 
material, como a parte informática de cronometragem, 
o sistema de som... Há pilotos de todo o país que nos 
dizem que a sul de Lisboa não há pista melhor que a 
nossa. É um grande orgulho”, diz Herondina. 
 Na época 2003/2004, os três pilotos não vão competir 

e o clube vai concentrar os seus recursos na parte 
organizativa, de que aliás já têm uma experiência 
interessante.
 “Este ano fizemos um campeonato - começou em 

Fevereiro e terminou em Setembro -, que teve o 
patrocínio de uma agência de viagens e um 

hipermercado. Chegámos a ter 60 pilotos num único 
dia”.
 No início do ano que vem, os “Ases do Volante” vão 

iniciar um novo troféu inter-empresas, com o apoio de 
firmas de Sines e de uma empresa sedeada fora do 
concelho.
 Se o clube conseguir, como pretende, federar a sua 

pista, Sines poderá, no futuro próximo, receber provas 
do campeonato nacional de autocross e kartcross. 

 “Trazermos o nacional a Sines era muito bom para nós 
e para a terra, para o comércio local. Quem frequenta 
estes campeonatos, sabe que o nacional  envolve muito 
pilotos”, afirma a presidente.

 Com actividade nas modalidades de autocross e 
kartcross, o Clube “Ases do Volante” pretende no 
futuro estender as actividade a outros desportos 
motorizados, como o “tuning” (carros transformados).

Câmara cria escola de ténis
As inscrições, abertas a maiores de seis anos, podem ser feitas no Pavilhão dos Desportos.

A CÂMARA Municipal de Sines continua a alargar o leque de oferta desportiva no concelho. Para esse feito, está a 
criar uma escola de ténis, que irá funcionar nos campos do Parque Desportivo Municipal e está aberta a todos os 
sineenses com mais de seis anos de idade. Os inscritos serão distribuídos por escalões etários (iniciados, infantis, 
cadetes, juniores, seniores, +35 anos, +45 anos e +55 anos). Além dos escalões etários, haverá três níveis 
qualitativos de prática do ténis - iniciação, aprendizagem / desenvolvimento e especialização -, de acordo com a 
experiência e capacidade dos atletas. Todos os alunos passarão por um processo de avaliação inicial, de modo a 
realizar um diagnóstico completo das suas capacidades, para melhor adequar todo o processo de ensino-
aprendizagem. É intenção do Sector de Desporto da CMS realizar um torneio de ténis - singulares - no mês de 
Maio de 2004 -, com o objectivo de proporcionar uma experiência competitiva aos participantes interessados, 
promovendo também a sua prática junto da população do concelho.

Carro em competição na prova realizada na pista da Ribeira dos Moinhos, dia 1 de Julho (Foto: Rui Reis / Setubalense).
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Outono vitorioso 
para hoquistas de Sines
Ricardo Pereira é campeão do mundo sénior e Rui Cova é 
campeão do mundo e da Europa júnior.

O ATLETA sineense Ricardo Pereira, representando a 
selecção portuguesa de hóquei em patins, sagrou-se 
campeão no mundial da modalidade realizado entre 27 
de Setembro e 4 de Outubro, em Oliveira de Azeméis. 
 Pereira, avançado, 25 anos, actualmente a representar a 

equipa espanhola do Reus (a cidade onde se estreou 
como internacional sénior), marcou seis golos no 
campeonato do mundo, o mais importante dos quais na 
vitória tangencial (2-1) sobre a Argentina, nas meias-
finais.
 É o ponto mais alto da carreira do atleta, formado na 

escola do Vasco da Gama Atlético Clube, que, recorde-
se já tinha sido o melhor marcador (17 golos) do 
Campeonato da Europa 2002, realizado em Florença.
 Rui Cova ganhou tudo. Mas Sines tem mais 

uma campeão de hóquei. Rui Cova, que também fez 
parte da sua formação como hoquista nas escolas do 
Vasco da Gama Atlético Clube, integrou a selecção 
portuguesa que se sagrou recentemente campeã do 
mundo e da Europa no escalão de sub-20. 

 No campeonato do mundo, realizado na capital 
uruguaia, Montevideu, entre 13 a 23 de Agosto, 
Portugal conseguiu chegar ao primeiro lugar depois de 
vencer na final a Argentina, por 5-3. O 13.º título 
europeu de Portugal na categoria foi obtido em Vale de 
Cambra (18-24 Outubro), com um triunfo sobre a 
Espanha por 2-1.

 Rui Cova, que marcou quatro golos em Vale de 
Cambra, é actualmente atleta do Sport Lisboa e Benfica.

Nicole Pacheco 
quinta melhor 
do mundo

A ATLETA do Ginásio Clube de Sines Nicole Pacheco 
classificou-se em quinto lugar na prova de duplo-mini 
trampolim dos Mundiais de Esperanças, realizados 
entre 20 e 25 de Outubro, na cidade alemã de 
Hannover. Mais um grande resultado, a juntar à 
medalha de prata obtida o ano passado nos 
Campeonatos da Europa, que confirma Nicole como 
uma das maiores promessas do desporto nacional, 
principalmente agora que os trampolins passaram a 
integrar o calendário olímpico. 
 Além de Nicole, estiveram em Hannover mais nove 

atletas do Ginásio, todos posicionados na primeira 
metade da tabela. As suas classificações, por 
modalidades, foram: tumbling (José Gonçalves, 17.º; 
Daniel Correia, 18.º), trampolim sincronizado (Sara 
Marques e Andreia Cruz, 15.º; Joana Chumbinho e 
Cristina Silva, 27.º), trampolim individual (João 
Gonçalves, 29.º; Mário Pereira, Andreia Cruz, Cristina 
Silva e Esmeralda Pereira, abaixo do 30.º) e duplo mini 
trampolim (Sara Marques, 23.º; Mário Pereira, 18.º; 
Esmeralda Pereira).
 A secção de Ginástica do Ginásio Clube de Sines 

detém o primeiro lugar do ranking distrital nos últimos 
10 anos e tem obtido classificações de relevo em todas 
as provas, nacionais e internacionais em que tem 
participado. Em 2004, em termos competitivos, o 
grande desafio é defender o título de vice-campeã 
europeia conquistado por Nicole o ano passado.

Radiomodelismo
conquista vitória 
em Inglaterra

O piloto sineense Francisco Soares, da Associação de 
Radiomodelismo do Litoral Alentejano, conquistou o primeiro 
lugar na categoria “turismo a combustão” na Eurocup Tamiya,
realizada  dias 5, 6 e 7 de Setembro na cidade inglesa de 
Shnetterton. Além de Francisco Soares, os outros sineenses 
presentes (numa equipa constituída por oito pilotos) foram 
Hélder Colos, classificado em 24.º lugar na categoria F1, e Luís 
Correia, que obteve a mesma posição na categoria “turismo 
modificado”. Os interessados em aderir à Associação de 
Radiomodelismo devem dirigir-se à Galeria BT.

PAVILHÃO DOS DESPORTOS

15 de Novembro

18h00 - Vasco da Gama / Parede F. C. 
(Hóquei em patins - Seniores - Camp. Nac. 2ª divisão)
20h30 - Independentes / Samoquense
(Futsal - Seniores - Campeonato Distrital)

16 de Novembro

11h00 - Vasco da Gama / Fabril
(Hóquei em Patins - Iniciados - Torneio abertura)
17h00 - Vasco da Gama / Azeitonense 
(Hóquei em patins - Juvenis - Torneio de abertura)

23 de Novembro

16h00 - Vasco da Gama / Sesimbra
(Hóquei em patins -Infantis b - 1º circuito concentração)
17h00 - Vasco da Gama / Sesimbra
(Hóquei em patins - Juvenis - Torneio de abertura)
29 de Novembro

18h00 - Independentes / Zona Azul
(Futsal - Seniores -  Camp. Distrital)

30 de Novembro

17h00 - Vasco da Gama / Grandolense
(Hóquei em patins - Juvenis - Torneio de abertura)

ESTÁDIO MUNICIPAL

16 de Novembro

10h30 - Vasco da Gama / Beira Mar Almada
(Futebol 11 - Iniciados - Camp. Distrital 1ª Div.)

22 de Novembro

09h30 - Vasco da Gama / Vitória de Setúbal
(Futebol 7 - Infantis - Campeonato distrital)
11h00 - Vasco da Gama / Estrela Stº André
(Futebol 7 - Escolas - Camp. Distrital)
15h00 - Vasco da Gama / Palmelense
(Futebol 11 - Juniores - camp. Distrital 1ª Div.)

23 de Novembro

10h30 - Vasco da Gama / Almada A. Clube
(Futebol 11 - Juvenis - Camp. Distrital 1ªDiv.)

30 de Novembro

10h30 - Vasco da Gama / G. D. Fabril
(Futebol 11 - Iniciados - Camp. Distrital 1ª Div.)
15h00 - Vasco da Gama / G. D. Beja
(Futebol 11 - Seniores - Camp. Nacional 3ª Div.)
CAMPO DO MAR - PORTO COVO

16 de Novembro

15h00 - C. D. R. Porto Covo / Santo André F. C.
(Futebol 11 - Seniores - Camp. Distr. 2ªDiv.)

30 de Novembro

15h00 - C. D. R. Porto Covo / F. C. Areias
(Futebol 11 - Seniores - Camp. Distr. 2ª Div.)

CAMPO DE FUTEBOL DO CASOTO

22 de Novembro

15h00 - G. D. Casoto / Alvalade
(Futebol 11 - Seniores - Camp. Distr. Inatel)

CAMPO DE FUTEBOL DA SONEGA

15 de Novembro 

15.00h - G. D. L. Soneguense / Ald. Chãos
(Futebol 11 - Seniores - Camp. Distr. Inatel)

29 de Novembro

15h00 - G. D. L. Soneguense / G. D. Casoto
(Futebol 11 - Seniores - Camp. Distr.Inatel)

PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL - CAMPOS DE TÉNIS
Abertos todos os dias das 09h00 às 19h00 

CLUBE NÁUTICO DE SINES
Domingos:
Das 12h00 às 16h00 - treinos de Optimist e Lazer

Os eventos desportivos anteriores a 15 de Novembro e/ou  integrados nas 
comemorações do Dia do Município não estão incluídos neste calendário

CALENDÁRIO DESPORTIVODesport

Câmara
Municipal de Sines

Ricardo Pereira erguendo a taça 
de campeão do mundo 
conquistada no início de Outubro 
em Oliveira de Azeméis.

(Foto retirada do seu site oficial: 
www.ricardopereira.pt.vu)

Francisco Soares (à direita).

Nicole Pacheco
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Cada vez mais os enfermeiros devem 
ir onde os cidadãos se encontrem
Gina Chu, vogal de enfermagem da direcção do Centro de Saúde de Sines, fala do trabalho da equipa que 
dirige dentro e fora do centro. 

Sineense - Cada vez mais existe a preocupação de ir ao 
encontro do utente. Que actividades são desenvolvidas pelo 
corpo de enfermagem fora do centro de saúde?
Gina Chu - Sendo que os cuidados de enfermagem se devem 
centrar no indivíduo / família / comunidade, cada vez mais os 
enfermeiros devem prestar cuidados nos locais onde os cidadãos 
se encontrem, isto é, residem, trabalham ou se divertem. Neste 
sentido, as actividades desenvolvidas na comunidade devem dar 
respostas às necessidades dos cidadãos aos três níveis de 
intervenção, que incluem prevenção da doença e promoção da 
saúde, tratamento e reabilitação. Deste modo, as actividades mais 
frequentemente desenvolvidas pelos enfermeiros do centro de 
saúde na comunidade são: visitas domiciliárias, vacinação e 
acções de educação para a saúde (programa de saúde escolar e 
outros grupos). Para o desenvolvimento de algumas actividades, o 
centro de saúde conta com a cooperação de diferentes instituições 
do concelho, como a Câmara Municipal de Sines, infantários, pré-
primárias e escolas do concelho, Segurança Social de Santo André 
e Santa Casa da Misericórdia.

E no Centro de saúde? Que serviços são prestados?
São prestados cuidados de enfermagem nos diferentes programas 
de saúde, quer sejam para prevenção da doença e promoção da 
saúde, quer no tratamento e em situações resultantes do 
atendimento de doença aguda no SADU [Serviço de Atendimento 
de Urgência]. 

De que forma os utentes podem requisitar serviços como, por 
exemplo, o de visita domiciliária?
No âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença, a visita 
domiciliária não necessita de ser requisitada. A visita domiciliária 
para tratamento decorre da avaliação do estado de saúde do 
doente por parte do médico de família, ou por orientação hospitalar 
após internamento.

Fale-me um pouco sobre o Grupo de Intervenção em Saúde 

O primeiro navio
26 de Outubro de 2003 fica na história económica de Sines como o dia em que 
o primeiro metaneiro aportou no Terminal de Gás Natural.

O Terminal de Gás Natural Liquefeito, localizado a sul da cidade de Sines, recebeu na tarde de 26 de Outubro,
para testes, o primeiro navio metaneiro, proveniente da Nigéria. No início de 2004 começará a operação 
comercial do terminal, estando previstas mais duas operações de teste das infra-estruturas do terminal. Quando 
entrar em pleno funcionamento, o terminal de Sines, uma infra-estrutura da responsabilidade da empresa 
Transgás Atlântico, terá capacidade de gaseificação de 5,2 mil milhões de metros cúbicos de gás, o que 
corresponde sensivelmente ao dobro da capacidade de abastecimento hoje existente através do gasoduto do 
Magrebe. Dada a instabilidade política dessa região, a existência de uma segunda entrada de gás em Portugal é 
considerada um valor estratégico em termos da segurança do abastecimento energético do país.

Comunitária (GISC). Em que consiste e quem 
intervém?
O GISC é um projecto de enquadramento e planeamento 
de actividades de saúde dirigidas à comunidade. 
Intervêm neste projecto duas enfermeiras, um médico, 
uma administrativa do centro de saúde e os seguintes 
parceiros: CMS, Parque Natural, infantários, pré-
primárias e escolas do concelho, Clube de Natação do 
Litoral Alentejano e Santa Casa da Misericórdia. 

Relativamente à actividade relacionada com a saúde 
escolar, de que forma se promovem hábitos de vida 
saudáveis?
Realizam-se reuniões nas escolas com os educandos, 
educadores ou pais, divulga-se informações através de 
folhetos e cartazes sobre temáticas que versam a 
prevenção de hábitos nocivos e de cidadania. 

Quais são os bons hábitos de saúde que ainda faltam 
aos sineenses?
Deve continuar-se o investimento na sensibilização da 
promoção de hábitos alimentares adequados, do exercício físico, 
da prevenção de acidentes e na redução de hábitos nocivos, como 
por exemplo o tabagismo, o alcoolismo, a toxicodependência, entre 
outros.

Como funciona o curso de preparação para o parto 
psicoprofilático?
A preparação para o parto pretende ajudar os pais para o 
nascimento do seu filho. Para tal, o centro de saúde desenvolve 
actividades formativas neste âmbito, por uma enfermeira 
especialista com formação adequada. As grávidas seguidas no 
centro de saúde podem aceder a esta formação dirigindo-se à 
enfermeira responsável pela saúde materna. 

Quais são as principais dificuldades da equipa de enfermagem 

do Centro de saúde de Sines?
Algumas das dificuldades sentidas relacionam-se com a carência 
de enfermeiros e de espaços físicos com área adequada ao fim a 
que se destinam.

Quais são os vossos projectos futuros?
Neste momento a principal preocupação está na consolidação dos 
projectos que temos em execução. Até à data, os nossos objectivos 
têm sido atingidos, dada a grande dedicação e empenhamento 
demonstrados pela equipa de enfermagem. 
 A satisfação demonstrada pelos cidadãos relativa à organização 
dos cuidados de enfermagem que lhes tem proporcionado resposta 
adequada na perspectiva de ganhos em saúde e melhoria da sua 
qualidade de vida, é para os enfermeiros a garantia da necessidade 
da continuidade do projecto. 

Equipa de enfermagem do Centro de Saúde de Sines.
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Abertas inscrições 

para novos bombeiros
Os Bombeiros Voluntários de Sines estão a receber inscrições para cadetes e aspirantes. O 
comandante Sérgio Cordeiro falou ao jornal municipal de uma actividade cuja maior 
compensação não tem dia do mês para receber.

Sineense - Porque é que decidiram abrir inscrições para 
novos bombeiros nesta altura?
Sérgio Cordeiro - Tem a ver com as oportunidades e 
necessidades de formação. Em 2002/2003, ocupámos o ano 
lectivo todo com a formação dos mais velhos, para efeitos de 
promoção. Esta ano há lugar para um grupo de mais novos. 
Embora recebamos inscrições até ao Verão que vem, estamos a 
tentar que eles não venham um a um, mas que possamos criar 
um grupo que seja integrado e formado em conjunto. Aceitamos 
prioritariamente inscrições de homens e mulheres entre os 14 e 
os 35 anos, que é a faixa etária em que, ingressando nos 
bombeiros, se pode depois progredir em termos hierárquicos. Se 
tiver mais de 35 anos, ficará como auxiliar. 

Com 14 anos, o que é que eles podem fazer?
Com 14 anos há uma iniciação às regras básicas do socorrismo, 
ao conhecimento da estrutura, da disciplina, dos equipamentos 
dos bombeiros, mas não se pode integrar missões de risco. Aos 
18 anos os jovens deixam de ser cadetes e tornam-se 
aspirantes. Depois, se passarem num exame realizado para tal, 
tornam-se bombeiros de terceira classe e entram na hierarquia 
do corpo. 

Que tipo de disponibilidade deve ter um bombeiro 
voluntário?
A disponibilidade do bombeiro voluntário será permanente, 
dentro, claro, das limitações da sua vida pessoal e profissional. 
Também temos voluntários que são em simultâneo empregados 
remunerados dos bombeiros essencialmente na área dos 
serviços de saúde pré-hospitalar, porque tal é necessário. Mas 
estes bombeiros que trabalham em permanência não são 
suficientes em situações de emergência e ao fim-de-semana o 
piquete com cerca de 30 bombeiros é totalmente voluntário.

Sendo que, por definição, não há salários, os bombeiros 
voluntários têm qualquer outro tipo de compensação?
Aquilo que neste momento lhes é facultado é apenas a isenção 
de taxa moderadora nos serviços de assistência médica. Há 
também algumas compensações em termos de reforma. Mas a 
melhor compensa para um bombeiro voluntário, tal como eu sou, 
é depois de um dia, depois de uma noite, depois de uma semana, 
sentirmos que estamos cansados, física e psicologicamente, 
mas que contribuímos para minorar o sofrimento ou até salvar 
uma pessoa. Basta isso. Mas ser bombeiro não é só querer, é 
também sentir. Há pessoas que estão lá há 40 anos e outras que 
só ficam uns meses porque acabam por sentir que a sua vocação 
não é essa. 

Tem vindo a diminuir a adesão dos jovens à actividade de 
bombeiro voluntário...
Sim, infelizmente, e sobretudo nos centros mais populosos. No 
interior, se calhar, por haver menos atracções, os jovens se 
sintam mais motivados. Mas daí o nosso empenho na 
divulgação. Já falei com o director da Escola Secundária para a 
realização de um conjunto de acções no sentido de motivar os 
jovens para esta actividade. Foi, de resto, da secundária que 
vieram os 10 inscritos que temos até agora.

Qual é a percentagem de elementos femininos na 
corporação?
O corpo tem cerca de 70 bombeiros no activo. Neste momento, 
cerca de 30 por cento são mulheres. Pode parecer pouco, mas 
aquilo que se constata é que, se numa situação de emergência 
tivermos 10 bombeiros, cinco ou seis serão mulheres. Há 
muitos homens a trabalhar fora e por turnos, o que faz com que 
as mulheres, que normalmente estão empregadas na zona, 
tenham uma maior disponibilidade na chamada ao socorro.

As mulheres fazem todo o tipo de serviço?
Sim. No início, as bombeiras eram apenas auxiliares, sobretudo 
na área de comunicações e saúde. Neste momento não. Todas
as mulheres que temos no nosso corpo de bombeiros fizeram 
carreira de bombeiros, fizeram promoção, são bombeiros com 
graduação e que executam todas as tarefas, do serviço de 
saúde ao combate a incêndios, nos acidentes, etc. 

Em termos de qualidade do serviço prestado, um corpo 
baseado apenas nos voluntários fica limitado?
Pessoalmente, sempre defendi o voluntariado. Quem faz por 
gosto, com vocação, consegue produzir mais e ser mais 
eficiente do que quem o faz à espera de uma remuneração 
material. Até porque, actualmente, os voluntários são-no só no 
sentido da disponibilidade, porque em termos de acção são 
profissionais. Claro que isso acarreta problemas. A formação, 
para ser continuada e com qualificação, exige uma carga 
horária muito grande, e nem sempre há disponibilidade de quem 
é voluntário. Se for para um curso de socorrismo avançado, por 
exemplo, são seis semanas de formação, em regime de 
internato, na Escola Nacional de Bombeiros. 
  Penso que devíamos partir para um regime misto. Julgo que, 
para além do grupo que já existe para os serviços de saúde, 
devia haver também um grupo profissional, disponível 24 horas 
por dia para acorrer aos incêndios e acidentes mais graves. Luto 
para que Sines tenha um grupo desse tipo - nem que seja de 
cinco ou seis pessoas - no prazo máximo de um, dois anos. 

Neste momento, se houver uma situação de primeira 
intervenção temos que tocar o alarme, o que não é tão eficaz em 
termos de celeridade, porque há o tempo gasto na deslocação 
das pessoas até ao quartel, o fardar, etc. Terá que se unir 
esforços entre autarquia e empresas para se criar uma equipa 
permanente. Porque se um incêndio for atacado nos primeiros 
cinco minutos consegue-se fazer muito mais do que 15 minutos 
depois.

Estátua de homenagem ao bombeiro, situada junto do seu quartel.

Sérgio Cordeiro, comandante dos BVS.

EDITAL 94/2003

Viaturas Abandonadas na Via Pública

Manuel Coelho Carvalho; Presidente da Câmara Municipal de Sines:
Faço público que de acordo com o Dec. Lei 265 A/ 2001, secção V, Art.º
169,170 , 171 e 172 de 28.09.2001, e do nº 8 da Postura de Trânsito, deverão 
ser retirados da Via Pública  no prazo de oito (08) dias os seguintes 
veículos:

- Veículo Fiat Panda 750 L  de cor vermelha, matrícula QI-09-54, 
abandonado na Rua  Emmérico Nunes, frente ao n.º 3 r/c.
- Veículo Renault 12 TL, de cor castanho, matrícula HP-78-60, abandonado 
na Azinhaga das Percebeiras  (frente à Megalógica).
- Veículo Opel  Kadet 1.4. S, de cor Azul, sem matrícula, abandonado na 
Rua das Percebeiras ( junto á Megalógica ).
- Veículo Renault  11, de cor cinzento, matrícula FQ-90-58, abandonado no 
Bairro 1º de Maio ( frente ao Café Parafuso).
- Veículo Ford Transit, de cor branca, matrícula PI-02-98, abandonado no 
Bairro 1º de Maio frente ao n.º 213.
- Veículo Renault 5, de cor branca, matrícula QH-54-15, abandonado na Rua 
José Martins Ferreira ( estacionamento no passeio, frente à coorperativa 
de habitação ).
- Veículo Fiat Tipo, de cor cinzento, matrícula SE-26-26, abandonado no 
parque da Ruas Dias Coelho (junto ao Bairro Operário).
- Veículo Peugeot 505 GRD, de cor branca, matrícula QF- 33-38, 
abandonado na Urbanização de São Marcos ( prédios da EDP), traseiras do 
lote 59.
- Veículo Opel Corsa, de cor branca, matrícula SD-16-26, abandonado na 
Rua Bento Gonçalves (junto ao parque infantil da Comissão de Moradores 
da Baixa de São Pedro).
- Veículo Bedford Seta, de cor branca, matrícula UD-67-44, abandonado no 
estacionamento da Courela da Cruz.
- Roulote Pluma, de cor branca, matrícula P- 61098, abandonada no 
estacionamento da Courela da Cruz.
- Veículo Renault 5 GTR, de cor vermelho, matrícula VH-40-61, abandonado 
na estrada da Costa do Norte (frente ao ATL).
- Veículo Opel Corsa, de cor preto, matrícula UA-64-75, abandonado (junto 
ao estacionamento do prédio de São Rafael ).
- Veículo Wolkswagen Polo Coupé, de cor branca, matrícula 34-00-BS, 
abandonado nas traseiras do cemitério ( ao lado da GALP ).
- Veículo Ford Escort, de cor azul, matrícula NB-69-75, abandonado no 
Largo Professor Sines Fernandes ( frente ao n.º 39 ).
- Veículo Nissan Cab Star de cor castanha, matrícula GV-17-39, 
abandonado na Zil II ( rua principal).
- Caixa térmica, de cor branca, abandonado na Zil II ( rua principal ).
- Atrelado com contentor, abandonado na Zil II, ( rua principal ).
- Veículo Nissan Vanete, de cor branca, matrícula LQ-83-80, abandonado 
na Zil II (rua da Telgal ).
- Veículo Bedford Seta, de cor branca, matrícula SC-82-91, abandonado na 
Zil II,  rua da Telgal.
- Veículo Lancia Prisma 1.6 I E , de cor cinzento, matrícula HQ-02-62 (sem 
rodas) abandonado na Zil II , na rua da Telgal.
- Veículo Renault 5 TLC, de cor creme, matrícula CZ-90-26, abandonado na 
Zil II, na rua da Telgal.
- Veículo Datsun, de cor amarelo, matrícula FN-12-29, abandonado na Zil II ( 
junto ao lote 134 ).
- Veículo BMW, de cor branca, sem matrícula, abandonado na Zil II ( junto 
ao lote 1060 ).
- Veículo Renault Express 1.2, de cor vermelha, matrícula XQ-68-65, 
abandonado nas traseiras do Bairro Amilcar Cabral, ( junto à vedação da 
APS ).
- Veículo Opel Corsa GT, de cor preto, matrícula RF-78-53, abandonado nas 
traseiras do Bairro Amilcar Cabral ( junto à vedação da APS).
- Veículo Opel Corsa, de cor branca, matrícula AQ-42-27, abandonado nas 
traseiras do Bairro Amilcar Cabral ( junto à vedação da APS).
- Veículo Renault 9, de cor cinzento metalizado, matrícula NG-62-90, 
abandonado nas traseiras do Bairro Amilcar Cabral ( junto à vedação da 
APS ).
- Veículo Citroen BX 14 ED, de cor cinzento, matrícula OJ-32-91, 
abandonado na Zil II (junto ao lote 1081)
- Dumper modelo Jumbo n.º 066, de cor amarela, abandonado na Zil II ( 
junto ao lote 1162 ). 
- Veículo Fiat Panda 750 L Campus, matrícula OX-54-54, abandonado no 
Bairro Amilcar Cabral ( frente ao lote n.º 3  na rua  Baltazar Lopes da Silva).

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

Paços do Concelho de Sines, aos 30 Outubro de 2003 
O Presidente da Câmara Municipal de Sines
Manuel Coelho Carvalho
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JOÃO MARTINS (1927-1993)

O «sexto violino»
Assinala-se no dia 16 de Novembro 
10 anos sobre a data da morte de João 
Martins, o mais destacado atleta da 
história do desporto sineense e um 
dos melhores jogadores de sempre do 
futebol português. Especialmente bem 
sucedido na posição de avançado-
centro (ocupou outras), Martins jogou 
no Sporting Clube de Portugal, entre 
1946 a 1959, ao lado dos “cinco 
violinos”, sendo considerado por 
muitos o sexto “virtuoso” daquela 
linha avançada famosa. Conquistou 
cinco campeonatos nacionais pelos 
leões, representou a selecção nacional 
e a sua postura em campo valeu-lhe 
uma "Medalha de Exemplar 
Comportamento" por ter efectuado 
mais de 400 jogos sem um único 
castigo. Faleceu em França, onde 
estava emigrado, em 1993.

Vítor Seromenho

Vítor em acção.

JOÃO Baptista Martins nasce em Sines no dia 3 de 
Setembro de 1927. O seu primeiro emprego é na 
indústria da cortiça, como entalhador de rolhas.

 Começa a jogar futebol no Sport Lisboa e Sines 
(também conhecido por "Nacional"), aos 16 anos. O seu 
primeiro jogo realiza-se em Alcácer do Sal, contra o 
Barrosinha.
 Ainda júnior, aos 17 anos, o chefe de um fábrica de 

conservas faz-lhe um convite para jogar no Olhanense, 
então na I Divisão Nacional. Foi sozinho no comboio e 
esteve no Algarve um mês. As saudades fizeram-no 
regressar a casa.
 Mas o seu destino era sair de Sines e cumprir a vocação 

num clube grande.
 Um dia, um misto do Barreiro vem jogar ao Alentejo. 

Com Martins ao centro, o Sport Lisboa e Sines vence por 
6-1. Três golos do jovem avançado-centro e uma exibição 
portentosa fazem a CUF interessar-se por ele. Prometem-
lhe emprego e Martins assina contrato.
 Mas o emprego não vem e meia hora antes do primeiro 

jogo oficial no novo clube, já na cabine, Martins recusa-se 
a alinhar (tem esse direito, de acordo com a legislação 
daquele tempo).

 Levado por um massagista da CUF, o sineense 
apresenta-se em Alvalade em 1946. Abrantes Mendes e 
Buchelli, então técnicos do clube leonino, experimentam-
no juntamente com Vasques e Travassos. Martins, ainda 
que na altura sem o fulgor dos dois companheiros do 
exame, agrada e fica. O seu ordenado mensal, de 400$00, 
é uma fortuna para o novato que saíra de Sines à aventura. 
Ao clube, o negócio fica muito barato: paga por ele 
apenas 100$00.
 Ao chegar ao Sporting (clube do seu coração desde que o 

ciclista ferreirense Alfredo Trindade empolgava o país na 
sua rivalidade com o benfiquista Nicolau) João Martins 
era um magrizela. Aos dezasseis anos, já com um 1,74m 
de altura, pesava apenas 48 quilos. Bastaram-lhe uns 
meses de Sporting e refeições reforçadas para aumentar 
13 quilos.
 Quando entra no clube de Alvalade, que então iniciava a 

sua década dourada (1950s), a concorrência é forte: nada 
mais nada menos que a linha avançada que ficou 

conhecida pelos "Cinco Violinos".
 Joga pela primeira vez como sénior contra o Vitória de 

Setúbal, no lugar de Jesus Correia. A estreia é boa. O 
Sporting faz nove golos e um deles é do caloiro 
alentejano.
 A oportunidade para segurar um lugar na equipa surge 

na época de 1949/50, com o abandono de Peyroteo.
 Martins destaca-se pela versatilidade. É o operário da 

equipa, joga em todas as posições. Do número 7 ao 
número 11, o homem de Sines percorre toda a escala. 
Num jogo com o Oriental, chega a ocupar a posição de 
guarda-redes.
 Mas a posição em que mais se destaca é a de avançado-

centro. O "violino" Travassos, companheiro e amigo, diz 
na ocasião da sua morte (1993), ao jornal "Sporting": 
"Foi o melhor avançado-centro que já existiu no futebol 
português. Desmarcava-se muito bem, isolava-se com 
facilidade, fugindo à marcação dos adversários, e tinha 
excelente aptidão para o jogo de cabeça, o que causava o 
pânico entre as equipas que defrontávamos”

 Na época de 1953/54, à frente de nomes 
como Matateu e José Águas, João Martins 
recebe a "Bota de Prata" como melhor 
marcador do campeonato nacional (31 
golos).

 Ainda no Sporting, ganha os célebres 
quatro campeonatos seguidos (1950-51, 
1951-52, 1952-53 e 1953-54), o 
campeonato de e 1957-58 e a Taça de 
Portugal (1953-54).

 Faz história ao disputar o jogo que 
inaugura a Taça dos Campeões em Alvalade 
em Setembro de 1955, marcando dois golos 
(Sporting-Partizan: 3-3). Na Taça Latina, 
em 1952, no Juventus-Sporting (3-2), em 
Paris, volta a marcar dois golos. Repete a 
proeza em mais dois jogos desta Taça:
Milan-Sporting (4-3) e Sporting-Valência
(4-1).

 É convocado pela primeira vez para a 
selecção nacional em 23 de Novembro de 
1952, com 24 anos. É internacional em três 
lugares (avançado-centro, extremo-direito e 
extremo-esquerdo), vestindo 12 vezes a 
camisola da equipa portuguesa.
 Depois de representar o Sporting durante 

13 temporadas, retira-se em 1959. O seu 
último jogo oficial é diante do Caldas (0-0), 
em 22 de Fevereiro. E o último golo é 
marcado ao Torreense (2-0), em 10 de 
Fevereiro. Em Novembro desse ano, 
Alvalade despede-se dele com uma justa 
homenagem.
 Ao longo da carreira João Martins marca 

258 golos pelo Sporting e revela um "fair 
play" perfeitamente incomum. A Federação Portuguesa 
de Futebol agracia-o com a "Medalha de Exemplar 
Comportamento" por ter efectuado mais de 400 jogos 
sem um único castigo.
 Depois de deixar o futebol, como os salários da altura 

não permitiam uma reforma dourada aos 32 anos, João 
Martins volta ao trabalho. Durante mais de duas décadas 
vive emigrado em França, onde se emprega como 
operário fabril.
 No dia 16 de Novembro de 1993, com 66 anos, morre, 

por insuficiência cardíaca. O seu corpo vem de França e é 
sepultado em Sines.
 A CMS agracia-o, a título póstumo, com a Medalha 

Dourada de Mérito Desportivo Municipal.

FONTES
Caderno "Martins - O jogador que custou cem escudos ao Sporting", n.º 47 da Colecção 
"Ídolos do Desporto", Lisboa, 1956.
Notícia "João Martins - O «sexto violino»", do jornalista Aurélio Márcio, publicada n'A 
BOLA de 18 de Novembro de 1993.
Notícia "Martins - Um alentejano que brilhou no Sporting", publicada no jornal O ÁS de 29 
de Dezembro de 1993.
Notícia "João Martins (o "sexto violino") foi a enterrar em Sines", publicada no jornal 
SPORTING de 23 de Novembro de 1993. 

Porque é que os benfiquistas 

gostam tanto do Martins

Dia 24 de Abril de 1955, campo das Salésias, antigo estádio do 
Belenenses. Última jornada do campeonato nacional. O 
Belenenses está a um passo que conquistar o seu segundo 
título de campeão. O adversário é de peso, o Sporting Clube de 
Portugal, mas o jogo está a correr bem. O Belenenses ganha por 
2-1 e tem o ponto a mais de que necessita para deixar o Benfica 
no segundo lugar. Até que a quatro minutos do fim do jogo, 
acontece o que o clube do Belém mais temia. João Martins, o 
experiente avançado do Sporting, desvia serenamente a bola do 
guarda-redes José Pereira e empata o jogo. O resultado não 
sofre alteração até ao fim. Benfica e Belenenses acabam o 
campeonato com o mesmo número de pontos, mas a equipa 
encarnada tem maior diferença de golos e sagra-se campeã. É 
esta a "lenda" do sportinguista Martins, que, sem o querer, 
"ofereceu" um campeonato nacional ao rival da Luz.


