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NATAL EM SINES. PÁG. 4

DESTAQUE SOCIEDADE

O município assinalou o seu
, ao longo do mês de 

Novembro, com actos protocolares e 
iniciativas nos domínios da acção 
social, cultura e desporto. As escolas e 
outras instituições ligadas ao ensino 
também lembraram a fundação do 
concelho de Sines. O ATL, por 
exemplo, fez uma encenação da 
entrega do foral. PÁGS. 5, 11-16

640.º

ANIVERSÁRIO

Sineense

VÁRIAS SECÇÕES

Em reunião realizada por iniciativa do 
presidente da CMS, a autarquia e as 
grandes empresas do concelho 
decidiram, dia 3 de Dezembro, 
constituir um grupo de trabalho para 
detecção da origem e resolução do 
problema da 

. Em Fevereiro, a 
autarquia organiza um encontro sobre 
ambiente e qualidade de vida. PÁG. 5

POLUIÇÃO

ATMOSFÉRICA

No dia do seu 60.º aniversário, os 
Bombeiros Voluntários de Sines
tiveram um presente especial: duas 

novas, oferecidas pela 
Câmara Municipal de Sines. No valor 
de 26 400 euros, os veículos - um de 
transporte e outro de socorro -, são 
uma ajuda de que o parque 
automóvel da corporação estava a 
precisar. PÁG. 19

AMBULÂNCIAS

MELHOR
VIVER

Conheça os principais projectos, obras e 
acções incluídos no Orçamento Municipal 

2004 e Grandes Opções do Plano 2004 / 
2007. PÁGS. 2, 3 E 6-10

Imagem: projecto 
de arranjos exteriores da 

Escola EB1 n.º 2 de Sines 
(Quinta dos Passarinhos).

ORÇAMENTO E GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO
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FICHA TÉCNICA

ATENDIMENTO PÚBLICO

Presidente Manuel Coelho Carvalho
Terças-feiras, das 10h00 às 13h00

Vereador José Ferreira Costa
Quintas-feiras, das 15h00 às 18h00

Vereadora Marisa Santos
Segundas-feiras, das 10h00 às 13h00

Vereador Armando Francisco
Sextas-feiras, das 10h00 às 13h00

Vereadores Idalino José, António Braz e 
João Vinagre

Terças-feiras, das 15h00 às 17h00

Reuniões de câmara públicas
Últimas quartas-feiras de cada mês, 
às 15h00, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho
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“A poluição é, neste 
momento, a maior 
preocupação da câmara”
Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, faz o 
balanço da actividade em 2003 e dá conta das prioridades da 
acção da autarquia para este ano.

Sineense - A Câmara Municipal de Sines, como a 
generalidade dos municípios, confrontou-se em 2003 
com grandes restrições financeiras. Que impacto tiveram 
essas restrições na actividade do ano passado e na 
elaboração do orçamento 2004?
Manuel Coelho - Fomos duramente atingidos e constringidos 
pela crise económica e financeira no país em 2003. Essa crise 
teve efeitos terríveis nas finanças da autarquia. Sofremos uma 
perda de receitas previsíveis de mais de 2 milhões de euros, 
respeitantes a derramas, sisa e contribuição autárquica. Temos
obras feitas e não pagas pela administração central, no valor de 
mais de 1,5 milhões de euros. A crise económica do país, 
afectou-nos ainda na não realização de receitas previstas com 
venda de terrenos que constam no orçamento para 2003 (mais 
de 1,5 milhões de euros), por falta de compradores / 
investidores. Conclusão: foi uma redução de receitas acima 
dos 5 milhões de euros.
  Esta situação teve efeitos muito negativos: atraso nos 
pagamentos a fornecedores, impossibilidade de lançarmos 
algumas obras importantes para Sines, aumento dos encargos 
com dívidas, etc.
  Teve também repercussões negativas no orçamento para 
2004, obrigando-nos a um esforço redobrado na sua 

elaboração, equilíbrio e execução. Infelizmente, a oposição 
esquece ou procura não ver esta realidade e lança-nos 
acusações profundamente injustas e até ofensivas.

O que destaca do trabalho realizado em 2003?
Apesar das dificuldades, conseguimos realizar projectos, obras 
e acções de extraordinária importância e alcance para Sines. 
Algum deste trabalho já é visível, outra parte será apreciada em 
2004, destacando-se a execução dos 124 fogos (praticamente 
prontos), o início da construção dos 128 fogos, o começo da 
obras das piscinas municipais (em franco desenvolvimento), a 
execução do Jardim Público de Porto Covo, a adjudicação da 
construção do edifício da Biblioteca / Centro de Artes e todos 
os projectos de arranjos das escolas. 
 Também concluímos os planos urbanísticos, com a 
apresentação aos eleitos do Plano de Salvaguarda e 
Valorização da Zona Histórica de Sines. Continuámos as 
obras de valorização da ZIL II. Lançámos o concurso para os 
contentores de resíduos enterrados na zona histórica. 
Melhorámos a limpeza da cidade e adquirimos novos 
equipamentos para limpeza e arranjo de estradas. 
Continuámos a modernização administrativa. Mantivemos e 
melhorámos os apoios ao desporto e às colectividades e as 
boas relações com a comunidade educativa e todas as 
instituições locais.
  Em áreas sobre as quais não temos possibilidade de agir tão 
directamente também interviemos. Melhorámos a prestação 
de cuidados de saúde, através das negociações com o ministro 
da Saúde, pressionando e apoiando a vinda de mais três 
médicos para o concelho, e interviemos junto do poder 
central, reivindicando a construção do novo Centro de Saúde 
de Sines. Estivemos ao lado da luta do pescadores, 
desenvolvendo várias acções com a Associação de Armadores, 
o Sindicato de Pescadores e a Associação Nacional de 
Municípios. Continuámos a insistir na necessidade urgente da 
construção das acessibilidades entre Sines, o Alentejo, a 
Espanha e a Europa, assim com as ligações ferroviárias do 
Porto de Sines com Setúbal, Lisboa e Espanha, de modo a 
garantir a viabilidade e a dinâmica do grande porto, para que 
Sines seja uma cidade e um concelho desenvolvido, com 
criação de muitos postos de trabalho, riqueza e 
desenvolvimento.

Em termos de grandes obras inscritas no orçamento 
2004, destacam-se a Biblioteca / Centro de Artes e as 
Piscinas Municipais, cujo principal ano, em termos de 
construção física, será este. Os sineenses podem contar 
com a entrada em funcionamento desses equipamentos 
em 2005?

Comecemos pelas piscinas municipais. O 
contrato prevê um prazo de construção de 
18 meses. As obras iniciaram-se em 
Setembro de 2003. Se tudo correr como 
até agora, prevê-se que possam estar 
concluídas no primeiro trimestre de 2005.
  A Biblioteca / Centro de Artes (que inclui 
arquivo municipal e auditório multiusos) 
é uma obra complexa. Estava previsto um 
prazo de execução de 21 meses. Mas a 
empresa a quem foi adjudicada a obra é 
uma empresa experiente e bem 
estruturada e prevê um prazo de execução 
de 16 meses. Está previsto iniciar a obra 
ainda em Janeiro e, se tudo correr como o 
programado, pode estar concluída em 
meados de 2005. Esta é a maior e mais 
importante obra de Sines. Vamo-nos
empenhar, de alma e coração, para que ela 
se faça com a rapidez possível, para 
qualificar, engrandecer e projectar a cidade 
de Sines. É uma obra de extraordinária Grande parte da edificação da Biblioteca / Centro de Artes deverá ser feita durante o ano de 2004.

Auditório multiusos Biblioteca Municipal

Manuel Coelho.
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

preocupação da câmara”

qualidade arquitectónica, de grande capacidade funcional e 
grande utilidade na educação, na cultura, em actividades 
lúdicas e de lazer, tão importantes e necessárias a toda a 
população de Sines. 
  Além disto, que é fundamental, esta obra será seguramente 
um pólo de atracção de visitantes a Sines e um factor de 
dinamização da zona histórica, da cidade e da vida económica 
de Sines, digam os seus detractores e profetas da desgraça o 
que quiserem para a procurar desvalorizar (ou inviabilizar).

No domínio da habitação, serão inaugurados brevemente 
os 124 fogos, parte do programa de realojamento da 
CMS. Em que ponto estão os outros programas 
habitacionais da autarquia?
Não descansarei e não me sentirei bem comigo próprio se não 
fizermos o que estiver ao nosso alcance para procurar resolver 
os problemas da habitação em Sines. Para isso estruturámos 
uma política de habitação e desenvolvemos projectos e 
programas em várias sectores. 
  Primeiro, fizemos o planeamento urbanístico e criámos 
espaços para construção de milhares de habitações. Nunca 
houve tanta oferta e disponibilidade de lotes para construir 
(com esta medida, demos uma resposta muito concreta à 
especulação dos preços das casas). 
  Segundo, desenvolvemos um programa para acabar com as 
barracas e casas miseráveis, procurando disponibilizar às 
famílias pobres uma habitação condigna. Em Fevereiro 
próximo estarão prontos 124 fogos para 124 famílias nesta 
situação. Continuaremos este programa até acabar com as 
barracas, se o governo nos apoiar com verbas e condições 
especiais de pagamento. 
  Terceiro, desenvolvemos um programa de construção de 
casas a custos controlados (o que representa cerca de metade 
do custo no mercado), para famílias jovens e outras que 
precisem de habitação condigna e não tenham meios ou 
posses para as adquirir a preços de mercado. Este programa 
está a ser concretizado, com a construção em marcha de 128 
(ou 164) habitações de um novo bairro junto à Quinta dos 
Passarinhos. Se tudo correr como está programado, estas casas 
estarão concluídas no final deste ano. O programa será 
continuado, com a construção de mais casas.
  Temos também em projecto um novo programa para a 
recuperação das casas degradadas da zona histórica. Este 
programa terá início logo que o Plano de Salvaguarda e 
Qualificação da Zona Histórica esteja aprovado e entre em 
vigor. Com este programa, que será acompanhado por acções 
de requalificação e revitalização de toda a zona histórica de 
Sines, é possível a instalação de dezenas de famílias naquela 
área.

Qual é o estado actual dos projectos e concursos dos 
melhoramentos nas escolas básicas?
A educação é uma das principais preocupações do executivo e 
particularmente do presidente, que é o responsável pelo 
pelouro. Depois do trabalho já realizado na recuperação dos 
edifícios, salas de aulas e equipamento das escolas, estamos 
agora empenhados em qualificar os espaços exteriores das 
escolas básicas do primeiro ciclo, dotando esses espaços de 
campos de jogos modernos e espaços cobertos adequados às 
actividades lúdicas de desporto e cultura.
  Concretamente, temos o projecto de arranjos exteriores da 
Escola EB1 n.º 2 de Sines (Quinta dos Passarinhos) pronto 
para lançar o concurso das obras. Aguardamos apenas os 
pareceres da DREA (Direcção Regional de Educação do 
Alentejo). Espero que estas obras se concretizem  no prazo de 
um ano. 
  Para a Escola EB1 n.º de Sines, lançámos o concurso da 
primeira fase dos espaços de recreio (cobertura e pavimento 
sintético) e do espaço entre os edifícios das salas de aula e a 
cantina. É uma obra com um período de execução de cerca de 
quatro meses. Aguardamos a entrega da totalidade do 
projecto dos espaços de recreio (incluindo campos de jogos). 
Logo que esta etapa esteja concretizada, lançaremos o 
concurso destas obras, tão necessárias e importantes para os 
professores, alunos e seus pais.

A luta contra a poluição atmosférica não é 
“orçamentável”, mas é uma das prioridades da acção da 
CMS para 2004. Como estão a decorrer os contactos com 
as empresas e o ministério?
A luta e o trabalho para resolver os problemas da poluição em 
Sines é neste momento a maior preocupação do presidente e 
do executivo desta câmara. É, portanto, uma prioridade, 
desenvolver um trabalho empenhado, persistente, 
acompanhado de todas as acções necessárias e eficazes para 
resolver estes problemas. A população de Sines está inquieta 

com as situações frequentes de maus cheiros, com receio 
compreensível de doenças. É uma situação também 
prejudicial à imagem de Sines, com repercussões sobre a vida 
económica e social. Foi por isso que o presidente da CMS 
convocou os representantes das administrações das empresas 
potencialmente poluidores para uma reunião e foi 
constituído um grupo de trabalho para detectar a origem do 
problema e a sua resolução. 
  Foi dito às empresas e ao ministério que não queremos, nem 
pretendemos nenhuma “cruzada” contra as empresas a 
laborar em Sines. Estas empresas são importantes para o país, 
mas devem cumprir as regras e observar as normas 
estabelecidas em leis, de modo a não causar problemas ao 
ambiente e às pessoas. Além disso, estas empresas devem 
também olhar para Sines de uma 
maneira diferente da que tem sido 
a prática da maioria. Isto é, devem 
ter uma atitude de mais e melhor 
cooperação com a autarquia em 
acções e propostas de parceria, 
dando assim um sinal mais 
positivo às populações e à câmara. 
Sines paga uma factura pesada 
pela presença de empresas de 
âmbito nacional e internacional. 
A câmara faz um esforço muito 
acima das suas posses (e das suas 
c o m p e t ê n c i a s )  p a r a  o  
desenvolvimento e planificação 
u r b a n a ,  a  i n s t a l a ç ã o  d e  
equipamentos  educat ivos ,  
desportivos, culturais, para que 
Sines tenha melhores condições 
de vida.  É uma situação 
incompreensível, injusta, que não 
aceitamos, pois sabemos da 

capacidade económica das empresas, das mais-valias 
arrecadadas e gastas noutros locais. Como presidente deste 
município, não me resigno a aceitar esta situação, porque 
entendo ser tempo e de justiça elementar uma outra atitude 
destas empresas para com o município e as pessoas de Sines. 
  Sines tem condições e potencialidades para ser um grande 
centro de desenvolvimento, atraindo bons investimentos, 
para criação de empresas e de riqueza. Sines será um espaço, 
um território com uma dinâmica fundamental para o 
desenvolvimento do litoral e do Alentejo, mas em primeiro 
lugar com benefícios e qualidade de vida de quem cá vive e 
trabalha (mais pormenores sobre a acção da CMS em termos de 

ambiente na página 5 deste jornal).

As piscinas municipais estão em bom ritmo de construção.

Um 2004 melhor que 2003
Caros munícipes,

Acabámos de celebrar o Natal como a festa da 
família e com sentido do renascimento do 
Homem na sua subida a patamares de 
mais humanismo, mais vivência 
solidária, em paz e entendimento entre 
os povos.
 Festejámos a passagem do ano, cada 

um à sua maneira, mas sempre com a 
esperança de que o próximo ano (este 
2004) seja melhor.
 De facto, 2003 foi para nós um ano 

pesado, tremendamente difícil, em 
especial para as famílias e pessoas com 
menos posses, para os idosos e 
desempregados, para os jovens à 
procura de emprego - para a grande 
maioria da população.
 A esta crise não escapou a nossa Câmara: tivemos 

uma diminuição nas receitas previstas de cerca de 
um milhão de contos (5 milhões de euros).
 Imaginem o que isto significa no desequilíbrio 

das nossas contas, com consequências nos atrasos 
de pagamentos aos fornecedores, na dificuldade 
de realizar as obras necessárias e investimentos 
para o futuro.
 Apesar desta situação de dificuldades financeiras, 

conseguimos manter um ritmo apreciável de 
obras e projectos e não diminuímos os apoios às 
colectividades, ao associativismo, às instituições 
(ver entrevista).
 Temos um orçamento aprovado e um plano de 

investimentos de relevo para 2004. Estamos 
determinados para um trabalho empenhado, para 
que 2004 seja um ano de obras fundamentais para 
Sines, entre as quais destaco: conclusão e entrega dos 

124 fogos a famílias a viver em barracas, 
construção de 164 novas habitações, 
construção das piscinas municipais, 
arranque da construção da segunda fase da 
Biblioteca / Cine-teatro / Centro de Artes, 
intervenção no arranjo dos espaços 
exteriores das escolas do ensino básico.
 2004 será também um ano de reforço do 

relacionamento com a comunidade 
educativa, com as Juntas de Freguesias de 
Sines e Porto Covo, com as instituições de 
solidariedade social e outras, com um 
maior e melhor apoio aos idosos e aos 
jovens, para quem vamos trabalhar na 
criação de espaços apropriados.

 Vamos continuar as obras e projectos necessários à 
qualificação urbana e turística de Porto Covo.
 Vamos preparar o programa das Comemorações do 

30.º aniversário do 25 de Abril, com realizações que 
realcem, relembrem e projectem o 25 de Abril, 
símbolo da nossa libertação, democracia e afirmação 
como um povo orgulhoso dos seus feitos e 
preparado para um futuro de progresso, de paz e 
vivência humanitária.
 Bom ano 2004!
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Mais de 800 seniores juntos em jantar
Cerca de 850 sineenses com idade igual ou superior a 55 anos comeram, beberam e divertiram-se no jantar de Natal organizado pela 
Câmara Municipal de Sines, dia 14 de Dezembro, nos Salões da Música e do Povo, uma iniciativa integrada no programa sénior da 
autarquia. O jantar-confraternização foi animado musicalmente pelo trio de fadistas Francisco Manafaia, Lucília Costa e Armando Casal 
(acompanhados à guitarra clássica por Carlos Silva e à guitarra portuguesa por Manuel Domingos), pelo Grupo Coral Amigos de Sines e 
pelos acordeonistas-vocalistas Nuno Silva e Luís Candeias, que fecharam a noite em dois bailes muito participados.

Almoço de convívio e homenagem. Os
autarcas e funcionários das autarquias de Sines reuniram-se, 
dia 23 de Dezembro, no Salão da Música, no tradicional almoço 
de Natal, este ano com a presença musical do grupo Trio Los 
Quatro. O jantar de Natal das autarquias, além de constituir uma 
ocasião de convívio dos trabalhadores é também o lugar onde 
se presta o reconhecimento aos funcionários há mais anos a 
trabalhar nas três instituições. Este ano foram homenageados 
24 funcionários que completaram uma vintena de anos nos 
quadros das autarquias e os 16 funcionários que se reformaram 
em 2003.

Presentes para as crianças. O filme “Piglet”, 
projectado na Sala das Fitas nos dias 9, 10, 11 e 12 de 
Dezembro, foi o presente de Natal oferecido este ano pela CM S 
às 981 crianças das escolas básicas e infantários. Dia 21 de 
Dezembro, numa organização conjunta da Junta de Freguesia 
de Sines e do Motoclube Águias do Oceano, Pais Natais de 
moto distribuiram presentes a 1200 crianças entre os zero e os 
10 anos. Este ano, pela primeira vez, realizou-se a Festa das 
Crianças dos Serviços do Sociais das Autarquias, no Salão do 
Povo, dia 20 de Dezembro, com teatro, demonstração de 
danças de salão, lanche e entregas de prendas.

O Natal nas escolas. As escolas também 
celebraram a chegada do Natal. Este ano, o “Sineense” esteve 
presente nas festas do ATL “A Gaivota” (dia 16 de Dezembro), 
Escolas EB1 n.º 1 de Sines e n.º 2 - Quinta dos Passarinhos (dia 
17) e Jardim de Infância n.º 2 (dia 19). Teatro, dança, cânticos de 
Natal, troca de prendas e lanchinhos fizeram a alegria das 
crianças na entrada da sua quadra preferida e também de umas 
férias muito saborosas. 

Música para 
a música e para Deus

COM DUAS palavras apenas - “Kyrie eleison” (“Senhor, tende 
piedade”) - começou a grande música europeia. Com duas 
palavras apenas - “Kyrie eleison” - se fez melhor música 
portuguesa de sempre, nos séculos XV, XVI e XVII, em lugares 
agora insuspeitos como, por exemplo, a Sé de Évora. Com “Kyrie 
eleison” começou a “Missa ab initio ante saecula creata sum”, de 
Manuel Cardoso (c. 1566-1650), a magnífica peça que fechou o 
concerto de Natal 2003, realizado dia 20 de Dezembro, na Igreja 
Matriz, com o Grupo Vocal Olisipo a fazer jus ao prestígio.

  A polifonia da Renascença é uma música curiosa: são textos 
sagrados cantados “a capella” por senhoras de saia preta e 
senhores de calça vincada, mas é sobretudo um espectáculo da 
música a divertir-se com ela própria. Música para Deus, mas 
música para a música, ornamentada, conspícua, lúdica. Quando 
chegou no seu cavalo preto, a Contra-Reforma tentou disciplinar 
a sensualidade pouco sagrada da música sagrada do seu tempo, 
mas perdeu a batalha. Graças a Deus. Porque se tivesse ganho 
talvez não sorrissem como sorriam Elsa Cortez (soprano), Maria 
Luísa Tavares (soprano), Lucinda Gerhardt (contralto),  Diogo 
Cerdeira (tenor), Armando Possante (barítono e direcção) e 
Carlos Pedro Santos (baixo). Sorriam porque havia o Céu no 
Céu e o Céu cá em baixo, no baile das suas gargantas.
  Além da missa de Cardoso, o Grupo Vocal Olisipo interpretou 
dois vilancicos de Natal de Pedro Rimonte (um banquete 
harmónico) e quatro responsórios de Natal de Estêvão Lopes 
Morago (as peças mais solenes).
  O Concerto de Natal foi uma organização da Associação Arte 
das Musas e da Diocese de Beja (Departamento do Património 
Histórico e Artístico), no âmbito do I Festival Terras Sem Sombra. 
A Câmara Municipal de Sines, uma das entidades que apoia o 
festival - cujo mecenas é a Administração do Porto de Sines -, foi 
co-organizadora.

Natal mais bonito 
nas ruas

As LOJAS “Óptica Vasco da Gama”, na categoria “Melhor 
Montra”, “Decorsines”, na categoria “Melhor Montra Criação”, e 
os Bombeiros Voluntários de Sines, na categoria “Melhor Montra 
Criação”, foram os vencedores da sexta edição do concurso de 
Montras de Natal, uma organização conjunta CMS e da 
Delegação de Sines da Associação de Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal. Este ano com 13 participantes, a iniciativa 
tem como objectivo estimular o embelezamento do comércio 
tradicional e da cidade na época natalícia. Com objectivos 
similares, a Câmara Municipal de Sines montou mais uma vez 
este ano iluminações de Natal no centro histórico e zonas 
adjacentes.

Montra da Decorsines.

Grupo Vocal Olisipo.

No fim do jantar de Natal para maiores de 55 anos houve baile.

Os funcionários que completaram 20 anos de casa foram homenageados. A CMS ofereceu cinema às crianças do ensino básico e infantários.

Festa da Natal da Escola EB1 n.º 2.

Lanche de Natal do ATL.
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Câmara e empresas constituem 

grupo de trabalho sobre poluição
No final de Fevereiro, a CMS realiza um Encontro sobre Ambiente, Desenvolvimento e Qualidade 
de Vida, onde estará em debate a poluição atmosférica e todos os outros tipos de poluição.

COM O OBJECTIVO de discutir e tomar medidas em 
relação ao problema da poluição atmosférica em Sines, 
o presidente da Câmara Municipal, Manuel Coelho, 
reuniu-se, dia 3 de Dezembro, nos Paços do Concelho, 
com os representantes das administrações das empresas 
potencialmente poluidoras - Administração do Porto de 
Sines, Águas de Santo André, Borealis, Carbogal, EDP 
Produção e Galp Energia. 
 Da reunião - onde os representantes admitiram que a 

situação actual pode ter origem em qualquer uma das 
empresas convocadas pela câmara - saiu a decisão de 
constituir um grupo de trabalho, composto por um 
técnico da CMS e um técnico de cada uma das empresas 
presentes, com apoio em tecnologia e equipamentos da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 

Região Alentejo, para dar início aos 
trabalhos de estudo e análise dos 
produtos poluentes e identificação das 
suas fontes para posterior resolução 
do problema que vem a afligir a 
população de Sines. 
 Mas as preocupações da Câmara com 

os problemas da poluição não se 
resumem à poluição atmosférica e, 
por isso, com a parceria da Comissão 
Especializada do Ambiente da 
Assembleia Municipal, vai realizar, no 
final de Fevereiro, um Encontro sobre 
Ambiente, Desenvolvimento e 
Qualidade de Vida, onde serão 
discutidos, analisados e tratados os 
problemas da poluição do ar e das 
águas oceânicas e subterrâneas, assim 
como dos solos.

 “É fundamental criar-se um movimento de opinião 
pública que pugne por um ambiente saudável e de 
qualidade de vida em Sines. Estou absolutamente 
consciente e convicto destes problemas e da 
necessidade de lhes dar resposta. Estas jornadas 
contarão com a participação de especialistas de várias 
áreas do ambiente e do desenvolvimento, mas devem 
contar com a participação das escolas, dos empresários, 
das colectividades, da população”, diz o presidente da 
Câmara.

 Poluição domina sessão solene do 24 de 

Novembro. Além das evocações da efeméride e da 
história de Sines e da componente política, o 
agravamento da poluição atmosférica em Sines, nos 
últimos meses, o seu impacto na saúde dos habitantes e 

na imagem da terra e as medidas a tomar para combater 
a situação, esteve presente em praticamente todas as 
intervenções da Sessão Solene da Assembleia 
Municipal comemorativa do Dia do Município, 
realizada, dia 24 de Novembro, no Salão dos 
Bombeiros. Uma convergência de preocupações entre 
os vários partidos, a que, apelou-se, deve corresponder 
uma convergência de esforços.
 “Para vencer esta situação temos de estar do mesmo 

lado da barricada”, disse Francisco do Ó Pacheco,
presidente da Assembleia Municipal, depois de lembrar 
os “exemplos” que Sines tem dado ao longo da sua 
história recente (greves verdes, luta contra a instalação 
da incineradora de resíduos tóxicos, etc.) para a 
sobrevivência enquanto comunidade e para a 
preservação das suas actividades económicas 
tradicionais.
 “Temos que saber e conseguir erradicar, de uma vez 

por todas, os perigos que corremos devido à incúria de 
alguns e aos desrespeito de outros. Compete aos 
autarcas definir o projecto de acção, elaborá-lo e 
apresentá-lo, para que todos se esforcem para que ele se 
cumpra, dando oportunidade aos nossos filhos de viver 
na nossa terra com qualidade de vida”, disse João 
Fragoso, deputado do Partido Socialista.
 Idalino José, vereador do Partido Socialista, também 

afirmou o seu empenhamento na qualificação 
ambiental do concelho e na resolução do problema 
grave da poluição atmosférica.
 O presidente da Câmara, Manuel Coelho, referiu-se à 

reunião com as empresas e ao encontro sobre o 
ambiente e deu conta das diligências também 
efectuadas junto do Ministério do Ambiente para a 
resolução deste problema.

Obra da biblioteca recomeça em breve
Os projectistas do equipamento sineense, Francisco e Manuel Mateus, venceram entretanto o 
Prémio Valmor, o mais prestigiado prémio da arquitectura portuguesa.

DEPOIS de ultrapassadas todas as questões 
processuais, a segunda fase da obra da Biblioteca / 
Centro de Artes, a construção dos edifícios, vai começar 
em Janeiro. Trata-se de uma empreitada no valor de 4 
704 743 euros (+IVA), adjudicada à empresa Alberto 
Martins & Filho, que apresentou proposta de execução 
das obras em 16 meses.
 Entretanto, Francisco e Manuel Mateus, do Atelier 

Aires Mateus, arquitectos projectistas da Biblioteca / 
Centro de Artes de Sines, conquistaram o Prémio 
Valmor, o mais prestigiado da arquitectura portuguesa. 
O edifício que os irmãos desenharam para a reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa, em Campolide, foi 
considerado o melhor de 2002, ex-aequo com um 
imóvel do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 
da Empresa (ISCTE).
 O projecto de Sines também se destaca pela ousadia. 

Em 2000, em entrevista ao “Sineense”, Manuel Mateus, 
justificava a força da volumetria da futura Biblioteca / 
Centro de Artes: “Os nossos fóruns da cidade são os 
centros culturais. E como fórum da cidade, como 
edifício de excepção, a Biblioteca / Centro de Artes deve 
ter a escala de um monumento (este edifício será o 
grande monumento do novo século em Sines, acredito 
eu). E a escala de monumento é a escala justa que 
suporta o centro histórico. Fazemos um paralelo com a 
escala do castelo.”

Um parque infantil “novo”
Teve início na segunda semana de Janeiro a montagem 
do novo equipamento do Parque Infantil de Sines, 
junto ao Complexo Desportivo Municipal. No valor de 
34 702 euros (+IVA), o equipamento adquirido tem 
em atenção as regras de segurança em vigor e vai dar 
nova vida a um espaço de que as crianças de Sines já 
sentiam muita falta.

Cerca do Meio iluminada
A Cerca do Meio, em Porto Covo, já tem iluminação 
pública. Os trabalhos foram efectuados em Dezembro. 
Trata-se de um investimento no valor de 12 800 euros 
(+IVA).

Nova casa de velório 

será junto ao cemitério
A CMS aprovou, na sua reunião de 19 de Novembro, a 
nova localização para construção da Casa de Velório de 
Sines. O local agora aprovado é a zona de pinhal 
adjacente ao cemitério da cidade. Com esta decisão, 
ficarão resolvidos os problemas provocados pela 
presença da Casa de Velório no Largo Poeta Bocage, 
onde será criado um espaço de convívio e lazer para a 
juventude de Sines.

OUTRAS OBRAS

Reunião entre CMS e representantes das empresas.

O Parque Infantil de Sines no primeiro dia de montagem.

Iluminação pública na Cerca do Meio.
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Anos de investimentos
Apesar das restrições financeiras, o Orçamento Municipal 2004 e as Grandes Opções do Plano 
2004 / 2007 contemplam obras, projectos e acções necessários para o desenvolvimento do 
concelho.

A CÂMARA Municipal de Sines, na sua reunião de 5 
de Dezembro, e a Assembleia Municipal, na sua 
reunião de 19 de Dezembro, aprovaram, por maioria, o 
Orçamento Municipal 2004 e as Grandes Opções do 
Plano 2004 / 2007. O Orçamento Municipal 2004 
apresenta o valor de 32,6 milhões de euros, 15,7 dos 
quais para investimentos. O PPI - Plano Plurianual de 
Investimentos, que define os investimentos que se 
prevê realizar durante os próximos quatros anos, tem 
um valor de 54,2 milhões de euros.
 Os documentos aprovados (nomeadamente o 
Orçamento Municipal 2004) reflectem as restrições 
financeiras a que o município tem sido sujeito. Essas 
restrições exigem contenção de despesas e fazem com 
que as obras previstas não sejam realizadas na 
quantidade e velocidade desejada. Mas, diz o 
presidente da Câmara na apresentação das Grandes 
Opções do Plano, “sem abdicar dos instrumentos 
considerados fundamentais para a concretização dos 
programas, projectos e acções de importância decisiva 
para o desenvolvimento, bem como para os apoios 
normais a todos os sectores da sociedade sineense 
(sociais, educativos, desportivos, culturais, etc.)”.

 No mesmo documento, do trabalho já realizado e a 
desenvolver em projectos fundamentais para a estrutura 
do território e para a melhoria da qualidade de vida do 
nosso concelho, o autarca (ver entrevista nas págs. 2 e 3)

destaca a conclusão dos 124 fogos, a segunda fase da 
construção da Biblioteca / Centro de Artes, a construção 
das Piscinas Municipais (obra já iniciada e cuja 
conclusão se prevê para o primeiro trimestre de 2005), a 
construção de 128 fogos de habitação a custos 
controlados (também já iniciada), a conclusão das obras 
e arranjos exteriores dos vários bairros habitacionais, a 
infra-estruturação da ZIL II (3.ª fase, em conclusão) e 
sua expansão em 160 lotes (projecto em fase de 
conclusão), a continuação da recuperação e qualificação 
das escolas básicas de Sines, Porto Covo e Cabeça da 
Cabra, a instalação de uma escola de música e outras 
artes no Edifício Pidwell e a construção de um grande 
parque urbano na cidade.
 Nas páginas deste dossier conheça em pormenor os 

números do orçamento, as principais obras e acções a 
realizar em 2004 e as obras e investimentos de maior 
monta ou relevância planeados para os próximos quatro 
anos.

ORÇAMENTO 2004

Câmara prevê investimentos 
no valor de 15,7 M€ em 2004

O VALOR dos investimentos previstos no Orçamento Municipal 
para 2004 - 15,7 milhões de euros - é 50 por cento mais alto que 
o valor dos investimentos orçamentados para 2003 (10,7 
milhões). Também o valor global do orçamento - 32,6 milhões - é 
significativamente superior ao do ano passado (25,2 milhões). A 
diferença entre a componente capital (16,7 milhões) e a 
componente corrente (15,9 milhões) volta a ser positiva, como 
tem sido a tendência dos últimos anos (com a excepção do ano 
passado).

Despesas de capital. 94 por cento da rubrica “Despesas de 
Capital” refere-se aos investimentos. Em 2004, será aos 
edifícios e instalações desportivas e recreativas (Piscinas, 
Biblioteca / Centro de Artes, etc.) que corresponderão os 
investimentos de maior monta (um total de 8,5 milhões de 
euros). As obras com arruamentos, estradas, etc., têm 2,9 

milhões de euros em orçamento. 
O item das escolas (intervenções 
das escolas básicas - novo 
edifícios e arranjos exteriores) é o 
terceiro com mais verbas 
definidas (862,5 mil euros).
  Receitas de capital. O
Orçamento prevê que as receitas 
provenham de duas fontes: 8,4 
m i l h õ e s  d e  e u r o s  d a s  
transferências de capital e 8,2 da 
venda de bens de investimento. 
As transferências de capital são 
na sua maior parte provenientes 
dos fundos europeus (6,1 milhões 
de euros). Do orçamento de 
Estado provêm 2,2 milhões. Os 
bens de investimento que se 
prevê serem vendidos são 
sobretudo terrenos. A receita 
esperada da venda de terrenos é 
7,9 milhões de euros.

Despesas correntes. 46% das 
d e s p e s a s  c o r r e n t e s  e m  

orçamento (7,3 milhões de euros) são despesas com o pessoal. 
Trinta e oito por cento (5,9 milhões de euros) são verbas para a 
aquisição de bens e serviços necessários para o funcionamento 
da autarquia. 
  Receitas correntes. A principal fonte de receitas correntes 
são as transferências (3 milhões de euros das empresas e 2,7 
milhões de euros da Administração Central). A segunda fonte 
são os impostos directos (4,3 milhões) e a terceira a venda de 
bens e prestação de serviços (3,9 milhões de euros, de que 1,5 
serão provenientes da venda de água e 1,1 de serviços 
prestados aos munícipes e visitantes).
  Transferências para as freguesias e colectividades . Os
valores a transferir para as freguesias crescem 3% em relação a 
2003. A CMS transferirá 287 645 euros para a Junta de 

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2004
Resumo

TOTAL DE RECEITAS / DESPESAS
32 698 979 euros

CAPITAL

Total de receitas / despesas
16 795 665 euros

Principais fontes de despesas
Aquisição de bens de capital (investimentos): 94%

Principais fontes de receitas
Transferências de capital: 51%
Venda de Bens de Investimento: 49%

CORRENTES

Total de receitas / despesas
15 903 314 euros

Principais fontes de despesas
Despesas com pessoal: 46%
Aquisição de bens e serviços: 38%

Principais fontes de receitas
Transferências correntes: 37%
Impostos directos: 27%
Venda de bens e prestação de serviços: 25%

Freguesia de Sines e 416 228 euros para a Junta de Freguesia 
de Porto Covo (a que acrescem 25 mil euros para limpeza das 
praias e apoio às festas de Verão). Os apoios financeiros às 
associações, clubes e outras entidades chegarão a perto do 
milhão de euros (977 827 euros).

Edifício dos Paços do Concelho.

Porto Covo.
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Acções relevantes para 2004
E destaques do Plano Plurianual de Investimentos 2004 / 2007.

124 fogos prontos 

no início de 2004

A CMS tem um programa de realojamento para famílias a viver 
em barracas ou casas abarracada, para o qual estão previstas a 
construção de 238 fogos. Os primeiros 124 fogos (Bairro da 
Floresta), estarão prontos em Fevereiro. A CMS está a tratar dos 
projectos e localização de habitações para o realojamento da 
comunidade cigana e das restantes famílias do programa.

Habitação a custos

controlados

no final do ano

O programa de construção de habitações a custos controlados 
para famílias jovens e outras que não têm condições para 
adquirir habitações a custos de mercado já está em curso. As 
obras do bairro de 128 fogos (que pode passar a 164) tiveram 
início no fim do Verão, prevendo-se a sua conclusão no final de 
2004. A CMS está a estudar a introdução no mercado de mais 
fogos a custos controlados, contribuindo assim para um 
abaixamento dos preços actuais de habitação.

Colaboração com

cooperativas e particulares
Além destes programas, a CMS estudará formas de 
contratualizar com as cooperativas de habitação a 
disponibilização de lotes de terrenos para os seus programas de 
habitação. A autarquia continuará com as acções de apoio a 
famílias carenciadas através de cedência de materiais de 
construção, ou intervenções para melhoramento das condições 
de higiene, salubridade e segurança.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Habitação Social
  2.ª fase - 114 fogos
Total do investimento: 5 985 576 euros
Financiamento definido para 2004: -
Início / fim: 2004 / 2007
Fase de execução: não iniciada

Habitações para a comunidade cigana - aquisição
Total do investimento: 125 000 euros
Financiamento definido para 2004: 75 000 euros
Início / fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Obras nas escolas

básicas

Em 2004, está prevista a realização das obras muito esperadas 
nas Escolas EB 1 n.º 1 e EB 1 n.º 2 de Sines. Na Escola EB  n.º 1 
de Sines, será instalado a curto prazo um pré-fabricado para 
salas de professores e apoio à Associação de Pais (50 000 
euros). A primeira fase da obra propriamente dita consistirá da 
construção da cobertura entre os edifícios das salas de aula e 
da cantina e do respectivo pavimento sintético (120 mil euros). 
Em 2004, está também programada a conclusão do projecto e 
lançamento do concurso das obras dos arranjos exteriores e 
campos de jogos. Em relação à Escola Básica nº. 2 de Sines, 
serão lançados o concurso e as obras nos interiores das salas 
de aula e dos espaços exteriores, para a construção de campos 
de jogos e espaços de recreio (Arranjos exteriores: 170 000 
euros; beneficiações: 50 mil euros). Além destas intervenções 
nas escolas, está prevista a construção de um novo parque 
infantil junto à Ludoteca (150 000 euros).

Auxílios económicos 

aos alunos continuam
A Câmara manterá assegurado o programa de transportes 
escolares, prosseguirá com a disponibilização de bolsas de 
estudo a cerca de 70 alunos do ensino superior de Sines e será 
garantido apoio aos alunos carenciados em refeições, material 
escolar e outros.

Parcerias e outros apoios
A CMS continuará a participar e apoiar a Escola Tecnológica do 
Litoral Alentejano e a Escola Bento Jesus Caraça. Dará 
também o seu apoio ao pólo da Universidade de Évora em 
Sines e às associações de pais e estudantes de todas as 
escolas.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004/07

Escola EB1 n.º 1 - novo edifício e arranjos exteriores
Total do investimento: 1 019 376 euros
Financiamento definido para 2004: 162 710 euros
Início / fim: 2001 / 2006
Fase de execução: com projecto técnico

Escola EB1 n.º 2
  Arranjos exteriores
Total do investimento: 225 000 euros
Financiamento definido para 2004: 175 000 euros
Início / fim: 2002 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico
Beneficiações e alterações

Total do investimento: 276 366 euros
Financiamento definido para 2004: 225 000 euros
Início / fim: 2002 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

Escola EB1 de Porto Covo - arranjos exteriores
Total do investimento: 169 482 euros
Financiamento definido para 2004: 3 240 euros
Início / fim: 2002 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

Projecto e construção do ATL em Porto Covo
Total do investimento: 150 000 euros
Financiamento definido para 2004: 50 000 euros
Início / fim: 2004 / 2005
Fase de execução: não iniciada

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mais formação profissional 

e mais informática
Em 2004, os programas de formação aos técnicos e 
trabalhadores da CMS vão continuar, com o objectivo de prestar 
melhores serviços aos munícipes e empresários. A 
modernização administrativa dos serviços prosseguirá, 
nomeadamente com a instalação de mais e melhores 
equipamentos informáticos (55 000 euros).

Receber melhor
A CMS vai instalar um Gabinete de Recepção, no rés-do-chão 
dos Paços do Concelho, para atendimento aos munícipes. Este 
gabinete (25 000 euros) será servido de meios humanos e 
técnicos de modo a dar as respostas, esclarecimentos e 
orientações a todos os processos que procurem os serviços
para a solução de problemas. Outra mudança será a 
transferência da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanístico 
(DPGUOT) para o actual Edifício da Junta de Freguesia.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Centro Comunitário de Porto Covo - Projecto e Construção
Total do investimento: 1 010 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2004 / 2006
Fase de execução: não iniciada

PROTECÇÃO CIVIL

Um Gabinete de Vigilância, 

Prevenção e Intervenção
Será melhorada a organização dos serviços de Protecção Civil, 
procurando a CMS, sua primeira responsável, actuar junto das 
empresas para garantir que a segurança dos seus 
trabalhadores e das populações seja acautelada. Será criado 
um novo gabinete, que aumente a eficácia na prevenção e na 
resposta às situações urgentes. 

Ao lado das bombeiros
A CMS manterá estreita colaboração com a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Sines, procurando apoiá-los 
directamente, ou intervindo junto das empresas e poder central. 
Em 2004, serão pagas as duas ambulâncias (26 400 euros) 
entregues à corporação dia 1 de Dezembro de 2003.

SAÚDE / ACÇÃO SOCIAL
Luta pela melhoria dos serviços de saúde
Embora sem responsabilidades directas na área, a CMS 
continuará a pugnar por melhores cuidados de saúde para a 
população, exigindo um novo Centro de Saúde de Sines e 
extensão de Porto Covo devidamente equipados. Com os 
outros municípios, lutará pela rápida entrada em funcionamento 
do Hospital Regional do Litoral Alentejano

Cooperação com instituições de acção social
A CMS prosseguirá o seu apoio à Santa Casa da Misericórdia 
(38 588 euros), Cercisiago (21 960 euros), Associação de 
Desenvolvimento e Associação Sócio Cultural de Porto Covo, 
Associação de Moradores da Sonega, Associação Cabo-
verdeana, Serviços Sociais das Autarquias e outras que 
regularmente reivindicam apoios.

Programas para os mais velhos
A autarquiaprosseguirá o programa de apoio à população idosa 
do concelho, nomeadamente através de organização de 
convívios, programa desportivo e criação de novos espaços 
para os seus tempos livres. 

Apoio aos municípios geminados
A CMS continuará a apoiar o município cabo-verdiano de Santa 
Cruz (10 000 euros) e procurará igualmente levar à prática o 
protocolo e o apoio previsto ao município timorense de Aileu (20 
000 euros), nas áreas da educação e  língua portuguesa.

HABITAÇÃO EDUCAÇÃO

Obra dos 128 fogos.

Bairro da Floresta (124 fogos).
Projecto de recreio coberto da Escola EB1 n.º 1 de Sines.
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Planos de Urbanização 

e Pormenor em vigor
Os Planos de Urbanização de Sines e Porto Covo, bem como os 
Planos de Pormenor da Zona Norte e Sul de Sines, encontram-
se ainda a recolher pareceres de diversas entidades, pelo que 
não foram concluídos em 2003 como esperado. A CMS conta 
com a sua aprovação e entrada em vigor no ano de 2004. O 
Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de Sines e o Plano de 
Salvaguarda da Zona antiga de Porto Covo estão em fase 
avançada de execução, pelo que igualmente se considera 
viável a sua conclusão em 2004. Entretanto, prosseguirá a 
revisão do Plano Director Municipal.

Elaboração das Cartas 

Educativa e Desportiva
A elaboração das Cartas Educativa e Desportiva do Município 
de Sines, os instrumentos de planeamento que vão orientar as 
decisões do município em termos de ordenamento da rede 
escolar e rede desportiva, continuará em 2004.

Continuará a 

requalificação urbana 

de Sines e Porto Covo
Será iniciada a requalificação de Bairro D. Pedro (poente), que 
não foi efectuada em 2003. Prosseguirá a execução dos 
projectos de requalificação da Baixa de S. Pedro, Bairro Norton 
de Matos e Bairro 1.º de Maio. Prosseguirão as diligências para 
resolução das infra-estruturas do art. 47.º em Porto Covo, as 
quais estão sobretudo dependentes da aprovação do PU de 
Porto Covo. Serão iniciadas as obras de qualificação da Av.
Humberto Delgado, no âmbito do contrato a estabelecer com a 
REFER, para urbanização dos seus terrenos. No âmbito da 
nova legislação que prevê a criação de empresas e parcerias 
entre o município e empresas privadas, serão promovidas 
medidas para recuperação de edifícios de interesse histórico ou 
arquitectónico, no Centro Histórico de Sines.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004/07

Bairro 1.º de Maio - arranjos exteriores
Total do investimento: 100 000 euros
Financiamento definido para 2004: 25 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: com projecto técnico

Bairro D. Pedro I - arranjos exteriores
Total do investimento: 150 000 euros
Financiamento definido para 2004: 50 000 euros
Início / fim: 2002 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

Casa de Velório - projecto e execução
Total do investimento: 250 000 euros
Financiamento definido para 2004: 100 000 euros
Início / fim: 2001 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Castelo de Sines - arranjos exteriores, projecto e execução
Total do investimento: 439 481 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2001 / 2006
Fase de execução: com projecto técnico

Praça Marquês de Pombal e Rua Vasco da Gama (Porto 
Covo)
Total do investimento: 120 000 euros
Financiamento definido para 2004: 20 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: não iniciada

ZIL II 
  4.ª fase - arranjos exteriores
Total do investimento: 299 100 euros
Financiamento definido para 2004: 49 100 euros
Início / fim: 2002 / 2005
Fase de execução: não iniciada
5.ª fase - expansão

Total do investimento: 900 000 euros
Financiamento definido para 2004: 50 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: não iniciada
  6.ª fase - acessos, projecto e execução
Total do investimento: 310 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: não iniciada

Rua José Martins Ferreira - arranjos exteriores
Total do investimento: 70 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Bairro Norton de Matos - arranjos exteriores
Total do investimento: 60 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Baixa de São Pedro - arranjos exteriores
Total do investimento: 50 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Centro histórico - pavimentos
Total do investimento: 170 000 euros
Financiamento definido para 2004: 20 000 euros
Início / fim: 2003 / 2007
Fase de execução: não iniciada

Edifício dos Paços do Concelho - arranjos exteriores
Total do investimento: 160 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2004 / 2006
Fase de execução: não iniciada

São Rafael e Sta. Catarina - arruamentos
Total do investimento: 80 000 euros
Financiamento definido para 2004: 30 000 euros
Início / fim: 2004 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Reparação e pintura dos muros da falésia
Total do investimento: 100 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2002 / 2007
Fase de execução: não iniciada

TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES

Três novas 

rotundas na cidade

Com o objectivo de melhorar a circulação automóvel, será feita 
uma rotunda na Av. Humberto Delgado, junto às Finanças e duas 
nos acessos à ZIL II (para cuja zona de expansão será lançado o 
curso para a execução das infra-estruturas). Será alargada a 
Estrada da Feiteira. Será substituída toda a sinalização de 
trânsito em Sines e Porto Covo, e instalada sinalética direccional 
em Sines. Continuarão a ser beneficiados arruamentos, 
passeios e estacionamentos em todo o concelho.

Transportes públicos
Prosseguirá o estudo para a implementação de um sistema de 
transportes urbanos em Sines e será desenvolvido o projecto 
para o novo terminal rodoviário de passageiros.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Estradas do Farol e da Floresta + Beco da Floresta - 
arruamentos e arranjos exteriores
Total do investimento: 270 000 euros
Financiamento definido para 2004: 70 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: execução física até 50%

Pavimentação CM Colmeia - 2.º troço (Cabeça da Cabra - 
Sonega)
Total do investimento: 245 281 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: não iniciada

Repavimentação de diversos arruamentos da cidade de 
Sines
Total do investimento: 227 140 euros
Financiamento definido para 2004: 153 500 euros
Início / fim: 2002 / 2004
Fase de execução: adjudicada

Estrada da Afeiteira, alargamento - projecto e execução
Total do investimento: 255 000 euros 
Financiamento definido para 2004: 5 000 euros
Início / fim: 2003 / 2007
Fase de execução: não iniciada

Estacionamento e trânsito
Total do investimento: 178 202 euros
Financiamento definido para 2004: 38 500
Início / fim: 2003 / 2007
Fase de execução: com projecto técnico

Bairro 1.º de Maio.

Bairro Norton de Matos.

Zona Industrial Ligeira II.

Avenida General Humberto Delgado.

Estrada da Afeiteira.
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SANEAMENTO

Rede de estações 

elevatórias e 

colectores poderá ser 

implementada em 2004
Para resolver os problemas do saneamento da cidade de Sines e 
outros locais com a máxima celeridade, a CMS apresentou ao 
Ministério do Ambiente proposta de protocolo, que envolve 
parcerias com a Empresa das Águas de Santo André, tendentes 
a transferir para aquela empresa a responsabilidade de executar 
as estações elevatórias e rede de colectores, necessárias a 
recolher e conduzir à ETAR da Ribeira dos a Moinhos todos os 
esgotos de Sines. A CMS conta que esta solução seja 
implementada em 2004. Por outro lado, aguarda-se ainda a 
aprovação da candidatura apresentada pela AMLA para 
execução de um sistema intermunicipal de Águas e Saneamento 
do Litoral Alentejano.

ETAR nova

e ETAR mais funcional

Será construída uma ETAR para recolha e tratamento dos 
esgotos do Bairro Novo da Provença. Será dada particular 
atenção ao funcionamento da ETAR de Porto Covo, procurando 
que esta cumpra efectivamente os fins para que foi construída, 
particularmente no Verão.

Esgotos terão 

novo regulamento
Será apresentado para discussão e aprovação o regulamento de 
recolha e tratamento de esgotos domésticos, que incluirá a 
criação de uma taxa de tratamento, imposição legal obrigatória 
para a CMS, que tem que cobrar pelos serviços prestados valor 
correspondente aos encargos suportados. Nesta data a CMS já 
está a suportar encargos com tratamento de esgotos que são 
enviados para a ETAR.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Colector de esgotos e Estação Elevatória - PP Norte
Total do investimento: 400 000 euros
Financiamento definido para 2004: 25 000 euros
Início / fim: 2002 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

Estações elevatórias e sistema em alta de rede de esgotos
Total do investimento: 686 828 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2002 / 2007
Fase de execução: com projecto técnico

ETAR - Bairro Novo da Provença
Total do investimento: 40 000 euros
Financiamento definido para 2004: 30 000 euros
Início / fim: 2004 / 2005
Fase de execução: não iniciada

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Reforço em Porto 

Covo e Paiol

Em 2004, será executado o projecto do depósito e condutas 
para reforço do abastecimento de água a Porto Covo, e 
povoações próximas (Fonte Mouro, Pouca Farinha e Cabeça 
da Cabra). Será iniciado o projecto de abastecimento de água 
ao Paiol, a partir da rede das Águas de Santo André em São 
Torpes.
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Abastecimento de água a Sines, reforço -  projecto e 
execução
Total do investimento: 181 798 euros
Financiamento definido para 2004: 25 000 euros
Início / fim: 2002 / 2007
Fase de execução: execução física até 50%

Depósito de água de Porto Covo -  projecto e execução
Total do investimento: 410 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2003 / 2005
Fase de execução: não iniciada

Execução de furos para captação, equipamentos e 
beneficiações
Total do investimento: 354 967 euros
Financiamento definido para 2004: 100 000 euros
Início / fim: 2001 / 2007
Fase de execução: execução física até 50%

Resíduos sólidos

urbanos terão novo

regulamento

Será submetido a discussão e aprovação o regulamento de 
deposição, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, 
que prevê a criação de uma taxa de tratamento, para suportar 
os encargos inerentes ao mesmo, e que actualmente não estão 
a ser pagos pelos munícipes. 

Mais contentores

enterrados
Prosseguirá a instalação de contentores enterrados (em Sines 
e Porto Covo), sobretudo nos locais de maior volume de 
deposição e que pelo impacto provocado pelos actuais 
contentores exija essa intervenção. Aguarda-se a construção 
da central de reciclagem de resíduos cujo concurso foi lançado 
pela AMLA, para implementar a instalação de ecopontos e a 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS

recolha separativa. 
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Aquisição de contentores e papeleiras
Total do investimento: 183 806 euros
Financiamento definido para 2004: 100 000 euros
Início / fim: 2001 / 2007
Fase de execução: adjudicada

Resolver problema da 

poluição atmosférica

A CMS prosseguirá com os contactos e o trabalho com as 
grandes empresas locais, o Ministério do Ambiente e o 
Ministério da Saúde, para que sejam tomadas medidas eficazes 
no controlo das emissões atmosféricas, que ultimamente tem 
afectado com maior intensidade e frequência a cidade de Sines.

Sines mais verde
Prosseguirá a criação de mais zonas verdes e a introdução de 
sistemas de rega semi-automática. Serão plantadas mais 
árvores. Será feito o projecto para qualificação da rotunda de 
entrada da Sines. 

Educar e informar 

para o ambiente
Serão promovidas acções de educação ambiental e será 
realizado um seminário sobre ambiente, desenvolvimento e 
qualidade de vida, promovido pela Câmara Municipal, 
Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Espaços verdes - criação e beneficiação
Total do investimento: 97 943 euros
Financiamento definido para 2004: 20 000 euros
Início / fim: 2002 / 2007
Fase de execução: execução física até 50%

Jardins e parques da cidade - mobiliário urbano e 
equipamentos
Total do investimento: 88 310 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2003 / 2007
Fase de execução: execução física até 50%

PROTECÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE

ETAR de Porto Covo.
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CULTURA

O ano da construção 

da Biblioteca / Centro 

de Artes

O ano de 2004 será marcado pela construção da 2ª. fase da 
obra da Biblioteca / Centro de Artes. Se tudo correr como 
programado, a obra decorrerá durante todo o ano de 2004 e 
ficará pronta no primeiro semestre de 2005. Ainda durante 
2004, será lançado o concurso para todo o equipamento e 
mobiliário da biblioteca. Em termos de equipamentos culturais, 
será também concluído o projecto de transformação do edifício 
Pidwell para escola de música e artes. Continuar-se-á a procura 
de financiamentos comunitários para permitir o lançamento do 
concurso para a execução das obras necessárias. Serão 
iniciadas as obras de recuperação do antigo Centro Recreativo 
Siniense para a instalação de actividades culturais.

FMM: ponto alto da 

programação cultural
Mantém-se o programa de promoção de eventos culturais, 
entre os quais ressalta o já consagrado Festival de Músicas do 
Mundo (220 000 euros). Será comemorado o dia do Município 
(15 000 euros) e serão promovidas as comemorações do 30.º 
aniversário do 25 de Abril (50 000 euros). Durante o ano de 2004 
serão promovidas pela Biblioteca Municipal várias actividades 
de dinamização da leitura, particularmente voltadas para a 
população jovem, como seja a Expoblioteca e a Bibliopraia.

Apoio às associações
Manter-se-ão os apoios e as parcerias com as associações 
culturais. Entre eles, destaque para os apoios ao Teatro do Mar 
(74 540 euros), Centro Cultural Emmerico Nunes (66 200 euros) 
e Sociedade Municipal União Recreio e Sport Sineense (29 500 
euros).

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Biblioteca / Centro de Artes
  2.ª fase: construção e fiscalização do edifício
Total do investimento: 5 344 1000 euros
Financiamento definido para 2004: 4 798 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: adjudicada
3.ª fase: Mobiliário e equipamentos

Total do investimento: 1 901 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2004 / 2006
Fase de execução: não iniciada

Edifício Pidwell - adaptação para escola de música, 
projecto e recuperação
Total do investimento: 1 621 194 euros
Financiamento definido para 2004: 40 000 euros
Início / fim: 2001 / 2006
Fase de execução: adjudicada

DESPORTO

Piscinas municipais: 

construção em 2004 
Iniciada em 2003, a obra fundamental das piscinas municipais 
terá a maior parte da sua construção a decorrer durante 2004, 
prevendo-se a sua conclusão para os primeiros meses de 2005.

Programas para todos
Serão dinamizados programas desportivos para os mais velhos 
- Desporto é Vida (5 000 euros) -, paras as escolas -Desporto 
Escolar (10 000 euros) - e a realizar em conjunto com as 
empresas. A CMS estudará também a organização e 
lançamento de um programa de desporto pedestre - a realizar 
com a participação das escolas na área florestal do Município de 
Sines, e protocolado com as empresas de Sines. 

Mais 350 mil euros 

em apoio aos clubes
Manter-se-á o apoio aos clubes e às suas iniciativas mais 
relevantes, sendo que, além de disponibilizar todos os 
equipamentos desportivos para a prática das mais diversas 
modalidades, ainda através de protocolos serão concedidos 
apoios financeiros para estes desenvolverem as suas 

actividades. Entre os apoios, destaque para o Vasco da Gama 
AC (150 860 euros) e Ginásio Clube de Sines (93 500 euros). 
Assinale-se que os apoios gerais às colectividades desportivas 
ultrapassarão os 350 000 euros. Prosseguirá também a 
promoção e o apoio à realização de eventos desportivos, 
procurando através dos mesmos proporcionar aos atletas de 
Sines conviver e competir com atletas de outras regiões e 
países. Os prémios de atletismo de Sines e Porto Covo, agora 
que a meia-maratona se deixou de realizar, terão um apoio de 7 
000 euros.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Piscinas municipais - projecto e construção
Total do investimento: 3 131 003 euros
Financiamento definido para 2004: 2 578 170 euros
Início / fim: 2001 / 2005
Fase de execução: execução física até 50%

Parques infantis
Total do investimento: 110 000 euros
Financiamento definido para 2004: 60 000 euros
Início / fim: 2003 / 2005
Fase de execução: com projecto técnico

O segundo ano 

de um gabinete jovem
Com a criação de um Gabinete de Juventude, a Câmara 
Municipal demonstrou que está consciente de que o futuro do 
concelho depende em muito do modo como se processará a 
integração das novas gerações na sociedade actual. Em 2004, 
prosseguirá a realização da sua 
actividade, no reforço do diálogo 
com os jovens, no envolvimento do 
movimento associativo e das 
associações de estudantes, na 
criação de projectos de ocupação 
dos tempos livres e no lançamento 
de projectos que estimulem a 
descoberta de novos valores nas 
diversas áreas da cultura. Entre os 
projectos e actividades garantidos, 

JUVENTUDE

está a continuação a edição da revista AcTua (15 000 euros), a 
realização da Semana da Juventude (31 000 euros) e uma feira 
alternativa (20 000 euros).

Espaço jovem 

no Largo Poeta Bocage
Com a previsão da saída da Casa do Velório do actual local - 
Largo Poeta Bocage - será feito um projecto para aí instalar um 
espaço jovem para actividades lúdicas de divertimento, cultura e 
lazer.

Procurar financiamento 

para o novo pavilhão 

multi-usos
A CMS prosseguirá a procura de financiamentos para a 
construção de um pavilhão multi-usos - para feiras, exposições, 
práticas desportivas e grandes eventos, nomeadamente, bailes 
de Carnaval e concertos para jovens. O lote para este pavilhão já 
foi criado, ocupando parte do recinto onde actualmente se 
realiza a feira anual.

Apoiar o comércio

tradicional
Prosseguirá o apoio à Delegação de Sines Associação de 
Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal. Continuará a 
instalação de iluminação de Natal nas ruas de Sines e Porto 
Covo, como forma de apoiar o comércio tradicional naquela 
quadra.

NO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2004 / 07

Um parque 

com dupla função
Após vários melhoramentos prosseguirá por administração 
directa da CMS a abertura do Parque Municipal de Campismo, 
embora só no período de Abril a Setembro, funcionando no 
intervalo aquele espaço como zona de lazer, aberta à população 
de Sines e visitantes usufruindo do campo de jogos e vias 

pedonais e ciclo vias. A 
reestruturação do Porto de 
T u r i s m o  f a r - s e - á  e m  
articulação com o Parque de 
Campismo.

Eventos e 

materiais

para atrair 

turistas
Será promovida a Festa da 
Sardinha (5 000 euros) e a 
Mostra Gastronómica (15 
000 euros), e apoiada a 
realização do Carnaval (63 
6000 euros), bem como as 

festas de Verão em Porto Covo (5 000 euros). Embora inserido 
na área cultural, o Festival de Músicas do Mundo é sobretudo 
uma grande iniciativa de promoção turística de Sines e da região. 
A CMS continuará também a articular a promoção turística do 
concelho, particularmente com a Região Turismo Costa Azul e 
Associação Regional de Turismo do Alentejo. 

Praias: será assegurada 

a vigilância e limpeza

Será assegurada a vigilância das praias (50 500 euros) e 
apresentadas candidaturas à bandeira Azul, à semelhança de 
anos anteriores. Será apresentada a candidatura à Bandeira 
Azul para as praias da Ilha, Grande em Porto Covo e Morgavel 
e pela primeira vez para a da Vieirinha. Far-se-á a limpeza das 
praias (20 000 euros).

MERCADOS E FEIRAS

TURISMO

Pavilhão de Feiras e Exposições - projecto e construção
Total do investimento: 310 000 euros
Financiamento definido para 2004: 10 000 euros
Início / fim: 2002 / 2006
Fase de execução: não iniciada

Os documentos em que se baseia 
este dossier (Orçamento 2004, 

Grandes Opções do Plano 
2004/2007, Plano Plurianual de 

Investimentos 2004/2007, Acções 
Relevantes para 2004) estão 

disponíveis para consulta integral 
no site municipal, em: 

www.mun-sines.pt/autarquias

Imagem virtual do interior do futuro Centro de Artes.
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O direito de ser útil
A CMS promoveu, dia 20 de Novembro, no Salão do Povo, uma 
conferência sobre a inserção das pessoas com deficiência.

O TRABALHO que está ser feito na região e no país no 
domínio da “Inserção Escolar e Profissional das Pessoas
com Deficiência” foi o tema da conferência organizada 
pela Câmara Municipal de Sines, dia 20 de Novembro, 
no Salão do Povo, no âmbito das Comemorações do 
Dia do Município e do Ano Europeu da Pessoa com 
Deficiência.
 Na abertura, Manuel Coelho, presidente da Câmara 

Municipal de Sines, destacou as responsabilidades 
especiais do Estado nesta matéria: além de criar 
legislação adequada e impor medidas para a sua 
aplicação, o Estado deve intervir junto das empresas e 
dar ele próprio um bom exemplo no que toca ao 
emprego dos deficientes. 
 As autarquias, para além da cooperação com todas as 

entidades públicas e privadas que trabalhem no sector 
(Manuel Coelho destacou o trabalho das Cercis, com as 
quais a CMS colabora), devem garantir a acessibilidade 
dos espaços públicos e privados, exigindo projectos 
arquitectónicos que contemplem essa preocupação. 
 Ainda na sessão de abertura, Maria das Mercês Borges, 

governadora-civil do distrito de Setúbal, destacou “a 
importância de uma profissão para a auto-estima das 
pessoas com deficiência”, e alertou para a importância 
de acompanhar a criação de um posto de trabalho de 
uma sensibilização dos colegas. 
 “A obra que este Ano Europeu da Deficiência vai deixar 

é a obra da consciência”, disse a representante do 

governo no distrito.
 A conferência prosseguiu com as 
exposições dos técnicos que trabalham 
na área.
 Teresa Galrão, coordenadora do 
projecto “Antes que seja tarde”, do 
Instituto das Comunidades Educativas, 
falou da importância da intervenção 
precoce para prevenir ou diminuir os 
problemas de desenvolvimento e 
comportamento das crianças nas 
primeiras idades (dos zero aos seis 
anos).
 Victor de Sousa, da Associação 
Portuguesa dos Deficientes, que não 
pôde estar presente, enviou uma 
comunicação sobre as dificuldades de 
integração dos deficientes no ensino 

regular e no mercado de trabalho que subsistem em 
Portugal.
 Ana Vankriesken falou do caso particular da 
Cercisimbra como exemplo do trabalho que a rede de 
cooperativas de solidariedade social “Cercis” realiza 
por todo o país na formação e inserção das crianças 
inadaptadas.
 A intervenção de Lúcia Canha centrou-se num 
programa que está a ser desenvolvido pelo Instituto 
Piaget para ajudar a promoção de competências sociais 
(relacionamento, trabalho em grupo, assertividade) 
nas crianças e adolescentes com problemas.
 Fernando Ramos e Antonina Rodrigues, do Centro 

de Emprego de Sines, falaram sobre o papel da 
instituição como mediadora (e incentivadora) no 
processo de integração profissional das pessoas com 
deficiência.
 Finalmente, Maria José Napomuceno, da Fenacerci,

atentou para a importância de aproveitar e potenciar as 
capacidades dos cidadãos com deficiência, apostando 
mais no que resulta da “relação” do que num excessivo 
centramento no diagnóstico médico.
 A conferência teve um momento de dança, sobre a 

“Canção do Mar”, de Dulce Pontes, interpretado por 
um grupo de jovens do CAO (Centro de Actividades 
Ocupacionais) da Cercisiago.
 A iniciativa teve o apoio financeiro da União Euro-

peia e do Estado português.

Sonega ganha centro de dia
A infra-estrutura, actualmente com capacidade para 10 
utentes, foi inaugurada dia 20 de Novembro.

A SONEGA tem, desde dia 20 de Novembro, um centro de dia 
para os seus idosos. O serviço, instalado numa sala anexa ao 
salão comunitário da localidade, é uma obra da recém-criada 
Associação Humanitária da Sonega, com a participação do 
Centro Regional de Segurança Social de Setúbal e das 
autarquias de Sines e Santiago do Cacém.
  A Associação Humanitária da Sonega, formada 
especificamente para este fim - um velho sonho da população da 
Sonega - tem um acordo de cooperação com o Centro Regional 
de Segurança Social que prevê a ocupação do centro por 10 
utentes.
  Helena Cassapo, a representante do Centro Regional na 
inauguração, disse esperar um alargamento do protocolo, em 
2004: “Haveremos de ter a possibilidade de alargar o número de 
utentes e, se possível, criar outras valências, como o apoio 
domiciliário, um serviço cada vez mais procurado, para evitar o 
internamento precoce nos lares.”
  Os presidentes das Câmara Municipais de Sines e Santiago do 
Cacém também estiveram na abertura do centro. Manuel 
Coelho, presidente da CMS, destacou o facto de a obra resultar 
de “uma convergência de vontades e entendimentos”.

  “Este edifício, embora localizado no concelho em Santiago do 
Cacém, é dos dois municípios. Todos nós colaboramos nele. 
Presto o meu reconhecimento a todos os intervenientes, que 
trabalham para humanizar e dar mais apoios aos idosos”, disse 
o autarca.

Fazer música
em Sines

ERA UMA característica que já se destacara no extintos Sátira: 
há SMURSS na música moderna feita em Sines. “Versus ao 
Acaso”, novo projecto musical sineense, apresentado dia 20 de 
Dezembro, na Capela da Misericórdia, não é filho da Sociedade 
Musical, mas composto quase em exclusivo por músicos feitos 
na associação há uma ascendência que não é negada, 
especialmente, pelo peso que é mantido dos metais (trompetes, 
trompa, bombardino...). O efeito, curiosamente, não é um som 
filarmónico, mas, em certos momentos, bastante jazzístico (a 
própria SMURSS tem um projecto de jazz, IntroJazz, 
coordenado por Alex, um dos elementos dos “Versus ao 
Acaso”). Além de Alex (trompete, trompa, teclados e voz), 
“Versus ao Acaso”, uma ideia do Gabinete da Juventude da 
CMS, é composto por Ana Dias (flauta e voz), Filipe Daniel (viola 
baixo), Pedro Sequeira (bateria e djembé), Rui Penas 
(trompete,  bombardino, concertina e voz) e Tiago Saramago 
(guitarra clássica e guitarra eléctrica). Embora apresentassem 
alguns originais - como o interessante “Gato da Ribeira” -, o 
concerto de estreia, para uma plateia cheia de familiares e 
amigos orgulhosos, foi ainda feito com dois terços de versões de 
clássicos da música popular portuguesa (Zeca Afonso, Sérgio 
Godinho, Jorge Palma, Rádio Macau) e alguns covers de 
canções brasileiras (“Velha Infância”, dos Tribalistas, 
“Leãozinho”, Caetano Veloso). O actor Rui Penas, estreante 
neste formato, declamou o “Poeta Castrado”, de Ary dos 
Santos. Um projecto que assume como principal missão “provar 
que é possível criar musicalmente em Sines” e que merece ser 
acompanhado.

O logo da juventude
RAQUEL Gonçalves, 22 anos, venceu o Concurso “O Teu
Gabinete”, promovido pela Câmara Municipal de Sines com o 

objectivo de encontrar um 
logótipo para seu Gabinete da 
J u v e n t u d e  e  d a r  u m a  
oportunidade para a expressão 
da criatividade dos jovens 
s i n e e n s e s .  F i n a l i s t a  d a  
licenciatura em Design de 
Comun icação  e  Técn icas  
Gráficas do Instituto Politécnico 
de Portalegre (Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão), Raquel 
ambiciona trabalhar no ramo de 
design de comunicação, com 

especial enfoque para as áreas de publicidade e multimédia, 
como webdesigner. “Uma imagem jovem e dinâmica” foi o que 
Raquel pretendeu transmitir através do logótipo que enviou a 
concurso (ver acima). O prémio da vencedora, entregue dia 19 
de Dezembro foi uma máquina fotográfica digital. Os restantes 
concorrentes receberam prémios de participação.

Futsal antes do Natal
NO ÂMBITO do encerramento do primeiro período escolar, o 
Gabinete da Juventude e o Sector de Desporto da CMS 
organizaram, nos dias 18 e 19 de Dezembro, um torneio de 
futsal, envolvendo quatro escolas do concelho. No escalão de 
juniores, a vitória coube à equipa “Sem Nome”, da Escola 
Tecnológica do Litoral Alentejano, ficando as equipas “Red 
Devils” e “FC Bagdad”, da Secundária Poeta Al Berto, nos 
segundo e terceiros lugares, respectivamente. Nos escalões de 
juvenis, a primeiro classificada foi a equipa “Imperiais”, da EB 
2,3 Vasco da Gama, e, nos iniciados, venceu a “Dream Team”,
da mesma escola. Apesar do nome assustador, a equipa que 
melhor se portou em campo, levando para casa o troféu “Fair 
Play”, foi a “Red Devils”. 

A CMS assinalou o Ano Europeu da Pessoa com Deficiência com uma conferência sobre o tema da inserção.

O Centro de Dia da Sonega foi inaugurado dia 20 de Novembro.

“Versus ao Acaso”.
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“Estamos descontentes, 
queremos ser independentes”
A comunidade escolar assinalou o aniversário do município.

“O POVO de Santiago para este lado... Onde é que está 
a nobreza de Santiago?”, gritavam as técnicas do ATL 
“A Gaivota”, à porta dos Paços do Concelho, dia 25 de 
Novembro, tentando orientar as crianças que se 
preparavam para encenar a entrega do foral a Sines por 
Dom Pedro I. 
 Foi a mais ternurenta manifestação de sentimento 

municipal destas comemorações. Vestidos a rigor, 
meninos e meninas do ATL encarnaram nobres e 

populares de Sines e Santiago do Cacém - 
os de Santiago mais tristes, os de Sines 
mais contentes - e até houve um Rei Dom 
Pedro com dotes para dançar breakdance.
No final, o rei entregou o foral ao 
presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Manuel Coelho, num acto de deferência 
para com a República cheio de bom senso.
 Na Escola EB 2,3 Vasco da Gama, o Dia 

do Município foi assinalado com um 
exposição temática, patente na Biblioteca, 
entre 25 e 28 de Novembro. Dia 25, o 
presidente da câmara visitou a exposição e 
conversou com os alunos sobre o seu 
percurso pessoal na política e sobre o seu 
trabalho à frente da autarquia.
 Entre 21 e 28 de Novembro, a Escola 

Secundária Poeta Al Berto também viveu 
dias de celebração e cultura, tendo como pretexto o 
aniversário da escola. Entre as muitas actividades, 
destaque para a feira do livro (que este ano promoveu 
um encontro com a escritora Inês Pedrosa), uma 
palestra do comandante do Bombeiros Voluntários de 
Sines, Sérgio Cordeiro, sobre a sua actividade, e um 
jantar-convívio de “divulgação gustativa” da 
gastronomia alentejana.

Secundária “Poeta Al Berto”
representa Portugal na Europa
Depois de vencer a selecção nacional, em Novembro, os “deputados europeus” da Escola 
Secundária Poeta Al Berto vão à Inglaterra.

UMA DELEGAÇÃO da Escola Secundária 3.º CEB 
Poeta Al Berto vai representar Portugal na sessão 

internacional do Parlamento Europeu 
Jovem (PEJ), que irá decorrer, em 2004, 
na cidade de Newcastle, Reino Unido. Os 
jovens “parlamentares” sineenses 
ganharam esse direito depois de vencer a X 
Edição da Selecção Nacional do PEJ, 
realizada entre 16 e 18 de Novembro, em 
Lisboa.
 O Parlamento Europeu de Jovens é uma 

simulação do funcionamento do 
Parlamento Europeu a sério. Com regras 
semelhantes às que regulam o trabalho dos 
eurodeputados - incluindo o fato formal -, 
o objectivo do jogo é a apresentação de 
uma moção política sobre uma questão da 
União Europeia e a sua defesa, nas línguas 
oficiais do órgão, o inglês e o francês. Na 
Sala do Senado da Assembleia da 

República, os 10 estudantes sineenses que 

compuseram a delegação, dinamizada pelo Clube 
Europeu da Poeta Al Berto, da responsabilidade do 
professor José Amaral, defenderam um moção sobre o 
tema da “Imigração da União Europeia”.
 Além do mérito da moção e do poder argumentativo 

dos seus “deputados”, a Secundária, venceu porque 
também se destacou nas iniciativas paralelas: o 
“Euroconcerto”, em que sob orientação da professora 
Micaela Ramos, apresentou um sketch sobre o tema da 
moção; e a “Aldeia Portuguesa”, uma exposição sobre a 
história, o perfil e as riquezas da região.
 A participação da escola na edição nacional do PEJ 

teve o apoio da Câmara Municipal em materiais e 
transportes. A Comissão do Carnaval também apoiou a 
iniciativa.
 A Associação do PEJ é uma organização internacional 

não governamental, não partidária e sem fins 
lucrativos, que pretende desenvolver a consciência 
cívica dos jovens para as questões europeias.

DUARTE Grulha, um jovem ginasta do Ginásio Clube 
de Sines, enviou uma carta ao canal de televisão Panda a 
convidar a sua mascote para visitar Sines. E o panda 
aceitou. No início de Dezembro, o mais popular canal 
de cabo com programação exclusivamente destinada ao 
público infantil filmou em acção as classes ginástica do 
Ginásio, desde os três anos à competição. Foi uma 
montra do desenvolvimento da modalidade em Sines, 
um reconhecimento do trabalho realizado, e uma 
oportunidade para os pequenos fãs do urso branco e 
preto o verem de perto e abraçarem.
 Ginásio na selecção distrital. Mas os jovens ginástica 

do clube sineense não se aprumam apenas quando o 
salto é para a câmara. Do dia 21 de Dezembro, Daniel 
Calhau, João Gonçalves, José Gonçalves, Nicole 
Pacheco, Mário Pereira, Miguel Gonçalves e Sara 
Marques, participaram no Torneio Inter-Selecções 
Distritais, realizado no Pombal, sob a responsabilidade 
da Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos 
Acrobáticos. José Gonçalves, com um primeiro lugar 
em tumbling e Nicole Pacheco com um segundo lugar 
em trampolins foram os atletas em maior destaque.

O Panda 
visita Sines

O ATL encenou a entrega do foral a Sines.

O presidente da câmara falou com os alunos da EB 2,3 Vasco da Gama. A gastronomia alentejana foi provada na Escola Secundária Poeta Al Berto.

Os jovens “parlamentares” sineenses.

Nicole Pacheco e Duarte Grulha, o jovem que convidou o panda a visitar Sines.
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Os do jazz 

é que a sabem toda
Fazer jazz hoje é fazer a música mais quente e culta do nosso 
tempo. O concerto do TGB Trio, dia 20 de Novembro, na 
Capela, foi prova disso.

ERA O TIPO de concerto para o qual se vai tranquilo. 
Se não houvesse um súbita mudança de personalidade 
dos artistas, a estreia do Trio TGB em Sines, dia 20 de 
Novembro, na Capela da Misericórdia, seria uma noite 
de grande música. E foi. Como não? Mário Delgado é 
um dos melhores e mais criativos guitarristas de jazz 
nacional (se conhecer um melhor, escreva o seu nome 
aqui: ____________). Alexandre Frazão educa a sua 
bateria com amor duro. E o elegante Sérgio Carolino 
anda pelos palcos abraçado a uma gorda tuba e não tem 
complexos por isso. 
 Trabalhando sobre um repertório que incluiu temas 

dos próprios, de compositores do cânone, como Bud 
Powell e Thelonious Monk, e de compositores 
portugueses, como Jorge Palma e Carlos Barreto (com 
quem Delgado deu em Sines, o ano passado, um 
espectáculo transcendente), o trio foi especialmente 
entusiasmante quando a bateria vitaminada de Frazão 

mandou. Era jazz, era rock, era tudo. O público dizia 
“ganda som” e dizia o que era preciso.
 Mas se Frazão dominava, Mário Delgado era um 

descontraído génio de jeans, sorrindo enquanto partia 
melodias aos bocadinhos (sim, os serialistas têm 
humor) ou esticava notas como se fossem pastilhas 
elásticas.
 Sérgio Carolino, por seu turno, tentava convencer a 

sua tuba de que não era desengraçada: “Tubinha, és 
linda”. Não se pode dizer que fosse sempre linda. Não é 
propriamente um instrumento ágil, feito para grandes 
aventuras, e a amplificação da Capela nem sempre 
beneficiou o seu timbre. Mas revelou encanto, como 
uma bailarina avantajada.
 O concerto do TGB Trio, um evento integrado no 

programa “Ao Encontro da Música e das Artes” e nas 
comemorações do Dia do Município, teve uma 
assistência de cerca de 60 espectadores. 

E o hip hop
resulta

NÃO SERÁ um dos grandes enigmas da Humanidade, 
mas é um dos grandes enigmas dos programadores das 
câmaras municipais por todo o país: - Porque é que os 
jovens não aparecem nas nossas iniciativas? E uma 
resposta da Esfinge dos Eventos Culturais bem poderia 
ser: - Porque não programas hip hop mais vezes. Dia 8 
de Novembro, uma participada sessão de hip hop e 
breakdance, organizada pela CMS no Salão da Música, 
provou que não há públicos perdidos. O programa foi 
composto de um workshop de breakdance, com os 
britânicos No Sweat, e de concertos com os músicos de 
hip hop locais Label T e Pong G e com o grupo do 
momento no género em Portugal, os Dealema. Uma 
noite em cheio para a turma das calças largas e 
simpatizantes, em que o ritmo e a palavra mostraram 
que se dão bem juntos, principalmente quando as letras 
fazem mais do que atirar descontentamento para todos 
os lados.

O género lírico
português

O CONCERTO comemorativo do Dia do Município,
realizado dia 24 de Novembro, no Salão dos 
Bombeiros, teve este ano como convidado o Quinteto 
de Coimbra. E os sete músicos (o grupo tem tido tantas 
formações ao longo do tempo que decidiu assentar no 
nome “Quinteto”), quatro guitarristas e três cantores, 
revelaram-se bons representantes da tradição da balada 
de Coimbra. Com guitarras disciplinadas e vozes 
perfeitamente adaptadas ao género, quase operáticas, 
transformando os “ás” em “ós”, o Quinteto reviu o 
repertório clássico, mostrando-se especialmente 
emocionante nas peças de José Afonso, como a “Balada 
do Outono” e as “Saudades de Coimbra”. Com José 
Afonso, a balada de Coimbra transfigura-se, sai da 
cidade que canta, ultrapassa o lirismo de classe, e torna-
se uma canção moderna e desafiadora. Zeca, o maior, 
foi, também dia 24, o melhor.

Um poema no palco
A COMPANHIA teatral Baal 17 trouxe a Sines, dia 29 de 
Novembro, o espectáculo “Facas nas Galinhas”, sobre texto 
original do escocês David Harrower. A Capela da Misericórdia 
transfigurou-se em campina alentejana e as personagens 
britânicas em camponeses alentejanos com um lirismo tão 
“essencialista” (as pedras, as nuvens, a terra, as nuvens, as 
pedras), que pareciam ter andado a ler as Obras Completas de 
Eugénio de Andrade. Embora não muito original como história - o 
marido que trai; a aldeia que é hipócrita; o amante maldito com 
uma caneta redentora -, como objecto literário o texto tinha 
qualidades poéticas evidentes. A criação de uma “experiência de 
tempo” não pareceu muito bem sucedida - apesar dos diálogos 
rarefeitos e dos silêncios estendidos até o elástico rebentar, a 
sensação que deu no final foi que tudo se passou demasiado 
rápido -, mas a encenação teve êxito na criação de um ambiente: 
havia ali Alentejo, planície, noite, desolação, os homens como 
animais que não estão acima mas dentro da natureza. 
  “Facas nas Galinhas” foi uma encenação de Marco Ferreira, 
com interpretações de Telma Saião, Rui Garcia e Rui Ramos. A 
companhia Baal 17 esteve em Sines em 2002, com a excelente 
“Curva”, de Tankred Dorst.

TGB Trio.

Companhia teatral Baal 17.

Quinteto de Coimbra.

Sessão de breakdance, com os ingleses No Sweat.
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“Cave canem”, vizinho!
NA ROMA Antiga já existiam cães ferozes. E donos 
preocupados com as visitas. Era, por isso, com um 
sentimento de curiosa proximidade, que se lia a 
expressão “Cave Canem” (“cuidado com o cão”) num 
dos painéis da exposição “O Chão das Musas - O 
Mosaico no Mundo Romano”, que esteve na Alcáçova 
do Castelo, entre 15 de Novembro e 20 de Dezembro.
A arte do mosaico, uma das que chegou aos nossos dias 
com exemplares mais bem preservados, é 
especialmente ilustrativa do modo de vida dos latinos - 
das suas preocupações quotidianas, da sua religião, das 
formas do chão que pisavam. Optando por fazer 
réplicas dos painéis a três dimensões, o Museu de São 
Miguel de Odrinhas, responsável pela execução da 
exposição, reforçou a aposta - muito bem sucedida - em 
dar aos visitantes uma experiência de tocar - neste caso, 
pisar - Roma. A exposição, uma iniciativa do Projecto
Museu Arqueológico da Câmara Municipal de Sines, 
foi visitada por várias escolas e infantários do concelho. 

Pai arrepiado, pai comovido

O PAI europeu contemporâneo ficaria arrepiado se 
visse o filho a brincar com facas, latas de conserva, 
arames de pontas afiadas, pedaços de madeira 
encontrados no entulho.  O pai  europeu 
contemporâneo comove-se com os brinquedos que as 
crianças africanas fabricam com esses materiais e 
ferramentas. A exposição patente no Centro Cultural 

Emmerico Nunes entre 24 de Novembro e 21 de 
Dezembro, onde se mostraram algumas dezenas 
desses brinquedos, foi esse paradoxo: admirou-se 
o que se queria ver desaparecer (ou, menos 
cinicamente: admirou-se uma criatividade que se 
gostaria de ver aplicada noutro lugar). No tempo 
dos videojogos e dos hipermercados 
especializados, o confronto com “a criança que 
precisa de fazer os seus próprios brinquedos” é 
também para muito gente a evocação da sua 
própria infância, um tempo de privações, mas 
mais verdadeiro. Aqui, o paradoxo é outro: a 
saudade dos tempos piores (“Já não tenho fome, 
mãe / Mas já não tenho também / O desejo de a 
não ter” - Amália, quem mais?). Elaborada pela 
ONG italiana Levia, e em Portugal na posse da 

Oikos, a bela exposição “O Meu Brinquedo - A 
Criatividade na Criança Africana” foi, pois, muito mais 
do que uma ocasião para sorrir perante o engenho dos 
meninos pobres: foi uma oportunidade para 
reconhecermos que, mesmo quando temos 
sentimentos bons, não temos sentimentos puros.

Alentejo formalista
A EXPOSIÇÃO com as 57 melhores fotografias do 
prémio Somincor 2003, que esteve patente na Capela 
da Misericórdia entre 24 de Novembro e 20 de 
Dezembro, mostrou que a paisagem continua a ser a 
grande fonte de interesse para os fotógrafos que se 
debruçam sobre o Alentejo. E a paisagem numa 
perspectiva altamente formalista: a planície, as casas, os 
horizontes, as praias, trabalhados como jogos de cores, 
de texturas, de luzes, de linhas, de geometrias. Entre o 
grupo de fotógrafos, pela qualidade dos grupo de 
trabalhos apresentados, destaque para Maria Filomena 
Santos. Em “Por entre as pedras e as pedrinhas” 
encontra pintura abstracta natural num conjunto de 
rochas marítimas. Em “Os trilhos da memória” foca os 
carris numa velha mina onde já não chegam comboios. 
Em “Está na hora de ir para o fresco”, a mão de um 
mulher segura as fitas de uma porta e dá a impressão de 
uma intromissão do humano pela matemática. 
“Geometrias”, de Augusto Caetano, é o título de outra 
grande fotografia da exposição, a menos conservadora 
(o seu Alentejo tem arquitectura moderna e objectos 
urbanos) e talvez a mais perfeita. As nuvens de 
Francisco Ponte, o balão de Francisco Colaço e a 
palmeira de Rui Bernardino (melhor foto do concelho 

de Sines) foram outras imagens ou pormenores  que, 
por si só, mereceram a visita.

As princesas 
de Francisco 
Pacheco

DEPOIS da história (“Crónica da 1.ª Greve Ecológica”) e da 
intervenção política - também com uma componente histórica 
(“Textos Escolhidos: 1976 - 2001”), Francisco do Ó Pacheco, 
presidente da Assembleia Municipal de Sines e presidente da 
câmara durante 21 anos decidiu juntar textos antigos a textos 
novos e escrever uma “história emotiva” da sua vida, usando 
como meio de expressão a poesia. 

 “Luena” é a zona de Angola onde Francisco do Ó Pacheco fez o 
serviço militar e também a palavra do dialecto da região para 
“princesa”. “Luena da Praia”, lançado dia 13 de Dezembro, na 
Capela da Misericórdia, fala das grandes paixões da sua vida, as 
suas “princesas”: a família, África, Sines, as lutas políticas. 
  A apresentação do livro esteve a cargo de Manuel Coelho. 
  “É um livro em que nos fala com paixão das suas lutas e sonhos, 
mas fundamentalmente do amor, em todos os sentidos. É uma 
obra que ficará no património de Sines”, disse o presidente da 
CMS.
  Entre os poemas de “Luena”, há um especial: “A 'Elegia a 
Cines', poema sobre a violência que a nossa terra sofreu com a 
instalação do complexo industrial foi o mais prazer me deu a 
escrever”, disse o poeta. “Elegia a Cines”, mais de 200 versos de 
amor, raiva e saudade, foi declamado na Capela por António 
Paiva, presidente da Câmara Municipal de Alvito.
  “Luena da Praia” está à venda nas livrarias de Sines.

Rumbaaaaa!

O PAVILHÃO dos Desportos de Sines encheu-se, dia 8 de 
Novembro, para o IV Festival de Danças de Salão e Latino-
Americanas, uma organização da Associação Recreativa de 
Dança Sineense (ARDS), em parceria com a Associação 
Portuguesa de Professores de Dança de Salão Internacional e 
com o apoio financeiro da CMS. Foram onze horas de dança
com mais de 160 pares, amadores, profissionais, juvenis e 
seniores, julgados por jurados internacionais, oriundos do Reino 
Unido. Além dos pares participantes ficaram por se inscrever 
mais cerca de 100 pares, para não prolongar demasiado o 
evento. Está a ser ponderada a hipótese do festival passar a 
realizar-se em dois dias. Os dançarinos da ARDS, embora 
tivessem de dividir as suas energias com a organização do 
festival, conseguiram classificar-se nos primeiros lugares em 
vários escalões de competição. Entre os resultados, destaque 
para Pedro Guerreiro e Soraia Periquito (vencedores do escalão 
“Juvenil Novice C Modernas” e 2.ºs lugares em “Juvenil Novice A 
Latino-americanas), João Pereira e Suse Parreira (2.º lugar em 
“Juvenil Novice Modernas) e Dina Silva e Tómané, segundos em 
“Adultos Intermédios Modernas”.

Painel da exposição “O Chão das Musas”

Exposição “O Meu Brinquedo”.

Exposição do Prémio de Fotografia da Somincor.

IV Festival de Danças de Salão.

Sessão de autógrafos.
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DELIBERAÇÕES E EDITAIS
EDITAL Nº 90-A/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 15 de Outubro de 2003 
foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Foi, por unanimidade, aprovada a proposta do Sr. Vice-Presidente 
de encerramento do Parque Municipal de Campismo no período de 
15 de Setembro a 1 de Abril.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar proposta de zonas verdes a 
concessionar para manutenção e mandar abrir o respectivo 
concurso.
- Atribuído, por unanimidade, subsídio de 1.300,00 € para a Prova de 
Orientação I Troféu Cidade de Sines.
- Deliberado, aprovar a intenção de adjudicação à F. L. Gaspar por 
34.702,00 €, a aquisição de equipamentos de Recreio Infantil para a 
Ludoteca Municipal.
- Aprovado, por unanimidade, o acordo de indemnização, a celebrar, 
pela constituição de servidão administrativa pela passagem do 
Gasoduto Sines Setúbal.
- Aprovada a adjudicação da aquisição de contentores para 
realojamento temporário de famílias da Quinta dos Passarinhos à 
empresa Capa Veículos e Máquinas Industriais, pelo valor de 
37.000,00 €.

Sines, 20 de Outubro de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 97/2003

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 05 de Novembro de 
2003 foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Fase do Projecto de 
Execução dos Arranjos Exteriores da Escola Básica nº 1 de Sines, 
para abertura do competente concurso.
- Aprovado o programa e respectivo orçamento para as 
Comemorações do Dia do Município.
- Aprovada, por unanimidade, a alteração dos Estatutos da Escola 
Tecnológica do Litoral Alentejano.
- Deliberado aprovar proposta de Reformulação do Passeio ao longo 
da Rua Maria Lamas, incluíndo a colocação de árvores.
- Deliberado apoiar a Associação de Danças Sineense, para a 
realização de Festival de Danças de Salão com um subsídio de 
2500,00 €.
- Ratificado o despacho do Sr. Presidente para a recepção aos 
Professores e pessoal não docente da área do Município realizado no 
dia 29 de Outubro.
- Apreciada proposta da Refer sobre passagens de nível tendo a CMS 
deliberado quais as que devem ser desniveladas e ainda as que 
deverão ter sinalização automática.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Sector de 
Desporto no sentido de suspender a prova “Meia Maratona Porto 
Côvo-Sines” e apoiar as outras duas provas de Atletismo organizadas 
pelos Clubes Locais.
- Deliberado, por unanimidade, que a venda de habitações municipais 
aos inquilinos, possa ser feita a filhos dos mesmos, desde que vivam 
em economia comum.
- Deliberada a adjudicação da empreitada da Zil II, 4ª fase dos 
arranjos exteriores a José Marques Gomes Galo por 35.012,00 €.

Sines, 10 de Novembro de 2003

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 98/2003

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

foram tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada, por unanimidade, fixar em 0,8% a Taxa Geral nos termos 
do novo C.I.M.I.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário à Associação dos 
Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias de Sines, para 
apoio à aquisição de lembranças de Natal para os associados.
- Deliberado oferecer Troféu ao STAL para as provas do 14º Convívio 
Distrital.
- Ratificado o despacho do Sr. Presidente de atribuição de subsídio 
no valor de 750 Euros à Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega, para iniciativas no âmbito das 
Comemorações do Dia do Município.
- Aprovado o valor da contribuição para a Associação de Municípios 
do Distrito de Setúbal que se mantém igual ao do ano 2004.
- Aprovada a comparticipação do Município para o INESLA para 
2004, no valor de 4000 Euros. 
- Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Regulamento para os 
Cemitérios Municipais do Concelho de Sines.
- Aprovada a realização de Conferência e Provas Desportivas  no 
âmbito do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência.
- Aprovada, por unanimidade, a declaração de extinção do contrato 
com a Tracevia sobre a concessão dos Parcómetros.
- Aprovada, por maioria, a localização da nova Casa Mortuária de 
Sines, na zona do Pinhal adjacente ao Cemitério.
- Deliberado atribuir subsídio à Associação  Arte das Musas para a 
realização do Concerto de Natal em Sines no dia 20.12.03.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Ampliação e 
Beneficiação da Escola Básica nº2 e preparar o respectivo Concurso 
Público.

Sines, 25 de Novembro de 2003.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 100/2003

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 03 de 
Dezembro de 2003 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Deliberado, por unanimidade, agendar o Almoço de Natal dos 
Trabalhadores das Autarquias para o dia 23 de Dezembro de 2003;
- Aprovada a realização de Jantar para os Idosos de Sines para o dia 
14 de Dezembro de 2003;
- Deliberado conceder tolerância de ponto aos Trabalhadores do 
Município no dia 24 de Dezembro e 2 de Janeiro de 2004;
- Aprovado o valor da quota do Município para o ano 2004, para a 
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico;
- Deliberado atribuir medalha de mérito desportivo ao atleta Rui 
Cova;
- Aprovada a atribuição de lembranças aos funcionários que este ano 
completam 20 anos ao serviço das Autarquias;
- Aprovada, por unanimidade, a proposta de Alteração ao Inventário 
do Património de 31.12.2001;
- Aprovadas as taxas do novo Imposto sobre Imóveis, sendo de 0,8 a 
taxa para os prédios urbanos e 0,5 para os prédios avaliados nos 
termos do C.I.M.I.

Sines, 17 de Dezembro de 2003.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 107/2003

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 
Dezembro de 2003 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:
- Aprovada a constituição de comissão para análise das inscrições 
com vista à aquisição dos 128 Fogos, a construir em CDH na Quinta 
dos Passarinhos.
- Deliberado nomear técnica da Câmara para acompanhar o 

processo de criação da Comissão de Protecção de Menores.
- Aprovada a aquisição de sessões de cinema para os alunos  do Pré-
Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico por altura de Natal.
- Aprovada a proposta  de Regulamento para o Concurso Montras de 
Natal/2003.
- Aprovado o novo Regulamento do Refeitório Municipal que entrará 
em vigor no dia 1 de Janeiro de 2004. 

Sines, 22 de Dezembro de 2003.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

AVISO Nº 42-A/2003

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, no uso da competência que lhe confere a alínea b) do nº 1 
do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção de Lei 5-
A/2002 de 11 de Janeiro, torna público que em Sessão da 
Assembleia Municipal de Sines de 30 de Setembro de 2003 foi por 
unanimidade aprovada, a proposta da Câmara de Alteração ao 
Regulamento e Tabela de Taxas, no sentido de se prever a Inspecção 
a Elevadores e Monta Cargas competências transferidas nos termos 
do DL 320/02 de 28 de Dezembro, pelo que o respectivo documento 
se encontra em apreciação pública na Secção de Expediente Geral, 
nos Paços do Município no horário de expediente, pelo prazo de 
trinta dias úteis.

Afixe-se!
Divulgue-se!

Paços do Município, ao 24 de Outubro de 2003

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº95/03

Manuel Coelho Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Sines. 
Dando cumprimento ao estatuído no n.º 1 do Art.º da Lei n.º 26/94, de 
19 de Agosto, torna público que no primeiro semestre de 2003, foram 
atribuídos os seguintes subsídios :

Beneficiário: Vasco da Gama Atlético Clube
Classificação: 05.02/04.07.01
Valor: 37.410,04€
Data Deliberação: 09-12-2002

Beneficiário: Vasco da Gama Atlético Clube
Classificação: 05.02/04.07.01
Valor:1.250,00€
Data Deliberação: 22-01-2003

Beneficiário: Centro Cultural Emmérico Nunes
Classificação: 05.02/04.07.01
Valor: 20.400,00€
Data de Deliberação: 09-12-2002

Beneficiário: Ginásio Clube Sines
Classificação: 05.02/04.07.01
Valor: 15.000,00€
Data de Deliberação: 09-12-2002

Beneficiário: Contra-Regra Associação Animação Cultural
Classificação: 05.02/04.07.01
Valor: 9.000,00€
Data de Deliberação: 09-12-2003

Beneficiário: Contra-Regra Associação Animação Cultural
Classificação: 05.02/04.07.01
Valor: 16.021,30€
Data de Deliberação: 19-02-2003

Beneficiário: Comissão Carnaval de Sines
Classificação: 05.03/04.07.01
Valor: 36.200,00€
Data de Deliberação: 09-12-2002

Para constar se passou o presente edital, a que vai ser dada a 
publicidade prevista na lei.

Paços do Município de Sines, aos 04 de Novembro de 2003

O Presidente da Câmara,
Manuel Coelho Carvalho (DR.)
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EDITO DE QUINZE DIAS Nº37/2003

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

Obra: EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PARQUES 
DE ESTACIONAMENTO NA QUINTA DOS PASSARINHOS” Adjudicada à firma 
TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 10 de Novembro de 2003.

O Vice-presidente
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 38/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DA 
CABEÇA DA CABRA - EDIFÍCIO” - Adjudicada à firma SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES LOUSA, LDA.

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

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

Sines, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 39/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “ROTUNDA NA AVENIDA D. PEDRO I COM A RUA 
MARIA LAMAS”  Adjudicada à firma VALVAZ  INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
E TURISTICOS, 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, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,

José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 40/2003

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

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

OBRA: -EMPREITADA DE “ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO DO BAIRRO 
AMILCAR CABRAL, EM SINES”  Adjudicada à firma  TEODORO GOMES ALHO 
& FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 41/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “ARRUAMENTOS DO BAIRRO DOS PESCADORES, 
EM SINES” - Adjudicada à firma  TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 42/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA B  LARGO 
JUDICE FIALHO, EM SINES” - Adjudicada à firma  TEODORO GOMES ALHO & 
FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 43/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DAS CASA DE BANHO PÚBLICAS 
DOS PENEDOS”  Adjudicada à firma MATOS & MACEDO, 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, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 44/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DOS COURTS DE TÉNIS - IOS”
Adjudicada à firma LISONDA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.

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

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

Sines, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 45/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “PINTURA DA PISTA DE PATINS - IOS” - Adjudicada à 
firma EVOTECH - EVOLUÇÕES TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO, 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, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITO DE QUINZE DIAS Nº 46/2003

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

OBRA: -EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA COBERTURA DO FOGO 
LOCALIZADO NA PRAÇA DA REPÚBLICA N.º 36, EM SINES”  Adjudicada à firma 
MATOS & MACEDO, 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, 19 de Novembro de 2003.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

Site municipal ultrapassa 
100 mil visitas
COLOCADO em linha no dia 2 de Setembro de 2002, o site da 
Câmara Municipal de Sines na Internet - www.mun-sines.pt - 
ultrapassou, em Novembro, as 100 mil visitas. No mesmo mês, 
o portal recebeu, em média, 384 visitas diárias, mais do dobro 
da média que se registava no início do ano (157), expressão de 
um crescimento sustentado do interesse pelo serviço. 
  A análise da lista de páginas mais acedidas desde a sua 
criação indica que os principais utilizadores do serviço são 
turistas e munícipes interessados em conhecer a programação 
cultural e desportiva do concelho. O canal Turismo é, de longe, o 
mais visitado, com destaque para as páginas com informações 
sobre alojamentos (6710 visualizações desde a colocação 
online), a página sobre Porto Covo (6496 visualizações) e o 
mapa da cidade (5010 visualizações). Os canais Concelho 
(nomeadamente, os conteúdos históricos) e Urbanismo 
também suscitaram muito interesse. As edições do jornal 
municipal “Sineense” em formato .pdf, as actas das reuniões de 
câmara e alguns regulamentos municipais foram os 
documentos “facsmilados” mais acedidos.

  Setenta e cinco utilizadores subscreveram o serviço de envio 
de newsletter (“Nota Informativa”) por correio electrónico. 
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Casoto recebeu maior 

evento de orientação do país
Com 985 atletas, o I Troféu de Orientação Pedestre Cidade de Sines, realizado, dias 22 e 23 de 
Novembro, bateu o recorde nacional de participação num evento da modalidade em Portugal.

O TEMPO instável não ajudou, mas a gente da 
orientação não se assusta com qualquer chuvinha. 
Vindos da região, de todo o país e também de Espanha, 
foram quase mil os participantes no I Troféu de 
Orientação Pedestre Cidade de Sines, que, nos dias 22 e 
23 de Novembro, deu uma animação pouco habitual 
aos caminhos do Casoto, na zona nordeste do concelho. 
 Muita gente a conhecer Sines. Muita gente a 
proporcionar um rendimento extra à sua hotelaria e 
restauração. E para o Clube de Pessoal da EDP, que 
organizou o evento, com a colaboração da Federação 
Portuguesa de Orientação e da Câmara Municipal de 
Sines, muito trabalho e o orgulho de um novo recorde 
da modalidade.
 “Aparentemente estabelecemos um novo recorde 
nacional em termos de número de inscrições num 
evento desportivo de orientação em Portugal: 985. O 
anterior recorde pertencia à prova “Portugal 'O' 
Meeting 2002 - Marinha Grande”, com 937 atletas”, 
disse João Moura, director da prova.
 Entre os números de participação, destaque para o 

sucesso dos escalões abertos (294 atletas), revelador da 
boa adesão da população da região (na sua maior parte 
sem experiência anterior).
 Nos escalões de competição e formação, o domínio foi 

dos atletas espanhóis, que venceram a maioria das 
provas de elite, traduzindo no campo o estado mais 
avançado da modalidade do outro lado da fronteira. 
Nos escalões de veteranos, os clubes nacionais 
obtiveram excelentes resultados, tendo o COC - Clube 
de Orientação do Centro, conquistado o primeiro lugar 
colectivo.
 Por já conhecerem o percurso e estarem ocupados na 

organização, os atletas do Clube de Pessoal da EDP não 
puderam competir.
 Mas mesmo apenas como organização o troféu já foi 

um desafio de monta. 

 “Tínhamos escassez de 
recursos humanos com 
conhecimentos específicos 
em orientação e faltava-nos 
experiência na organização 
de  um evento des ta  
dimensão. Mesmo assim, 
podemos  d i z e r  que ,  
globalmente, a prova nos 
correu muito bem. Temos
recebido muitas mensagens 
de parabéns e elogios à 
forma como recebemos as 
pessoas e, principalmente, 
às questões técnicas, como 
os sectores das partidas e 
chegadas”, declarou João 
Moura.

 Ainda durante a época 
desportiva 2003/2004, o 
clube vai organizar uma 
prova a contar para o Campeonato Regional Sul, que 
terá lugar nos dias 1 e 2 de Maio, provavelmente, no 
Casoto. No futuro próximo, o clube tem planos para 
organizar uma prova de orientação em BTT e uma 
prova de orientação pedestre em contexto urbano.
 O Clube de Pessoal da EDP tem quatro atletas a 

competir nas provas de orientação em BTT e 13 em 
orientação pedestre. Um dos seus atletas faz parte de 
uma equipa de topo do Campeonato Nacional Eco-
Aventura.

 João Moura gostava de ver a modalidade mais 
praticada no concelho, em especial, pela comunidade 
escolar, que, neste troféu, teve inscrições oferecidas 
pela EDP Produção. 
 Embora tenha dito acreditar que o ideal seria a criação 

de um outro clube no concelho, sem as limitações que 

definem um clube de empresa como o seu (os 
associados têm de ser funcionários ou familiares 
próximos), João Moura afirmou a disponibilidade total 
da secção para divulgar a modalidade.
 “Estamos 100 por cento disponíveis para a realização 

de acções de formação e informação teórica e prática”, 
disse, lembrando o que está assumido no protocolo 
assinado pelo clube, Federação Portuguesa de 
Orientação e Câmara Municipal de Sines, no passado 
mês de Outubro.
 A CMS, que apoiou o troféu logisticamente e com a 

aquisição de cartografia do local (no valor de 2500 
euros), tem intenção de promover acções de formação 
para as escolas e inserir a modalidade de orientação no 
seu programa “Desporto em Movimento”.

“O maior feito colectivo”
O OBJECTIVO, à partida difícil de atingir, era a manutenção na 
segunda divisão: mas a equipa masculina do Clube de Natação 
do Litoral Alentejano superou-se. O 9.º lugar obtido, entre 16 
equipas participantes, nos Campeonatos Nacionais de Clubes 
da 1.ª e 2.ª Divisões, realizados em Dezembro, na piscina do 
Estádio Universitário de Lisboa, é considerado pelos seus 
responsáveis “o maior feito colectivo do clube” de sempre. 
  Num campeonato em que o CNLA brilhou colectivamente, 
destaque para a prestação de David Gorgulho (que obteve 
mínimos nos 100 e 200m livres e 100 e 200m costas para a 
participação nos Campeonatos Nacionais de Juniores e 
Seniores e Campeonatos Absolutos de Portugal) e para as 
estafetas de 4x100m e 4x200m livres e 4x100m estilos, que 
também conseguiram o direito de competir nos Campeonatos 
Absolutos, em Julho. Além de Gorgulho, a equipa incluiu André 
Pacheco, Gonçalo Pereira, Jaime Costa, Pedro Barambão, 
Ricardo Correia, Rodrigo Costa e Tito Gonçalves.

Nadadores absolutos
O CNLA - com Ana Rita Boavista, André Pacheco, David 
Gorgulho e Rodrigo Costa - e o Vasco Gama AC - com Susana 
Mateus - estiveram presentes nos Campeonatos Absolutos de 
Portugal de Piscina Curta, realizados em Paços de Ferreira, 
entre 21 e 23 de Novembro.
  Se descontarmos os recordes da Associação de Natação do 
Distrito de Santarém - começam a ser tantos os máximos 

distritais do CNLA que se torna impossível dar notícia deles 
todos... -, o Clube de Natação do Litoral Alentejano teve os 
seus momentos de maior brilho com Ana Rita Boavista, que 
se classificou em 6.º lugar absoluto (ou seja, entre juniores 
e seniores) em 200m estilos e conseguiu bons resultados 
nas variantes livres e bruços da mesma distância (10.º e 
13.º lugares). David Gorgulho foi 8.º na final de 200m livres 
e obteve classificações honrosas em 50m e 100m costas 
(11.º e 9.º absolutos). O brucista Rodrigo Costa teve 
classificações nos 20 primeiros nas três provas em que 
participou. André Pacheco foi 27.º em 200m estilos.
  O tesouro do Vasco da Gama, Susana Mateus, de apenas 
14 anos, classificou-se em 21.º lugar absoluto em 200m 
costas, tendo conseguido a terceira melhor marca nacional 
entre os atletas da sua idade presentes em Paços de 
Ferreira.

Hmm... eu conheço isto
É quase sempre com uma sensação de conforto que os bebés 
entram pela primeira vez numa piscina. Como se dissessem: 
“Não se preocupem. Ainda agora estive numa coisa muito 
parecida”. Mas dizer a um pai para não se preocupar é o mesmo 
que dizer à água para não ser água. Dia 22 de Novembro, no 
tanque do Pavilhão Municipal, Clube de Natação do Litoral 
Alentejano (CNLA) e Resgate - Associação de Nadadores-
salvadores do Litoral Alentejano juntaram bebés cheios de à-
vontade amniótico e pais cheios de cuidado protector para uma 

Terra de nadadores
Os últimos resultados e iniciativas de destaque da natação de Sines.

acção de sensibilização sobre “Prevenção e Segurança de 
Crianças e Piscinas Públicas”. Uma iniciativa para criar bons 
banhistas desde a idade mais tenra e contribuir para existam 
cada vez menos acidentes nas piscinas e nas praias. A 
associação Resgate, criada em 2001, assume como a principal 
componente da sua missão a prevenção e, nos meses de 
Inverno, é através de iniciativas como esta que o seu trabalho é 
desenvolvido. O CNLA tem cinco classes para crianças dos seis 
meses aos cinco anos, actualmente com cerca de 80 inscritos.

O Casoto encheu-se de amantes da natureza.

Acção de sensibilização sobre prevenção e segurança nas piscinas.



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

Dez./Jan.
2004

Desporto/Sociedade18

Associação de Ex-Combatentes 
inaugura sede em Sines
A MAIS recente associação de defesa dos direitos dos 
ex-combatentes do Ultramar - APECM - Associação 
Portuguesa de Ex-combatentes Militares - tem a sua 
sede nacional em Sines. A casa da associação fica 
situada na Rua Teófilo Braga n.º 74 e foi inaugurada no 
dia 8 de Novembro, com a presença de mais de meia 
centena de associados de todo o país. 
 No acto solene que precedeu a inauguração, realizado 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, Mário 
Feliciano Inácio, eleito dia 27 de Dezembro presidente
da direcção, destacou entre os objectivos da associação 
a obtenção de apoio médico adequado (físico e, 
sobretudo, psicológico) para os ex-combatentes que 
dele necessitem. De acordo com o dirigente, está em 
vias de ser assinado um protocolo com o Ministério da 
Defesa que possibilitará a prestação, descentralizada, 
deste serviço. 
 A Associação Portuguesa de Ex-combatentes Mili-

tares tinha no início do ano 496 associados. Além da 
sede em Sines, a associação tem uma delegação em Beja 
e núcleos em Milfontes, Odemira, Serpa, Pias, Vila 
Nova de São Bento, Amadora e Odivelas. Está a 
negociar com as juntas de freguesia outros espaços de 

ocupação temporária para o desenvolvimento da sua 
actividade.
 A APECM tem o estatuto de instituição particular de 

solidariedade social e um orçamento de 400 mil euros, 
que Mário Inácio espera ver cobertos em pelo menos 
80 por cento pelo protocolo que está previsto assinar 
com o Ministério da Defesa.
 Além dos serviços médicos, a associação pretende 

Acto solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

“A nossa principal questão neste
momento é dar-nos a conhecer”
António Goulão, presidente da direcção do Andebol Clube de Sines, falou ao “Sineense” da 
actividade do clube que ajudou a criar e da sua carreira como árbitro internacional.

Sineense - O Andebol Clube de Sines foi fundado em Agosto 
de 2003. Já conseguiram atrair muitos sócios e atletas?
António Goulão - Temos 144 sócios e 98 atletas. E vai aumentar. 
Englobada nas comemorações do Dia do Município, realizámos 
uma actividade de dois dias com 250 miúdos dos terceiros e 
quartos anos das escolas primárias. Já nos apareceram nos 
treinos sete ou oito miúdos dessa actividade. Agora é uma “bola 
de neve”. Neste momento, temos atletas em infantis, iniciados, 
juvenis e seniores masculinos, mas a nossa grande prioridade 
são os escalões de formação. Temos um projecto que já 
apresentámos à câmara - estamos à espera dos eventuais 
apoios. A população está receptiva. Estamos na expectativa. 
  Isto não tem a ver com quezílias entre os vários clubes 
existentes. Tem a ver com uma dinâmica própria, um espaço que 
foi adquirido. Para se poder dar o salto qualitativo, só através de 
um clube que tenha unicamente esta modalidade. Com mais de 
uma modalidade, há sempre conflitos, confusões. O projecto em 
si baseia-se essencialmente no desenvolvimento da modalidade 
para, de uma vez por todas, dar o salto. Porque senão, andamos 
aqui há 20 anos e vamos continuar mais 20 anos na “cepa torta”.

Em termos competitivos quais são os vossos objectivos?
Em relação aos seniores, o nosso objectivo é o nosso nome 
começar a aparecer e depois saltar novamente dos regionais para 
os nacionais. Fomos buscar, além dos atletas que estavam a 
competir, outros atletas, que estavam há quatro ou cinco anos 
sem praticar regularmente a modalidade. O objectivo foi também 
fazer uma mescla da juventude com veterania, para introduzir 
uma certa dinâmica no grupo.

Sei que têm planeadas várias iniciativas para esta época. 
Fale-me um pouco delas.
Além das iniciativas com as escolas, o nosso objectivo é realizar 
iniciativas para darmos a conhecer o nosso nome e conseguir 
algum dinheiro. Em Junho, Julho, pretendemos fazer uma 
espécie de festival da cerveja - aproveitarmos para fazer algumas 
actividades também com a parte cultural. Vamos, possivelmente, 
fazer a primeira gala do desporto, no final da época desportiva 
(com os melhores jogadores, atletas, dirigentes dos concelho...). 
Vai estar presente alguém do futebol. Mas isto ainda está muito 
cru. Depende também do apoio que possamos ter da câmara.

Em termos de empresas têm recebido apoios significativos?

O comércio tem apoiado, mas as grandes empresas muito pouco 
ou quase nada têm ajudado (a APS disse-nos que, a partir de 
Janeiro iriam considerar o nosso projecto, mas sem garantias).
  Entretanto, pusemos a circular uns sorteios, que nos dão uma 
média mensal de 250 euros. 

  A nossa principal questão neste momento é dar-nos a conhecer. 
Fazermos algumas iniciativas que tenham algum impacto, para 
que as pessoas comecem a falar no nome do clube. A partir daqui 
já é mais fácil caminhar.

Em termos da sua carreira como árbitro internacional, creio 
que tenciona terminá-la nos Jogos Olímpicos de Atenas...
Esse é o meu objectivo. E o facto de ter-me ligado já como 
dirigente desportivo tem um pouco a ver com isso. Acabando no 
topo da carreira, nos Jogos Olímpicos, em 2004, quero ficar ligado 

à modalidade. Não só porque continuo, em termos do sector, na 
Federação e Associação de Setúbal, na formação de novos 
árbitros. Ao sair da arbitragem, a modalidade não vai ser 
esquecida. Nada melhor do que, com a experiência adquirida ao 
longo destes anos, poder ajudar a evoluir o andebol no nosso 
concelho, no nosso distrito, e tentar fazer alguma coisa pela terra.

Que balanço faz da sua carreira como árbitro internacional: 
quais as maiores compensações, quais as maiores 
dificuldades?
Em termos pessoais é o orgulho: ninguém teve tantos 
campeonatos do mundo e campeonatos da Europa feitos. A 
possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos seria único em termos da 
nossa modalidade  -  nos próximos anos, não  se vê que alguém 
possa ter uma carreira igual, porque as dificuldades são muitas. O 
facto de ter conhecido e convivido com centenas de milhares de 
pessoas é gratificante: novas culturas, novas mentalidades, 
pessoas completamente diferentes. Por outro lado, o desgaste 
que isto provoca em termos familiares. Mais de metade do ano 
estou fora, não só de casa, mas do país. 
  Aquilo que eu posso fazer é transmitir toda a minha experiência 
aos mais novos. E é esse também o porquê de me ter ligado ao 
projecto do Andebol Clube de Sines.

Como é que está o andebol em Portugal?
O andebol está bem e recomenda-se. Necessita de uma maior 
apoio estatal. O grande contributo para que o andebol esteja onde 
está tem sido das autarquias. E depois, pelo conhecimento que 
nós, nos últimos 10 anos, conseguimos obter através de outros 
países, mais evoluídos que nós na modalidade (países do norte 
da Europa e da ex-União Soviética). A evolução será tanto melhor 
quanto as pessoas assim o entenderem. A nível da federação, 
tem-se feito um bom trabalho. Já não digo tanto em termos das 
associações distritais - umas a trabalhar muito melhor que outras, 
em virtude dos recursos que têm. 
  Eu era o responsável dos encontros nacionais na federação, até 
há pouco tempo. Movimentávamos 420 crianças num período de 
dois meses, em seis escalões etários. Também é um dos nossos 
objectivos, em termos do Andebol Clube de Sines, fazermos um 
encontro nacional aqui. Trazer crianças de outros pontos do 
país... são cinco dias, que dão um movimento enorme à 
população e à região em si. É uma coisa extraordinária.

intervir em todas as áreas sociais de apoio à população. 
“Parte da população são ex-combatentes e famílias. 
Temos de estar presentes”, disse o seu presidente.
 Neste momento, a Câmara Municipal de Sines apoia a 

APECM com 350 euros mensais para pagamento da 
renda da sede. A associação apresentou o seu plano de 
actividades à autarquia, com o objectivo de obter um 
subsídio ordinário.

Inauguração da sede, na Rua Teófilo Braga.

António Goulão.
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Câmara oferece duas 

ambulâncias aos bombeiros
Os veículos, um de transporte e outro de socorro, foram entregues dia 1 de Dezembro, nas 
cerimónias de comemoração dos sessenta anos dos Bombeiros Voluntários de Sines.

DIA 1 de Dezembro, dia do seu 60.º aniversário, os 
Bombeiros Voluntários de Sines (BVS) tiveram um 
presente especial: duas ambulâncias novas, oferecidas 
pela Câmara Municipal de Sines. No valor de 26 400 
euros, os veículos - um de transporte e outro de socorro, 
são uma ajuda de que o parque automóvel da 
corporação estava a precisar.

 “As nossas ambulâncias têm um grande desgaste 
devido às imensas viagens que efectuam, e por isso a 
Câmara tem oferecido duas viaturas aos bombeiros de 
quatro em quatro anos”, disse José Figueira, presidente 
da direcção dos BVS.
 Em termos de material técnico, a principal carência da 

corporação neste momento são meios de combate a 
incêndios industriais.
 “Como estamos num complexo industrial 
precisávamos de melhores meios para o combate a 
incêndios nesse meio. De resto, e por termos tido 
bastante apoio da autarquia e das empresas, podemos 
dizer que temos os meios materiais suficientes.”
 A grande dificuldade dos bombeiros, como já tinha 

sido assinalado pelo comandante, Sérgio Cordeiro, no 
“Sineense” de Novembro, são os recursos humanos.

 “O voluntariado é cada vez mais escasso. É um 
problema de todo o país, mas em Sines é 
particularmente visível porque grande parte das pessoas 
trabalham por turnos, o que dificulta a disponibilidade 
dos que querem participar.”
 O desdobramento das comemorações do aniversário 

por três dias (29 e 30 de 
Novembro e 1 de Dezembro) foi 
ele próprio motivado pela falta 
de recursos humanos.
 “Não conseguíamos fazer tudo 

no mesmo dia. Por exemplo, os 
homens que fazem a formatura 
são os condutores das nossas 
v i a t u r a s .  H a v e r i a  u m a  
sobreposição de tarefas. É 
importante que tudo se faça e 
por isso foi necessário alterar o 
programa.”
Balanço do ano e perspectivas 

para 2004. 2003 foi um “ano 
misto” para a corporação: um 
esforço de deslocações acrescido, 
devido aos problemas no 
Hospital Distrital de Santiago 
do Cacém, mas também um 
apoio reforçado por parte dos 
munícipes e empresas.
 “Os nossos principais receios estão relacionados com a 

facturação dos serviços ambulatórios. A abertura do 
hospital ainda não está certa e por isso temos que contar 
com dias menos bons. Mesmo assim, podemos dizer 
que foi o ano em que tivemos mais ajudas: a figura do 
sócio colectivo teve uma adesão muito positiva por 
parte das empresas e os nos sócios individuais nota-se 

cada vez mais preocupação em ter as quotas em dia.” 
 Para 2004, as prioridades são atrair mais voluntários, 

procurar a estabilidade financeira e fazer obras no 
quartel.
 “O nosso grande objectivo é fazer um espaço, ou por 

trás ou ao lado do quartel, que nos permita preservar as 
nossas viaturas. Neste momento, o espaço que temos 
está a tornar-se demasiado pequeno.”

É tempo
O Litoral Alentejano marchou pela abertura do hospital novo.

CERCA de 600 pessoas percorreram, dia 6 de 
Dezembro, o percurso entre o Hospital Conde Bracial e 
o novo Hospital Distrital de Santiago do Cacém, em 
sinal de protesto pelo estado do primeiro e pelo atraso 
na abertura do segundo. Seis quilómetros a pé, nalguns 
períodos à chuva, em que se gritaram palavras de ordem 
contra a acção do governo na matéria, e se fizeram 

apelos a que o novo hospital seja dotado de 
maternidade, o que ainda não foi assegurado. A 
manifestação seguiu-se a uma Assembleia Municipal de 
Santiago do Cacém, realizada junto ao hospital velho, e 
contou com a presença de munícipes e autarcas de 
todos os concelhos do litoral alentejano.

O “Inimigo”
de Morgado

MARIA José Morgado, antiga responsável pela Direcção 
Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade 
Económica da Polícia Judiciária, apresentou, dia 5 de 
Dezembro, na livraria “A das Artes”, o seu novo livro “O Inimigo 
Sem Rosto - Fraude e Corrupção em Portugal”, escrito em 
parceria com o jornalista José Vegar e editado pela Dom 
Quixote.
  Em Sines, Maria José Morgado apontou a falta de meios e de 
formação de polícias e magistrados como as principais 
dificuldades na detecção e combate da criminalidade de 
“colarinho branco”, remetendo para o poder político a 
responsabilidade pela mudança dessa situação. Às muitas 
intervenções pessimistas do público sobre o estado da justiça 
em Portugal, a ex-procuradora respondeu com algum 
optimismo - “Já há ventos de mudança nos tribunais” -, 
considerando “um avanço” o que passa no caso concreto mais 
citado (o caso “Casa Pia”). 
  A livraria “A das Artes”, localizada na Avenida 25 de Abril, 
realiza regularmente apresentações de livros e discos. Nos 
últimos meses passaram por aquele novo espaço cultural de 
Sines os escritores Mário de Carvalho, Orlando Raimundo e 
José Luís Peixoto e os músicos Fernando Ribeiro, António 
Chainho e Carlos Silva.

Maria José Morgado esteve na livraria “A das Artes”.

Os dois veículos oferecidos pela CMS aos Bombeiros Voluntários de Sines.
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Teatro do Mar no meio do oceano
Julieta Aurora e Sérgio Vieira são a encenadora e o protagonista de "Doença da Morte", uma peça 
sobre a solidão que está a fazer sucesso nos Açores e vai ser trazida, em breve, para o continente. 

TUDO começou em Agosto, com uma ida do Teatro do 
Mar aos Açores. Choveu e o espectáculo de rua 
"Carnaval dos Guerreiros" teve de encontrar abrigo. 
Esse abrigo foi o espaço onde trabalha o Grupo de 
Teatro Experimental “A Teia”. A simpatia fez-se empatia 
e pouco tempo depois o grupo açoriano convidava 
Julieta Aurora e o actor Sérgio Vieira para trabalhar com 
eles. O espectáculo resultante desse encontro - “A
Doença da Morte”, sobre texto de Marguerite Duras - 
foi estreado dia 12 de Dezembro, no Auditório do 
Ramo Grande, na Praia da Vitória, e prevê-se que venha 
ao continente entre Março e Maio de 2004.
 Para Julieta Santos - que além da encenação, fez a 

adaptação do texto, direcção de actores e, pela primeira 
vez, o cenário e os figurinos - foi uma óptima 
experiência de aprendizagem. Até dos princípios da 
Teoria da Relatividade: afinal o tempo é maleável.

 “Por incrível que pareça, do começo 
até à sua conclusão prática, o trabalho 
demorou apenas quatro semanas. Eu 
disse ao Luís Bettencourt [director da 
TEIA] que seria impossível e ele riu-
se, disse que eu ia ter uma noção 
diferente do tempo nos Açores. E de 
facto foi o que aconteceu. Há uma 
concentração muito grande de tempo 
e de energias”, diz Julieta.
 Apesar de já ter feito outros trabalhos 

fora do Teatro do Mar é o primeiro 
que a encenadora faz a este nível com 
outra companhia. 
 “Deu-me a possibilidade de trabalhar 

noutros registos e de ter uma outra 
avaliação do meu próprio trabalho. 
Estás fora da tua casa, és sempre 

avaliado de uma forma diferente.”
 A projecção da “Doença da Morte” nos Açores está a 

ser muito boa. A imprensa tem estado atenta e o 
espectáculo vai ser gravado para teleteatro, com o 
objectivo de ser transmitido pela RTP Açores, RTP 
Internacional e, talvez, pela Dois. A peça vai agora 
circular por todas as salas das nove ilhas dos Açores, 
com visitas às escolas secundárias no final de Janeiro.
 A paixão de Julieta Santos por este texto - um dos mais 

importantes da escritor francesa - é antiga. Há cerca de 
15 anos tinha feito a planificação da sua encenação com 
Vladimir Franklin. Quinze anos depois, lido de uma 
maneira completamente diferente, voltou a sentir-se 
tocada por ele.
 “Acho que as pessoas estão muito sozinhas, há muita 

falta de imaginação nas relações pessoais. As pessoas 
projectam-se muito num ideal absoluto e perfeito, que 

não existe. Muitas vezes não vivem momentos que 
podem ser felizes, ou não os aproveitam da melhor 
forma. E, depois, há uma solidão intrínseca ao ser 
humano, que o amor pode aliviar, mas nunca resolver.
Este texto fala disso tudo.”
 Ainda não está definido como e quando o público 

sineense vai poder ver o espectáculo, devido à falta de 
um espaço adequado e à dificuldade de adaptação aos 
espaços disponíveis. Mas é seguro que a peça entrará na 
programação do Teatro do Mar em 2004 e fará parte do 
seu roteiro de viagens. 
 Nova produção do Teatro do Mar em Março. Em

Janeiro, têm início os ensaios da nova produção do 
Teatro do Mar, a estrear em Março. Paralelamente,
começa a ser trabalhado um espectáculo de rua - “O 
nosso maior investimento para este ano” - para estrear 
no final de Maio ou início de Junho, havendo a 
possibilidade de vir a ser apresentado num festival 
importante, porta de saída da companhia para os 
festivais europeus. Em Novembro, é estreada uma 
terceira peça, destinada ao público infantil.  Essa peça 
estará integrada num trabalho, que passa a ser mais 
profundo, com as crianças das escolas.
 “Vamos ter uma pessoa a tempo inteiro a trabalhar com 
os miúdos das escolas na área da expressão dramática 
infantil. O nosso trabalho com as escolas tem sido 
pontual, queremos que passe a ser regular. Esperamos 
ter meios para isso.”

 Também expressão da sua vocação pedagógica, o 
Teatro do Mar / Contra-Regra realizou em Novembro e 
Dezembro uma oficina de teatro para jovens e vai 
organizar, nos dias 23, 24 e 25 de Janeiro, um 
workshop de danças orientais, para crianças e adultos 
(inscrições no Teatro do Mar, até 19 de Janeiro).

“Depois de realizar, percebi que não 
posso continuar a escrever para os outros”
Vicente Alves do Ó esteve em Sines, entre 16 e 21 de Dezembro, para rodar a curta metragem 
“Entre o Desejo e o Destino”, a sua primeira experiência como realizador.

O CASAMENTO de 
Rosa e João está 
marcado. Até a tia 
Carmen, que vive no 
B r a s i l ,  v o l t a  a o  
Alentejo, para assistir. 
Mas o presente que 
traz à sobrinha é um 
sonho. E entre o sonho 
que a tia lhe traz e a 
vida que o seu futuro 
m a r i d o  l h e  p o d e  
oferecer, Rosa vai ter 
de decidir... 
  ...Corta! 
  “Entre o Desejo e o 
Destino: Uma Árvore”, 
o  p r i m e i r o  f i l m e  
realizado por Vicente 
Alves do Ó é uma 

tragédia baseada numa história verídica. Uma história “que 
podia acontecer em qualquer parte do mundo”, mas que o artista 
sineense quis que ficasse imortalizada em película tendo como 
cenário um monte de Fonte Mouro, freguesia de Porto Covo, 
num Dezembro cheio chuva e nevoeiro. 
  “Escolhi o Alentejo pela sua beleza física e as suas 
características marcadas e cinematográficas”, diz Vicente. Mas 
as motivações estéticas não foram as únicas: “O Alentejo é e 
será sempre a minha casa, o meu universo. Voltar aqui para o 

meu primeiro filme foi ganhar confiança de que podia trabalhar 
os elementos da história com alguma segurança. Ao mesmo 
tempo queria fazer o meu primeiro filme na minha terra. Acho 
que era muito importante, não só para mim, como para as 
pessoas que me acompanharam enquanto vivi em Sines.”
  “Entre o Desejo e o Destino”, uma produção da Animatógrafo 2, 
tem fotografia de Acácio de Almeida e conta, entre os actores, 
com os jovens protagonistas Carmen Botelho (Rosa) e Tiago 
Castro (João) e com os conhecidos Júlia Correia-Lagos, 
Carmen Santos e Vítor Norte. 
  Vicente esteve dois anos à espera de ver o projecto 
acontecer. Foi um período demasiado longo, 
“frustrante e desmotivador”, mas os seis dias de 
rodagem (16-21 de Dezembro) compensaram tudo: 
“Foi gratificante ver a história a ganhar corpo, ganhar 
vida. Perceber que outras experiências nos deram 
mais conhecimentos do que imaginávamos. Realizar é 
acima de tudo saber o que se quer.”
 E é realizar que Vicente quer.

  “Continuo a escrever para outros realizadores, mas 
penso que isso irá terminar muito em breve. Depois de 
realizar, percebi que não posso continuar a escrever 
para os outros e, sim, concentrar-me nos meus 
projectos.”
  “Entre o Desejo e o Destino” tem estreia garantida em 
Sines e transmissão na RTP. O realizador espera que 
seja possível levá-la a festivais no estrangeiro.
  Ainda este ano, Vicente espera poder fazer outra 
curta metragem e, dependendo da recepção deste seu 

filme de estreia e das contingências dos concursos do ICAM - 
Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia, talvez avançar 
para o projecto de uma longa metragem.
  Vicente Alves do Ó estreou-se como argumentista em 2000, 
com o telefilme “Monsanto”. Ao longo dos últimos anos tem 
trabalhado na área da escrita de guiões para televisão e cinema. 
Foi nessa qualidade que colaborou, recentemente, no filme “Os 
Imortais”, de António-Pedro Vasconcelos.
  A Câmara Municipal de Sines é umas entidades que apoiam a 
produção de “Entre o Desejo e o Destino”. 

Sérgio Vieira (à esquerda) num cenário de Julieta Aurora.

Carmen Botelho, a protagonista.

Vicente Alves do Ó (à direita), fala com Acácio Almeida, director de fotografia.


