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VASCO DA GAMA SUBIU DE DIVISÃO. PÁG. 14

DESTAQUE

O , 
realizado dias 16 e 23 de Maio, no 
Barlavento Algarvio, foi mais uma 
ocasião proporcionada pela Câmara 
Municipal de Sines para os residentes 
do concelho maiores de 55 anos 
conhecerem Portugal e passarem um 
dia feliz na companhia dos amigos. O 
passeio contou com a participação de
cerca de 1100 pessoas. PÁG. 6

PASSEIO DA PRIMAVERA

Sineense

DESTAQUE

Já é conhecido o núcleo do programa 
do

. A realizar nos dias 29, 30 e 31 
de Julho, o evento que transfigura 
Sines vai este ano contar com artistas 
de Portugal, Polónia, Grécia, Estados 
Unidos, Guadalupe, Brasil, Cuba, 
Mali e Nigéria. O rigor musical e a 
festa de sempre vão voltar a encher o 
Castelo. PÁGS. 2 E 3

FESTIVAL MÚSICAS DO  MUNDO 

2004

Unir esforços por Sines

Comissão de 

Protecção de 

Crianças e Jovens 

em Risco
As instituições unidas para proteger as 
crianças e os jovens de Sines. Pág. 6

Conselho Municipal 

de Educação
Toda a sociedade envolvida 

nos problemas da escola. Pág. 14

Conselho Municipal 

de Segurança
Um fórum com autarquias, bombeiros, 
forças de segurança e associações, para 

uma política de segurança mais 
concertada. Pág. 4

Rede Social
Câmara e instituições trabalham em 

conjunto para combater todos 
os tipos de exclusão. 

Pág. 6

Sines comemorou os 30 anos do 
 com um programa repleto 

de iniciativas culturais, desportivas e 
para as crianças. A nível protocolar, o 
momento mais marcante foi a 
atribuição de medalhas de mérito 
municipal a uma entidade e cinco 
personalidades de Sines ligadas à vida 
autárquica, sindicalismo, pescas e 
associações. PÁGS. 7-11 E 20
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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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Distribuição Gratuita

NÃO RECEBO REGULARMENTE O “SINEENSE” 

EM CASA. QUEIRAM ENVIAR-MO PARA O 

SEGUINTE ENDEREÇO:

NOME

MORADA

-

Recorte este cupão e envie-o por carta para o Gabinete de Informação e 
Relações Públicas da Câmara Municipal de Sines, Largo Ramos Costa, 7520-
159 Sines, ou por fax, para o número 269-633022.

A semana mais feliz do ano
O Festival Músicas do Mundo 2004 volta a encher Sines de música e 

alegria nos dias 29, 30 e 31 de Julho. Um projecto de corais alentejanos 

com orquestra, o génio brasileiro Tom Zé e o fabuloso Femi Kuti são 

três dos destaques do programa.

É TALVEZ a programação de maior qualidade da história 
do Festival Músicas do Mundo. Não costumam haver 
momentos maus no festival, mas de 29 a 31 de Julho, no 
Castelo de Sines, é até difícil que aconteçam momentos 
médios.
 Do mais ambicioso projecto da música tradicional 
portuguesa dos últimos anos (“Terra de Abrigo”) à banda 
de culto da folk europeia actual (Warsaw Village Band), de 
uma enorme cantora mundial (Savina Yannatou) à dupla 
de gigantes do jazz David Murray / Pharoah Sanders, do 
génio experimental da música brasileira (Tom Zé) a um 
inventivo baterista cubano (Roberto Juan Rodríguez), da 
grande revelação da música da África Ocidental dos 
últimos anos (Rokia Traoré) ao consagrado Femi Kuti, 
serão três dias e oito concertos com a melhor música que se 
faz no mundo. 
 Tal como já aconteceu no ano passado, o programa de 

espectáculos no Castelo vai ser enriquecido com um grupo 
de iniciativas paralelas, a começar logo no início da semana 
do festival. Na Capela da Misericórdia será projectado 
cinema documental, realizados concertos e promovidas 
conversas com três dos músicos do festival (Roberto Juan 
Rodriguez, Tom Zé e David Murray). Será montado um 
palco na Avenida Vasco da Gama, onde, pela noite dentro, 
actuarão DJ's especializados na área das músicas do mundo 
e algumas bandas.
 As informações completas sobre a sexta edição do Festival 

Músicas do Mundo, uma organização da Câmara 
Municipal de Sines, estão disponíveis no site 
www.fmm.com.pt

PROGRAMA

29 de Julho (quinta)

Uma orquestra na planície
É o projecto mais ousado alguma vez levado a cabo tendo 
como ponto de partida a tradição do cante alentejano. 
Juntando no mesmo palco seis grupos corais (Moura, 
Campo Maior, Évora, Serpa, Baleizão e Aldeia Nova de 
São Bento), uma orquestra de 45 elementos (Sinfonietta 
de Lisboa) e os músicos da Ronda dos Quatro Caminhos, 
“Terra de Abrigo” (cujo disco homónimo foi lançado em 

2003), será um espectáculo para a história do 
Festival Músicas do Mundo e da música do Alentejo. 
A música clássica encontra a música popular e o 
resultado é uma beleza grandiosa mas sem pompa, é 
a sofisticação das formas, mas sem artificialismo. 
Pelo seu próprio peso, o roteiro de apresentação ao 
v ivo  de  “Ter ra  de  Abr igo”  t em s ido  
seleccionadíssimo. Sines, obviamente, não podia 
ficar de fora.

Das aldeias polacas 
para a aldeia global
A BBC Radio3 considerou-os o melhor novo grupo 
a surgir no circuito da world music no último ano. 
Com uma abordagem à música tradicional 
semelhante a grupos escandinavos como os 
Hedningarna (que trouxeram a Sines milhares de 
jovens de todo o país em 2002), vão buscar às raízes 
o que nelas há, na origem, de mais excitante e 
moderno. É música das aldeias polacas para o 
público da aldeia global, três rapazes e três raparigas 
que usam vozes, cordas e poderosíssimas percussões 
para criar um concerto em que o convite à dança é 
permanente. Orgulhosamente acústica, criadora do 
estilo “bio techno” (ou “hardcore folk”), a Warsaw
Village Band tem tudo para proporcionar um dos 
mais vibrantes concertos jovens do festival.

30 de Julho (sexta)

A diva do Mediterrâneo
Poucas cantoras europeias da actualidade terão tanto 

prestígio quanto a grega Savina Yannatou. Com formação 
na música antiga, Savina tem-se vindo a aproximar da 
música tradicional através de uma abordagem que deve 
muito à sua formação erudita, mas também ao jazz mais 
vanguardista e às técnicas de improvisação. Acompanhada 
pela sua banda, “Primavera en Salonico”, desde 1993, 
Savina tem reunido um repertório baseado nas riquíssimas 
tradições da música mediterrânica, da Grécia à Espanha, de 
Israel à Itália, da Sardenha ao Magrebe. Oriente e ocidente 
encontram-se na sua voz de recursos e expressividade 
únicos, mas também na rica instrumentação da sua banda. 
É difícil conceber uma música mais refinada.

Gigantes nas Caraíbas
Sexta-feira vai ser, definitivamente, um dia dos grandes. 
Depois de Savina, um mito do jazz mundial, Pharoah
Sanders, integrado no projecto Creole III, de David 
Murray. A última vez que Sanders e Murray colaboraram, 
em 1988, o resultado foi um Grammy. Desta vez, o 
pretexto é um projecto que funde as estruturas harmónicas 
do jazz com os ritmos do “Ka Drum” de Guadalupe (Índias 
Ocidentais Francesas) e a riqueza do falar crioulo. 
Companheiro de John Coltrane na sua fase mais “free”, 
Pharoah tem um dos saxs tenores com mais personalidade 
da história do jazz. E David Murray é o músico 
emocionante que se conhece. Música composta, 
improvisação e muita empatia entre gigantes vão decerto 
criar este ano mais momentos de ouro da passagem do jazz

world por Sines.

O outro tropicalista
A figura mais misteriosa e radical do movimento 
tropicalista brasileiro vem ao Festival de Sines. 
Companheiro de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria 
Bethania e Gal Costa, o extraordinário Tom Zé raramente 
sai do Brasil e vai ser um privilégio trazê-lo a Portugal 
(onde só tinha estado antes na Expo'98 e para uma pequena 
actuação). Musicalmente experimentalista e com textos 
irónicos e altamente politizados, nunca foi um artista de 
massas. Nos últimos anos, muito por graça de David Byrne 
- que fez dele o primeiro artista da sua editora Luaka Bop -, 
o público e as melhores salas de todo o mundo, têm-se 

A grega Savina Yannatou actua dia 30.
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

aberto à sua música singular. A revista Rolling Stone 
considerou a sua antologia lançada nos EUA um dos 10 
melhores discos dos anos 90. Lúcido, criativo e irreverente, 
o concerto de Tom Zé será, mais do que um espectáculo 
musical, um experiência cultural completa.

31 de Julho (sábado)

A salsa encontra a klezmer
O que faz um percussionista cubano que não é judeu a 
tocar música judia? Faz música. “Danzón de Moises”, que 
começou por ser um disco para se tornar num projecto, é 
um caso de cruzamento tão inesperado quanto bem 
sucedido. Tanto na ilha como em Miami, Roberto Juan 

Rodriguez teve contacto com a comunidade judia e 
foi-se apercebendo dos pontos em comum entre as 
duas culturas e as duas expressões musicais 
(nomeadamente com a componente mais europeia da 
música cubana). O resultado foi a invenção da “salsa-
klezmer” (os dois ingredientes são ligados pelo jazz), 
que não é a música dos judeus cubanos, mas, ao ouvir-
se, parece uma destilação dos séculos. Muito humor,
fortes ritmos e algumas reminiscências impressionistas 
vão estar juntos no concerto de Sines, que será também 
ocasião para a apresentação do disco “Baila Gitano 
Baila”, a lançar em Junho.

A África delicada
O Mali é uma das nações africanas com mais rica 
tradição musical. É o país-natal de grandes nomes 
como Ali Farka Touré ou Oumou 
Sangaré. E agora também pode 
orgulhar-se de ser o berço de 
Rokia Traoré, uma das mais 
novas estrelas da música do 
continente, nomeada para melhor 
artista africana nos prémios da 
BBC Radio 3 e vencedora do 
prémio da crítica. Com letras que 
abordam corajosamente os 
problemas da vida das mulheres 
na sociedade africana e arranjos de 
uma delicadeza comovente, que 
juntam instrumentos tradicionais 

a muito comedidos contributos 
ocidentais, Rokia já foi, pela 
profundidade e timbre sublimes da 
sua voz, chamada a “Joni Mitchell” 
africana. É uma comparação que 
prestigia, mas reduz. Porque Rokia é 
um caso verdadeiramente único na 
música mundial.

Fogo para Femi
Femi Kuti é filho de Fela Kuti, 
criador do movimento Afrobeat e 
uma das maiores figuras da música 

africana no século XX. Membro da banda do pai, Femi 
soube desde cedo evitar que o peso artístico do seu 
progenitor o esmagasse. E em vez de desbaratar a herança 
do génio de Fela através de uma imitação menor, investiu-
a na criação de um percurso e de uma identidade própria. 
Foi assim que, por direito próprio, se tornou um dos 
grandes nomes da world music nos nossos dias, uma 
presença desejada em Sines desde os primeiros anos do 
festival. Um performer de energia inesgotável, a música de 
Femi (que canta e toca saxofone) é uma mistura dos 
ritmos africanos com o jazz e o funk. Ultimamente, as suas 
letras de alcance político e social têm encontrado novo 
veículo nalgumas aproximações ao hip hop. Sensual e 
explosiva, é a música perfeita para o encerramento com 
fogo-de-artifício.

A maliana Rokia Traoré é umas melhores vozes jovens da música africana.

O nigeriano Femi Kuti impressiona pela sua energia em palco.

Práticas e resultados desportivos orgulham Sines
SINES está de parabéns com os resultados 
desportivos da época que agora termina.

 O Vasco da Gama fez uma época brilhante, 
culminando com a subida à II Divisão B da equipa 
sénior de futebol. Mas o clube tem um trabalho 
muito mais vasto, especialmente importante na 
formação, mas também destacado na competição, 
como acontece no hóquei em patins, em que coloca 
Sines num bom patamar na modalidade, e na 
natação, que continua a projectar atletas de craveira 
nacional.
 A Independentes Futsal Associação também fez 

uma época brilhante: levou a sua equipa sénior à III 
Divisão, ao mesmo tempo que desenvolveu um 
trabalho de formação e dinamização do desporto 
dirigido às crianças e adolescentes.

 O Clube de Natação do Litoral Alentejano 
trabalhou para a toda população e obteve resultados 
que nos honram, com a formação de atletas de 
muito bom nível.

 O Ginásio Clube de Sines foi especialmente 
brilhante na ginástica, com vitórias a nível nacional e 
internacional.

 O Andebol Clube de Sines - com um ano de 
existência - pôs mais de 100 atletas a praticar a 

modalidade.
 O Clube Desportivo de Porto Covo 

desenvolveu um trabalho de fundo, com 
início este ano das modalidades de 
ginástica e futebol infantil, que está a dar 
resultados visíveis para o progresso do 
desporto em todo o município.
 Os clubes e associações da Baixa de São 

Pedro, Casoto e Sonega, envolveram 
centenas de crianças, jovens e adultos 
numa prática desportiva alargada.

 O Clube Náutico, a Associação 
Recreativa de Danças Sineense, o Clube 
de Pessoal da EDP - Orientação, os 
clubes de desportos motorizados e todos 
os outros, ajudaram Sines a diversificar a sua prática 
desportiva.

Desporto para toda a população. Outra
componente fundamental do desporto em Sines é o 
desporto descolar. Nas escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico (650 crianças) e no ensino pré-escolar 
(cerca de 400), todas as crianças praticam desporto 
de forma regular e orientada por técnicos 
suportados pela Câmara Municipal. É um 
contributo fundamental para a sua saúde física, 

psicológica, social e cívica.
 Mas o desporto chega também aos mais 

velhos. O nosso programa “Desporto é 
Vida” tem mais de 300 seniores a praticar 
desporto orientado e regular que os ajuda 
a viver melhor.

 Sines é um município exemplar na 
prática de desporto: pelos números de 
participação, pela diversidade de 
modalidades que começamos a ter, pelos 
resultados obtidos, pelo apoio que a 
Câmara dá em todos os níveis, dos 
equipamentos aos transportes e, 
naturalmente, aos subsídios financeiros 
do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo.
 Parabéns a todos: clubes e associações, técnicos e 

atletas, dirigentes e associados, escolas e infantários, 
pais e professores.
 A Câmara Municipal de Sines regozija-se de todo 

este trabalho e dos seus resultados em prol dos 
cidadãos e do nome de Sines.
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Quebra de receitas limita
acção da Câmara em 2003
A Prestação de Contas do ano 2003 reflecte as restrições a que a autarquia foi sujeita e os esforços que fez 

para superá-las.

A CÂMARA Municipal de Sines, dia 31 de Março, e a 
Assembleia Municipal de Sines, dia 29 de Abril, 
aprovaram a Prestação de Contas relativa ao ano de 
2003. Condicionada por uma forte quebra da receita, a 
execução orçamental no ano passado foi mais baixa do 
que se esperava. Foram arrecadados 9,4 milhões de 
euros em receitas correntes (69% do orçamentado) e 
realizados em despesa 10,1 milhões de euros (75% do 
previsto). Na rubrica capital, que inclui o investimento, 
a câmara recebeu 4,5 milhões de euros (37% das 
receitas previstas) e gastou 4,1 milhões de euros (35% 
do valor orçamentado). 

Contenção centrada na aquisição de bens e serviços. A
Câmara Municipal de Sines arrecadou em 2003 menos 
7,2% das receitas correntes que entraram nos seus 
cofres em 2002 e menos 31% do que estava previsto em 
orçamento. Uma das causas da descida foi a baixa 

execução dos im-
postos directos: 
embora  a  con-
tribuição autár-
quica tenha resul-
tado num acréscimo 
de 250 mil euros de 
receitas, houve uma 
grande quebra no 
imposto de sisa 
(menos 650 mil 
euros do que o 
p r ev i s t o )  e  n a  
derrama (quase  
menos de 1 milhão e 
200 mil euros do 
q u e  o  e s t a v a  
orçamentado). Em 
relação à sisa, cujo 
regime foi desa-
gravado, espera-se 
para 2004 a com-
pensação anuncia-
da pelo governo às 

autarquias. Nas derramas, a diminuição acentuada 
resulta da desaceleração económica, que atingiu as 
grandes empresas do concelho. 
 Com menos receitas, a Câmara foi obrigada a cortar 

nas despesas correntes. As despesas com pessoal (5,7 
milhões de euros) foram 7% inferiores ao 
orçamentado, mas as grandes restrições fizeram-se a 
nível de aquisição de bens e serviços - combustíveis, 
telefones, toda a espécie de materiais, etc. -, onde foram 
gastos menos 2,2 milhões de euros do que o previsto e 
menos 450 mil euros que em 2002. 
 Tal como nas receitas correntes, também as receitas de 

capital ficaram abaixo do esperado. Dos 12 milhões de 
euros colocados em orçamento, apenas foram obtidos 
4,5 milhões, menos 15% que em 2002. Uma das razões 
para essas diferenças foi o facto de 2003 não ter sido um 
ano favorável para a alienação de património, o que 

levou a CMS a esperar por uma melhor fase do mercado 
para a venda da maior parte dos terrenos aprovados em 
Assembleia Municipal. Além disso, o pagamento de boa 
parte dos dois lotes de terreno vendidos, no valor 1,75 
milhões de euros, só será feito em 2004. 
  Limitações nas candidaturas aos fundos comunitários.
Outra razão da baixa execução das receitas de capital foi 
as limitações verificadas em 2003 nas comparticipações 
europeias. Não foram recebidos os fundos para obras 
como as escolas primárias e estão por aprovar as 
comparticipações para obras já realizadas, como o 
Jardim Municipal de Porto Covo e a Estrada da 
Colmeia. Em 2003 foram apresentadas candidaturas no 
valor de 12,8 milhões de euros. Os atrasos na sua 
aprovação e homologação pesam decisivamente sobre a 
acção da câmara.

Em termos de despesas de capital (investimentos), a 
CMS realizou em 2003 4,1 milhões de euros, menos 
16% do que aconteceu em 2002 e bastante menos 
(35%) do que o esperado. Mesmo assim, em termos 
financeiros, foram concluídos 33 projectos de 
investimento e aprovadas, adjudicadas e iniciadas um 
conjunto de obras fundamentais para o concelho. 
 Obras concluídas em 2003. Em 2003 foram concluídas 

fisicamente obras de grande importância para Sines. O 
arranjo paisagístico do Bairro Amílcar Cabral e os 
arranjos exteriores do Largo Júdice Fialho, Bairro 
Operário, Travessa da Calça Virada e Bairro Marítimo 
(que também teve o IP e telecomunicações 
remodelados) tornaram Sines uma cidade mais 
qualificada. O reforço do abastecimento de água a Porto 
Covo, a reconstrução do aqueduto e repavimentação da 
Estrada da Boavista do Paiol e a reabilitação da Escola 
Primária da Cabeça da Cabra melhoraram as condições 
de vida no interior do concelho. A conclusão da 
adaptação do ex-matadouro e as aquisições a nível 
informático e de fibra óptica vão ajudar os serviços 
municipais a ficarem mais modernos. As obras 
fundamentais da Biblioteca / Centro de Artes, Piscinas 
Municipais e 128 fogos foram iniciadas ou reiniciadas 
no ano que passou.

Pensar a segurança em conjunto
O Conselho Municipal de Segurança de Sines foi constituído dia 20 de Abril.

SINES tem, desde 20 de Abril, um Conselho 
Municipal de Segurança. Trata-se de uma entidade, 
criada a partir de proposta da Assembleia Municipal, 
que visa promover a articulação, a troca de informação 
e a cooperação entre todas as instituições que na área do 
município têm intervenção ou estão envolvidas na 
prevenção da marginalidade e na garantia da segurança 
e tranquilidade da população. Com poderes 
consultivos, analisa e avalia a situação existente e 
encaminha os seus pareceres para a decisão política que 
merecem.
 O conselho junta representantes das autarquias, forças 

de segurança, Ministério Público, bombeiros, 
organizações ligadas à assistência social e à prevenção 
da toxicodependência, entidades que apoiam os 
imigrantes, associações profissionais e de empresários, 
sindicatos, escolas e cidadãos idóneos designados pela 
Assembleia Municipal. As suas reuniões são 
trimestrais.
  Âmbito de acção.  O conselho poderá pronunciar-se 
sobre temas como a evolução da criminalidade no 
concelho, a suficiência ou insuficiência de meios para 

combatê-la, o levantamento de situações de exclusão 
que possam degenerar em práticas criminosas, o apoio 
dado à ocupação dos tempos livres dos jovens, as acções 
dirigidas à prevenção e ao combate à toxicodependência 
e ao tráfico de droga, os resultados da actividade de 
protecção civil e de combate aos incêndios, entre outros.

A Câmara Municipal teve uma acentuada quebra de receitas em 2003.

Autarquias, forças de segurança, associações. O Conselho Municipal 
de Segurança é um fórum alargado.

O conselho foi criado a partir de proposta da Assembleia Municipal.
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Primeiro-ministro inaugurou
terminal de gás natural
Durão Barroso considerou o equipamento um “sinal de modernidade do país”. O presidente da Câmara de 

Sines também, mas lembrou o Terminal XXI e as acessibilidades.

O PRIMEIRO-MINISTRO Durão Barroso 
inaugurou, dia 20 de Abril, o Terminal de Gás Natural 
Liquefeito de Sines. A infraestrutura, que está em plena 
laboração desde Janeiro, tem neste momento 
capacidade para satisfazer 15 por cento do total de 
energia primária gasta no país - podendo essa 
capacidade vir a ser estendida para o dobro - e contribui 
para libertar Portugal da dependência do gás argelino.
 Acompanhado pelos ministros da Economia, Carlos 

Tavares, e das Obras Públicas, Transportes e Habitação, 
Carmona Rodrigues, e pelo presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho, Durão Barroso 
visitou uma obra considerada exemplar a nível 
financeiro e de segurança no trabalho. O terminal 
representou um investimento de 285 milhões de euros, 
tendo os prazos sido cumpridos sem deslizes 
orçamentais.

Contributo para a melhoria ambiental no concelho. Na sua 
intervenção no acto inaugural, Manuel Coelho 
regozijou-se com a entrada em funcionamento do 
terminal, que classificou de “investimento estruturante 
de extraordinária importância para Sines, para o 
Alentejo e para o país” e de “exemplo excelente” de 
cooperação entre autarquia, empresas e poder central.

 Além das expectativas em relação à indução de 
desenvolvimento industrial, económico e social de 
Sines, o presidente da Câmara disse esperar que o 

terminal contribua, num 
futuro próximo, “para a 
melhor qualidade ambiental 
da região com utilização 
generalizada desta energia 
limpa” pelas indústrias e 
r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  
económicas do município.

Manuel Coelho lembrou 
ainda ao primeiro-ministro 
e ao ministro das Obras 
Públicas a importância da 
execução das acessibilidades 
- ferrovia de mercadorias 
rápida e rodovias rápidas e 
seguras - como “factores 
indispensáveis e indisso-
ciáveis da competitividade e 
do êxito destes grandes 
investimentos”. O autarca 
exprimiu o desejo de que 
Durão Barroso volte a Sines, a curto prazo, para 
inaugurar outros grandes investimentos, como o 
Terminal XXI, de fundamental importância para o 
desenvolvimento e afirmação do município.
  Gás natural para os consumidores de Sines. Neste
momento existe já um compromisso com a Câmara 

Municipal de Sines para a execução de uma rede de gás 
natural na cidade, incluindo a Zona de Indústria 
Ligeira II. A execução e entrada em funcionamento 
desta rede representa um factor de extraordinária 
importância para o bem estar da população e 
desenvolvimento das actividades económicas.

Portugal precisa de Sines com boas 
ligações ferroviárias a Lisboa e à Europa
A Associação Porta Atlântica realizou uma sessão em que se defendeu que a solução para a rede de 

comboios de alta velocidade no sul do país com maior impacto económico seria a ligação de Lisboa ao 

Algarve por Sines. 

O INVESTIMENTO público feito em Sines só será rentabilizado 
se houver oferta coerente de meios de transporte para a região. 
Este foi um dos pontos de partida da sessão pública sobre a rede 
de comboios de alta velocidade no sul do país realizada dia 6 de 
Maio no Centro de Negócios da PGS S. A., no Monte Feio. O seu 
objectivo central foi demonstrar que a alta velocidade deve 
chegar ao Algarve não com o traçado Lisboa - Évora - Beja - Faro 
- Huelva, como está previsto, mas com o traçado Lisboa - Sines - 
Faro (via Barlavento) - Huelva, sendo assim mais racional e 
economicamente sustentável.
 Neste momento, estão previstas duas ligações em bitola 
europeia no Alentejo: a ligação de Lisboa - Évora - Faro 
(passando por Beja), para comboios de passageiros (a iniciar em 
2013 a terminar em 2018, de acordo com o calendário do 
governo) e uma futura ligação directa de Sines a Évora - 
Badajoz, só para mercadorias. Arménio Matias, presidente da 
ADFER - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do 
Transporte Ferroviário, considerou que as ligações propostas 
pelo Governo não só não têm viabilidade económica como 
asfixiam a plataforma portuária de Sines, pois afastam-na do 
mercado e do sistema portuário da Área Metropolitana de 
Lisboa, do qual faz parte. Sines deveria estar ligado em bitola 
europeia ao Poceirão, nó em que se faria a ligação a Lisboa e a 
Espanha utilizando a linha de alta velocidade aí prevista. Sendo 
essa uma solução a longo prazo, devia começar-se já por uma 
boa ligação “tradicional” Sines - Poceirão - Évora - Badajoz, bem 
como a Lisboa, sem ter de construir uma nova linha diagonal 
directamente a Évora, tirando o melhor partido da futura linha de 
alta velocidade Lisboa - Évora - Badajoz.
  Sines, valor estratégico no espaço nacional e ibérico. 
Fernando Nunes da Silva, presidente do CESUR - Centro de 
Sistemas Urbanos e Regionais do Instituto Superior Técnico, 
considerou que estando os portos de Lisboa e Setúbal limitados 
no seu crescimento (o primeiro por constrangimentos urbanos, o 
segundo por condições de barra), Sines será brevemente o 

grande porto a serv i r  a área 
metropolitana da capital. Mas não só. 
Sines já é de facto o maior porto 
nacional - sê-lo-á mais marcadamente 
com a entrada em operação do Terminal
XXI - e detém uma das maiores, senão a 
maior, plataformas energéticas da 
Península Ibérica. “Não perceber que 
isto é uma mais-valia no espaço ibérico 
e no contexto europeu é ter uma vista 
extremamente curta”, afirmou o 
professor do Instituto Superior Técnico, 
acrescentando no f inal  que o 
desenvolvimento portuário de Sines 
representa novas oportunidades de 
negócio que deverão ser bem 
aproveitadas pelos actuais operadores 
dos portos de Lisboa e Setúbal.
  Velocidade fundamental para uma 
área de investimento diversificado. O
presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho, lamentou que 
continuem a fazer-se grandes investimentos em Sines - como o 
terminal de contentores - sem se pensar nas suas ligações 
estratégicas ao país e à Europa. O autarca salientou que boas 
acessibilidades são fundamentais para que o porto de Sines 
não se limite à função de transbordo, mas constitua uma área 
de investimento diversificado, com verdadeiro impacto no 
desenvolvimento da região. 
  Além de potenciar a plataforma portuária industrial de Sines, 
uma ligação Lisboa - Sines - Algarve seria também um 
contributo decisivo para o desenvolvimento turístico do litoral 
sul, permitindo ainda uma acessibilidade mais eficiente do 
ponto de vista energético e ambiental. Macário Correia, 
presidente da Associação de Municípios do Algarve, disse 

preferir uma solução em que a alta velocidade entrasse pelo 
Barlavento porque serviria o Algarve todo e não apenas uma 
parte, permitindo uma estruturação mais equilibrada da rede 
urbana da região. Com a passagem da alta velocidade por 
Sines, o Litoral Alentejano ficaria também mais próximo dos 
mercados de Madrid, Extremadura e noroeste da Andaluzia.
  A sessão foi concluída com um desafio: lançar uma discussão 
nacional sobre o traçado da alta velocidade no sul do país, num 
confronto de ideias aberto sobre a actual opção da REFER, que 
tem como principais argumentos as ligações aos aeroportos de 
Beja e Faro e o acesso facilitado de Madrid a ao Algarve. “Ainda 
estamos a tempo de influenciar uma boa decisão”, disse 
Macário Correia.

FO
TO

 N
O

TÍ
C

IA
S 

D
E 

SI
N

ES

Inauguração oficial do Terminal de Gás Natural de Sines

Fernando Nunes da Silva disse que Sines é uma mais-valia no espaço ibérico.
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Menores do 
concelho mais 
protegidos
A Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do município 

de Sines foi instalada dia 29 de 

Março e está pronta a funcionar.

A CÂMARA Municipal de Sines promoveu a constituição em Sines 
de uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). 
Instalada dia 29 de Março, em reunião realizada no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, a comissão já está pronta a receber 
informação de casos em que possa actuar para diminuir as 
ameaças à segurança, saúde, formação ou bem estar das crianças 
e jovens do concelho.
  A nível de transportes, refeições e desporto escolar, no apoio às 
mães solteiras e, sobretudo, na criação de habitação social - que 
tem um impacto decisivo na eliminação das fontes de miséria - a 
Câmara Municipal tem trabalhado em prol das crianças de Sines. 
Mas não é possível eliminar todas as situações de risco, sobretudo 
se as entidades actuarem de forma isolada. Para Manuel Coelho, 
presidente da CMS, o grande trunfo da comissão é o “reforço inter-
institucional na luta pela dignidade da criança”.
  As CPCJ, instituições não judiciárias com autonomia funcional, 
são constituídas por uma comissão alargada e uma comissão 
restrita.
  À comissão alargada, que se reúne de dois em dois meses, 
compete desenvolver acções de promoção dos direitos e de 
prevenção de situações de perigo para as crianças e jovens. Em 
Sines, engloba representantes da Câmara e Assembleia 
Municipais, Centro de Saúde, Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social, GNR, Ministério da Educação, associações de 
pais, Centro Cultural Emmerico Nunes, Instituto Português da 
Juventude  e Santa Casa da Misericórdia.
  O núcleo executivo da comissão é a chamada comissão restrita. A 
funcionar provisoriamente num gabinete dos Paços do Concelho e 
presidida pela técnica da CMS Ana Vicente, inclui ainda 
representantes do Instituto da Solidariedade e Segurança Social, 
Centro de Saúde, Ministério da Educação e Santa Casa da 
Misericórdia. A comissão restrita reúne-se de 15 em 15 dias.
  Como funciona a comissão. Qualquer pessoa pode e deve 
denunciar o caso de uma criança ou jovem em risco (até aos 18 
anos) à Comissão de Protecção.
  Depois do caso chegar ao conhecimento do CPCJ, é necessário 
obter o acordo para a intervenção por parte da família, 
representantes legais, detentores de guarda de facto ou da criança 
(no caso de ser maior de 12 anos). Se não é obtido esse acordo (ou 
se o acordo estabelecido não é cumprido pelos pais), o processo é 
remetido para o Tribunal de Menores.
  A intervenção da comissão poderá incluir medidas como a ajuda 
económica, o apoio psicológico, programas de educação parental, 
formação profissional (jovens maiores de 15 anos), acolhimento 
familiar, etc.
  A comissão de Sines, como todas as 239 já existentes no país, é 
acompanhada, apoiada e avaliada pela Comissão Nacional de 
Protecção das Crianças e Jovens em Risco. O desenvolvimento da 
actividade da Comissão de Protecção é fiscalizado pelo Ministério 
Público.

A CÂMARA Municipal de Sines tem desde Março um 
protocolo com o Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social (ISSS) para a implementação da Rede Social de 
Apoio no concelho. A comissão instaladora do Conselho 
Local de Acção Social, o fórum onde autarquias e outras 
entidades públicas e privadas sem fins lucrativos irão 
articular esforços para combater a pobreza e a exclusão 
social, será constituído no dia 31 de Maio.

 O processo de implementação da Rede Social decorrerá ao 
longo de dois anos, contando com o apoio técnico do 
Núcleo da Rede Social do ISSS. No final desse período, 
Sines deverá ter pronto um diagnóstico da situação social do 
concelho, um plano de acção para um ano e um plano de 
desenvolvimento social para três / cinco anos.
 Além de ajudar a resolver os problemas das pessoas e 

famílias em risco, o Programa Rede pretende contribuir 
para a formação e qualificação dos técnicos da área, 
promover uma cobertura adequada do concelho por 
serviços e equipamentos e trabalhar para um melhor 
conhecimento e divulgação da realidade do concelho. 

Sines integra 

Rede Social

Seniores no Algarve
O “Passeio da Primavera” teve mais de 1000 inscritos.

O “PASSEIO da Primavera”, realizado dias 16 e 23 de Maio, no Barlavento Algarvio, foi mais uma ocasião 
proporcionada pela Câmara Municipal de Sines para os residentes do concelho maiores de 55 anos conhecerem
Portugal e passarem um dia feliz na companhia dos amigos. Com cerca de 1100 inscritos o passeio, totalmente 
gratuito, incluiu visitas a Lagos, Sagres, Portimão, Albufeira e um almoço-convívio na Fábrica do Inglês, em Silves. 

Em visita a Sagres.

Nas ruas de Albufeira. No almoço-convívio.

Um momento de descanso. A viagem foi longa. Cantou-se...

...E dançou-se. Na Fábrica do Inglês, em Silves.
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Os 30 anos do Portugal novo
O trigésimo aniversário do 25 de Abril foi assinalado com uma Sessão Solene da Assembleia Municipal, no 

Salão dos Bombeiros.

O QUE ABRIL trouxe ao país e a Sines e o que falta 
cumprir no seu espírito e objectivos foram as ideias 
centrais das intervenções da Sessão Solene da 
Assembleia Municipal que assinalou, dia 25 de Abril, no 
Salão dos Bombeiros, o 30.º aniversário da Revolução 
dos Cravos. A importância da efeméride foi sublinhada 
pela atribuição de medalhas de mérito municipal a seis 
figuras e entidades ligadas ao poder local democrático, 
ao sector das pescas e ao sindicalismo, com actividades 
destacadas nas últimas três décadas (ver página 20).
  Todos os R's. Abrindo o conjunto de intervenções das 
forças políticas representadas nas assembleia e câmara 
municipais, o deputado do PPD/PSD Jorge Ruas 
recuperou o “R” caído do slogan do governo nestas 
comemorações do 25 de Abril, para dizer que para além 
de revolução, o “R” deve remeter para ideias como 
“reflectir, repensar, reformar, renovar e recriar”. Uma 
dessas reformas é a criação das comunidades urbanas e 
grandes áreas metropolitanas, na qual o Alentejo se deve 
empenhar, porque, disse, constituirá uma catalisação 
das potencialidades do poder local.
  Exercer o “maior dos direitos”. Fernando Ramos, 
deputado municipal do Partido Socialista, destacou a 
questão da participação cívica e política. Classificando o 
direito de voto como o “maior dos direitos” consa-
grados na Constituição, lamentou o crescimento da 
abstenção e apelou aos jovens para que participem mais 
na vida colectiva, não só votando, como fazendo críticas 
e sugestões. 

  Sorte não, conquista. Carmem Francisco, deputada da 
Coligação Democrática Unitária, disse que é uma sorte 
para a sua geração ter crescido em democracia, mas que 
essa “sorte” - expressa a nível de direitos cívicos, 
políticos e económicos - é na verdade uma “conquista de 
Abril” que tarda a ter cumprimento universal em áreas 
como a educação (uma escola de qualidade), a saúde (o 
direito a um fácil acesso aos cuidados médicos), os 
direitos das mulheres (a questão do aborto) e o direito à 
igualdade de oportunidades.
  Os dois “D” que é preciso reforçar. O vereador socialista 
Idalino José destacou o percurso ímpar feito por 
Portugal nos últimos 30 anos, acentuando a 
importância que para ele teve a integração europeia e o 
poder local democrático. A nível de dois dos três “D” do 
programa do MFA - o desenvolvimento e a democracia - 
subsistem no entanto problemas. No desenvolvimento 
de Sines, em particular, é necessário resolver problemas 
estruturais a nível do ambiente (qualidade do ar e 
esgotos), saúde (hospital distrital e centro de saúde) e 
habitação social (que não dá resposta à totalidade das 
famílias necessitadas). Em termos de democracia, “é 
necessário avançar-se no sentido de uma “maior 
participação dos cidadãos na vida política do país”.
  Obras para celebrar Abril. Para o presidente da CMS, 
Manuel Coelho, a revolução não se limitou às questões 
da liberdade e da democracia, mas traduziu-se numa 
“abertura dos caminhos do desenvolvimento 
económico, da modernidade e de mais justiça social”, 

para a qual o poder local democrático contribuiu 
decisivamente. Passados 30 anos subsistem 
problemas, em especial a nível da exclusão social. O 
poder local democrático, por seu turno, sofre com a 
falta de meios financeiros provocada por “uma crise 
que não causou”. Mesmo assim, acentuou, Sines 
celebra Abril com obras que a enriquecem e 
qualificam, referindo-se ao Bairro dos 124 fogos 
(pronto para ser habitado), aos 128 fogos, às piscinas 
municipais e Biblioteca / Centro de Artes (em bom 
ritmo de construção) e às acções em prol da 
qualificação do ambiente, associativismo e acção 
social.
  Medalhas para a Sines democrática. Francisco do Ó 
Pacheco, presidente da Assembleia Municipal, ligou as 
áreas abrangidas pelas medalhas mérito municipal a 

algumas das grandes conquistas do 25 de Abril e aos 
desafios que ele coloca para o futuro. Falou de um 
movimento sindical livre e pujante e de um movimento 
associativo com criatividade e capacidade de 
intervenção. Falou da importância de manter a pesca 
em Sines e da necessidade de discutir um novo ciclo 
industrial para o futuro de Sines que não se baseie na 
indústria básica altamente poluidora. Falou finalmente 
do “trabalho notável” do poder local democrático neste 
país e do carácter insubstituível de uma regionalização 
administrativa para o seu reforço.
  Portugal e Sines melhores. A Sessão Solene teve como 
convidado o coronel Campos Andrade, capitão de 
Abril, que deu o seu testemunho não só da experiência 
revolucionária como das mudanças positivas que 
observou em Sines depois de 1974. 

Capitão Duran Clemente 

no Salão dos Bombeiros
A CONVITE da Associação dos Serviços Sociais 
dos Trabalhadores das Autarquias de Sines, o 
capitão Duran Clemente esteve no Salão dos 
Bombeiros, dia 22 de Abril, para falar da sua 
experiência como militar de Abril. A definição dos 
factores decisivos para a formação da geração dos 
militares que comandaram a Revolução dos Cravos 
ocupou a parte mais importante da sua 
intervenção.
  A Guerra Colonial e a geração dos capitães. Duran
Clemente considerou que a Guerra Colonial deu à 
geração dos capitães não só uma maior ligação dos 
comandos militares ao povo português (por 
necessidade de homens, a Academia Militar é 
obrigada a receber jovens de todas as classes 
sociais) como um conhecimento da verdadeira 
realidade nas colónias (a legitimidade das causas 
dos movimentos de libertação africanos) e uma 
capacidade operacional e de decisão que iria ser 
preciosa na preparação e execução do 25 de Abril. Mas 
nada, insistiu, teria sido possível sem a adesão 
“esmagadora e sentida” da população portuguesa.
 “Herói foi o povo português, que fez a revolução e 

manteve o país a funcionar”, disse.
 Em relação ao presente, apesar de algumas desilusões, 

Duran Clemente expressou-se em termos positivos: 
“Quem disser que estamos na mesma, não só é injusto 
como comete o grave erro de branquear o fascismo”.
 Aos jovens deixou o apelo a uma maior participação 

cívica e política: “Temos de ser mais políticos, para 
exercermos melhor a liberdade do 25 de Abril”.

Carmem Francisco, CDU.

Fernando Ramos, Partido Socialista.

As bandeiras foram hasteadas nos Paços do Concelho na manhã de dia 25.

O capitão Duran Clemente apelou aos jovens para que exerçam melhor a liberdade de Abril.
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Concerto raro para 3000
A Avenida Vasco da Gama encheu-se para ver Fausto, Os Diplomáticos e o fogo-de-artifício com que se 

assinalou a chegada do trigésimo 25 de Abril em democracia.

FAUSTO Bordalo Dias, uma das maiores figuras da 
música popular portuguesa, deu um concerto raro na 
Avenida Vasco da Gama, na noite de 24 de Abril. Um 
concerto raro porque Fausto é extraordinariamente 
selectivo no espectáculos que aceita dar durante o ano. 
Um concerto raro pela sua qualidade a todos os títulos, 
musicais e técnicos. E, sobretudo, um concerto raro 
porque a ocasião foi a celebração dos 30 anos da 
Revolução dos Cravos. 

Belo como os belos paradoxos. Cerca de 3000 pessoas 
viram um Fausto em grande forma a percorrer os temas do 

disco lançado em 2003, “A Ópera Mágica do Cantor 
Maldito” e alguns clássicos. A oferta foi aquela mistura 
meio paradoxal que torna a música deste artista tão 
singular: a instrumentação é opulenta (faustosa?), mas as 
letras falam contra o grande capital e as injustiças sociais. A 
música - o brilho da sua guitarra, as luso-africanas 
percussões, os surpreendentes efeitos eléctricos - evoca 
uma espécie de Jardim do Éden, cheia de trilhos matosos, 
muitas silvas, lianas, flores enormes, grandes sequóias, 
regatos e pássaros coloridos, mas as letras vão direitas à 
raiz da fome.

O “binte xinco” de Abril. Depois do fogo-de-artifício - algo 
mortiço -, uma encarnação completamente diferente do 
mesmo espírito, o espírito transfronteiriço do 25 de Abril. 
Uma das principais bandas do rock espanhol, os galegos Os 
Diplomáticos não vieram a Sines dar um concerto, mas 
participar na celebração da revolução. A sua música, 
embora longe da sofisticação de Fausto, é uma festa 
universal, que recebe contributos de todos os povos que 
insistem em não ser infelizes, da Jamaica a Cabo Verde. Pela 
noite dentro, foi o que fizeram: mostrar que aquela festa 
também era a sua e que em festa sua ninguém fica parado.

Ali há gato
O PROJECTO Versus 
ao Acaso, que junta 
música e poesia, deu o 
seu segundo espec-
táculo, dia 17 de Abril, 
no Salão da Música.
Foi mais de uma hora 
de muito bem disposta 
m ú s i c a  “ m a d e  i n  
Sines”, entre covers de 
clássicos da música 
popular portuguesa (de 
José Afonso a Jorge 
P a l m a )  e  t e m a s  
originais (o melhor do 
quais, “O Gato da 
Ribeira”). Composto por Ana Dias (flauta e voz), Alex (trompete, 
trompa, teclados e voz), Filipe Daniel (viola baixo), Tiago 
Saramago (guitarras), Pedro Sequeira (bateria e djembé)e Rui 
Penas (trompete, bombardino, concertina e voz), o projecto 
Versus ao Acaso surgiu por impulso do Gabinete da Juventude 
da CMS. O concerto de dia 17 foi organizado pela SMURSS e 
Junta de Freguesia de Sines. Dia 30 de Abril, o grupo deu um 
recital de poesia musicada (com textos de Rui Penas, Francisco 
do Ó Pacheco, Al Berto, Ary dos Santos e Manuel da Fonseca), 
no Centro Cultural Emmerico Nunes.

A treva e a luz
O TEATRO do Mar apresentou, dia 22 de Abril, na Capela da 
Misericórdia uma instalação / performance sobre a Revolução 
dos Cravos. Com concepção e direcção artística de Hugo 
Caroça, “vinte cinco” foi um espectáculo impecável ao nível da 
criação de ambiente, mas desequilibrado em termos de 
estrutura: excelente nos quadros da ditadura, mas débil nos 
quadros da democracia.

Fazendo uso de todos os cantos e recantos da capela, “vinte 
cinco” foi o Teatro do Mar no seu melhor na criação através da 
música, da iluminação, das soluções cénicas, do espaço 
emocional do fascismo. Hugo Caroça - além do autor, também o 
actor mais inspirado da noite - fez as duas figuras mais 
marcantes desta fase da performance, o ditador de expressão 
lunática (algo Goebbelsiana), num púlpito coberto pela bandeira 
nacional com o escudo iluminado, e o padre confessor pré-
Vaticano II, com um belo texto de Bernardo Santareno. Também
muito conseguida a intercalação entre o discurso (verídico) da 
mulher torturada pela PIDE e as palavras dos torcionários.

Os quadros da democracia, embora todos eles pertinentes - 
ex-combatentes, aborto, consumismo / poder da televisão - não 
tiveram a força dos restantes - o que seria de esperar, uma vez 
que estamos imersos nas realidades que procuraram 
descrever. O final, demasiado abrupto, acabou por ser a maior 
penalização infligida pelo espectáculo a si próprio, deixando 
uma impressão de incompletude que, injustamente, quase fez 
esquecer os seus muitos méritos iniciais.

Fausto. Os Diplomáticos.

Ana Dias

“Vinte cinco” foi o espectáculo concebido pelo Teatro do Mar
para os 30 anos da Revolução de Abril.
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Casa velha, casa nova
A construção da barragem do Alqueva obrigou uma população inteira a mudar de casa. O documentário que 

registou a passagem da velha para a nova aldeia da Luz teve estreia nacional em Sines.

“ENTRE Duas Aldeias”, o primeiro filme a 
documentar a mudança da velha para a nova Aldeia da 
Luz, imposta pela construção da Barragem do Alqueva, 
foi estreado na Capela da Misericórdia, dia 23 de Abril, 
com a presença dos realizadores, o sineense Eduardo 
Saraiva Pereira e a suíça Muriel Jacquerod. 
 Filmado desde as primeiras terraplanagens até perto da 

conclusão da nova Aldeia da Luz, “Entre Duas Aldeias” 
documenta o modo como uma população viveu e como 
o Estado se relacionou com essa população na mudança 
drástica de um modo de vida provocada por uma grande 
obra pública. Além de um objecto artístico, é um 
documento histórico e de valor científico não só para 
compreender o Alqueva, como todos os processos 
semelhantes passados em Portugal e no resto do mundo.
  Dois mundos obrigados ao diálogo. Grande parte do 
filme foi ocupada pelas negociações entre a população e 
os técnicos da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva sobre os termos em que iria 
ser feita reprodução das suas casas na nova aldeia. 

Mundos opostos viram-se 
obrigados ao diálogo: 
locais vs. “estrangeiros”, 
gente sem instrução vs. 
licenciados, velhos vs. 
n o v o s ,  t r a d i ç ã o  v s .  
progres so .  E  o  que  
surpreende é a maneira, 
apesar de tudo, pouco 
conflituosa em que tudo 
decorreu. O facto de ser 
esperada há décadas explica 
em parte a resignação geral 
perante a mudança, mas o 
filme sugeriu que, ao 
cont rá r io  de  out ros  
projectos, como complexo 
industrial de Sines, aqui 
terá sido seguida uma 
abordagem mais respei-

t a d o r a  d o s  
anseios e receios 
da  população  
local.
  Sem tomar partido. Também o olho dos 
realizadores se mostrou respeitador. Uma das 
cenas mais emocionais do filme, logo no 
início, lidou com a trasladação dos mortos 
para o novo cemitério. Quando uma mãe 
falava da sua filha morta e começou a chorar, 
a lente não foi à procura das lágrimas. Os 
grandes planos foram raros. Como o próprio 
Eduardo Saraiva Pereira destacou na 
intervenção que fez depois da passagem do 
filme, não se tratou de fazer um 
documentário psicologista. Também houve 
um esforço para não tomar partido: “Não 

procurámos estar a favor ou contra, mas mostrar as 
diversas perspectivas sobre o problema”.
 Embora os realizadores tenham dito que um dos seus 

principais objectivos foi proporcionar a experiência da 
passagem do tempo e a evolução na paisagem, este 
acabou por ser um filme de pessoas. E, de certa forma, 
um filme de um povo. No fim, o que fica mais 
fortemente marcado na memória são as linhas do 
carácter alentejano em situação de pressão: o 
cepticismo doce, o silêncio que substitui na mesma 
medida alegria e tristeza, a capacidade de ironizar sobre 
os outros e sobre si próprio. E nada disto se perde, 
mesmo quando Lisboa decide que é preciso mudar a 
sua terra de sítio.

O movimento associativo depois de Abril
O DINAMISMO do movimento associativo actual é 
também uma conquista de Abril. O assunto esteve em 
debate num colóquio realizado pela  Artes & Ofícios - 
Associação dos Artesãos do Concelho de Sines, dia 24 
de Abril, na sua sede.
 A total liberdade de associação foi uma das principais 

conquistas da Revolução. Mas já antes, pelas próprias 
exigências do seu funcionamento interno e pelo seu 
contributo para a consciencialização e abertura de 
espírito dos portugueses, as colectividades foram, como 
disse o presidente da Assembleia Geral da Artes & 
Ofícios, Francisco Espadinha “uma escola de 
democracia”.
  Fusão e fragmentação. Ao longo da história têm ocorri-
do duas tendências opostas na estrutura do movimento 
associativo em Sines: as fusões (como as do Lusitano e 
do Nacional, que resultaram no Vasco do Gama) e as 
fragmentações (como as do Ginásio Clube de Sines em 

relação ao Vasco e do Andebol 
Clube de Sines em relação ao 
Ginásio). António Correia, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Sines, que está a estudar a história 
do associativismo em Sines, 
defendeu no colóquio o valor da 
convergência de esforços e de 
meios.  “Hoje, pela confl i-
tuosidade entre dirigentes, estamos 
a assistir à formação de associações 
da mesma índole”, lamentou.
 Francisco do Ó Pacheco declarou-

se defensor de um “associativismo 
vivo e criativo” e disse que as 
fracturas só são preocupantes se 
“implicarem a prazo o fim de uma 
actividade”. Manuel Coelho, 
presidente da Câmara Municipal de 
Sines, que acentuou não caber à 
autarquia “fazer ou desfazer associações”, disse que a 
mais associações tem de corresponder “maior 
diversidade” de actividades.
  Associações e autarquias. Sines é considerado um 
município exemplar no apoio dado às actividades dos 
clubes e associações, que têm tido dirigentes de 
qualidade, como atestam os excelentes resultados 
obtidos. Mesmo assim, foi consensual no colóquio que 
é necessário uma maior formação dos dirigentes 
associativos e dos técnicos autárquicos ligados às suas 
actividades, tal como uma melhor articulação entre as 

duas partes. “Queremos do movimento associativo 
mais dinamismo e ambição e que reivindiquem o 
mesmo da câmara”, afirmou Manuel Coelho.
  Artesãos em exposição. A Artes & Ofícios, que recebeu 
o colóquio, organizou entre 23 de Abril e 2 de Maio 
uma exposição de artesanato e artes. Do barro aos 
tapetes em ponto de Arraiolos adaptados a motivos 
marinhos, da pintura aos bilros, dos bordados aos 
azulejos, foi uma mostra do quanto se trabalha ao 
longo do ano na Associação de Artesãos.

Eduardo Saraiva Pereira.

Uma luzense tira as medidas à sua casa nova.

Dona Rosa faz renda de bilros.

Mesa do colóquio sobre o 25 de Abril e o associativismo.
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25 de Abril comemorado

por crianças e estudantes
EM INICIATIVAS próprias ou promovidas pela 
Câmara Municipal e pelas associações, a Revolução de 
Abril foi assinalada nas escolas e no parque infantil de 
Sines.

Parque Infantil viveu Dia da Liberdade
Cerca de 400 crianças participaram nas iniciativas do 
Dia da Liberdade no Parque Infantil de Sines. Além das 
brincadeiras informais e da realização de pinturas ao ar 
livre, as crianças puderam assistir a uma demonstração 
de ginástica pelo acrobatas “Zézitos”, do Grupo 
Desportivo da Baixa de São Pedro, e à representação da 
peça de mímica “As Cores da Tolerância” - uma lição de 
como a vida é impossível sem compreensão mútua e 
partilha de qualidades -, trazida pela Associ'Arte.

Exposições escolares lembraram Abril
O 25 de Abril e a liberdade foi tema de exposições com 
trabalhos realizados pelos alunos na Escola Secundária 
Poeta Al Berto (de 23 de Abril a 22 de Maio) e no 
Agrupamento 1 n.º 1 de Sines (patente na Ludoteca). 
Na Escola EB1 de Porto Covo realizou-se, na segunda 
quinzena de Abril, uma exposição de trabalhos 
manuais feitos por crianças e idosos.

Um cravo, um livro, outro livro
Como é tradicional fazer-se no último dia útil antes do 
feriado, o presidente e os vereadores da Câmara 
Municipal distribuíram cravos nas escolas e jardins 
infantis de Sines, dia 23 de Abril. Este ano, além do 
cravo foi oferecido aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico o livro “O Rapaz da Bicicleta Azul”, uma 
história com a revolução dentro. escrita por Álvaro 
Magalhães e com ilustrações de António Modesto. As 
crianças do ATL fizeram um pequeno livro com 
mensagens sobre a liberdade e ofereceram-no à 
população.

Francisco Pacheco na escola de Porto Covo
Dia 22 de Abril, o presidente da Assembleia Municipal 
de Sines, Francisco do Ó Pacheco, esteve na Escola EB1 
n.º 1 de Porto Covo a conversar com os alunos sobre a 
ditadura e o 25 de Abril. Dia 5 de Abril, a Associação de 
Moradores do Salão Comunitário da Sonega levou as 
crianças da aldeia à Quinta de Educação do Monte Paio.

Lutas pela liberdade encheram o Castelo

UMA MAGNÍFICA exposição sobre os movimentos e 
actos de oposição ao Estado Novo em Portugal e no 
estrangeiro encheu a Alcáçova do Castelo entre 25 de 
Abril e 30 de Maio. Com uma excelente divisão 
estrutural, textos no tamanho certo e cerca de 300 
documentos originais (fotos, jornais, cartazes, revistas, 
cartas, livros, etc.), a exposição “Oposições: latitudes 
intercontinentais da luta antifascista e anti-

colonialista”, da responsabilidade do Centro de 
Documentação 25 de Abril da Universidade de 
Coimbra, revelou-se extremamente interessante e 
pedagógica. Das oposições legais - como as 
candidaturas de Norton de Matos e Humberto 
Delgado à presidência da República - às clandestinas - 
como a actividade do Partido Comunista Português -, 
do dispositivo de repressão política aos movimentos 

sociais e culturais de resistência, das lutas e apoios no 
exterior aos movimentos de libertação e luta 
anticolonial, os 60 painéis da exposição cobriram de 
uma forma muito completa os modos como até ao 25 de 
Abril se lutou por um país melhor e mais livre.

OUTRAS EXPOSIÇÕES

Liberdade também na criação
No Centro Cultural Emmerico Nunes, o 25 de Abril foi 
o ponto de partida para uma exposição com obras de 28 
jovens artistas sineenses nascidos pouco antes e depois 
da revolução. Reunindo trabalhos centrados sobretudo
sobre as conquistas e as contradições da democracia, em 
meios como a pintura, a fotografia, a colagem, a 
escultura, a instalação e a poesia, “Pensar em Liberdade” 
esteve patente entre o Dia da Liberdade e 30 de Maio.

Revolução e Guerra Colonial
A Associação de Ex-Combatentes Militares organizou 
uma exposição fotográfica na sua sede, entre 22 de Abril 
e 2 de Maio, centrada na Guerra Colonial. 

“Os Zézitos”, no Parque Infantil.Pinturas ao ar livre sobre o tema da revolução.

Distribuição de cravos no ATL. Alunos da Escola EB1 n.º 1 de Sines. 

Exposição sobre o 25 de Abril na Escola Secundária Poeta Al Berto. Francisco do Ó Pacheco falou sobre liberdade na Escola Primária de Porto Covo.

Exposição “Oposições”, na Alcáçova do Castelo. Exposição “Pensar em Liberdade” (Centro Cultural Emmerico Nunes)
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Um dia para João Carlos
João Carlos Almeida, pescador, fadista e autarca falecido em 2003, foi homenageado pela Câmara Municipal 

de Sines e pelos amigos.

JOÃO CARLOS Almeida, sineense a quem foi 
atribuída a medalha de mérito municipal no dia 25 de 
Abril (ver página 20), voltou a ser homenageado, pela 
Câmara Municipal de Sines e pelos amigos, no dia 1 de 
Maio. Além de uma romagem ao cemitério e de uma 
noite de fados cantados em sua memória, João Carlos 
passou a ter o seu nome na zona de Sines onde vivia, o 
Bairro Marítimo, mais precisamente no largo entre a 
Rua do Rio do Ouro e a Rua Francisco Baia Baia.

Noite de fados enche o Salão dos Bombeiros. Fadistas e 
guitarristas de Sines e de todo o Alentejo (de Santiago 
do Cacém a Beja e a Nisa) prestaram homenagem a 
João Carlos numa noite de fados que encheu 
completamente o Salão dos Bombeiros Voluntários de 
Sines. Foram três horas cheias de emoção abertas por 
uma projecção de fotografias simultânea com a 
audição de gravações de João Carlos a cantar a “Pedra 
Filosofal”, os “Vampiros” e alguns fados. Depois, o 

presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, em nome da autarquia e do povo de Sines, 
prestou homenagem a “um homem empenhado e 
dedicado ao bem comum”. Seguiu-se a actuação dos 
fadistas, com Francisco Malafaia e José Leal a 
conseguirem os momentos artisticamente mais fortes, 
e Albano Miguel, cantando um fado com letra sobre 
João Carlos, o momento mais emotivo.

Desporto em Abril

AS COMEMORAÇÕES de Abril incluíram eventos 
desportivos nas mais variadas modalidades, das mais 
tradicionais às mais recentes.

Orientação pedestre voltou à região
O Clube de Pessoal da EDP, através da Secção de 
Orientação da Delegação de Sines, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines e da EDP Produção, 
organizou no primeiro fim-de-semana de Maio o 1.º 
Troféu de Orientação Pedestre “Clube EDP”, nas Relvas
Verdes / Casoto. A prova, que contou para os rankings 
regional e nacional da Federação Portuguesa de 
Orientação, teve a participação de mais de 200 atletas.

Pedra Mourinha vence torneio juvenil de futsal
A Independentes Futsal Associação, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines, organizou no fim-de-
semana do 25 de Abril, no Pavilhão dos Desportos, o 1.º 
Torneio Inter-regiões de futsal. A equipa sineense 

classificou-se em segundo lugar, tendo 
perdido na final por 10-3 com a equipa do 
CDR Pedra Mourinha. O Sport Lisboa e 
Benfica ficou em terceiro lugar e a Associação 
Integrar da Lousã em quarto. A Associação 
Recreativa de Danças Sineense fez uma 
demonstração de dança no intervalo da última 
partida. Dia 25, o Grupo Desportivo da Baixa 
de São Pedro organizou no polidesportivo do 
bairro um torneio quadrangular de futsal. 

Outras modalidades
Nos jogos do seu calendário regular 
integrados nas comemorações do Dia da 
Município, a equipa de futebol sénior do 
Vasco da Gama Atlético Clube perdeu em casa 
com o Almansilense por 2-0 e a equipa de 

iniciados venceu os “Pelezinhos” por 2-1. Na baía, dias 
24 e 25, realizou-se a tradicional regata “25 de Abril”, 
organizada pelo Clube Náutico de Sines. Na Sonega, 
ao longo de todo o mês de Abril, houve futebol (um 
torneio quadrangular em que a Sonega bateu a Aldeia 
dos Chãos na final por 3-1), jogos de mesa, jogos 
tradicionais e um rally paper.

OUTRAS INICIATIVAS

Celebrações

por todo o concelho

AS CELEBRAÇÕES de Abril 
estiveram distribuídas por todo o 
concelho. Na Sonega, além das 
iniciativas desportivas, houve 
c inema,  ba i les  popu lares ,  
actuações da bandas filarmónicas 
de Sines e do Cercal e do Grupo 
de Cantares da Sonega, e um 
lanche-convívio para a população. 
Em Porto Covo, realizou-se, dia 10 
de Abril, a típica ouriçada da 
Páscoa.

1.º de Maio assinalado

em Sines e no Casoto

O 1.º DE MAIO foi celebrado em Sines com um dia de desporto, 
cultura e convívio organizado pelas organizações sindicais do 
concelho e a Associação Cabo-verdiana, com o apoio da CMS e 
da Junta de Freguesia de Sines. Entre as iniciativas, destaque 
para a actuação do grupo “Doçuras e Morabeza”, para o baile 
com Celeste Costa e a sardinhada. No Casoto, houve jogos 
tradicionais, jogos de solteiros contra casados (e também 
solteiras contra casadas) e um baile popular.

O Bairro Marítimo passa a ter um largo com o nome de João Carlos Almeida. Armando Casal partilhava com o seu amigo João Carlos o amor pelo fado.

Houve futsal no Pavilhão dos Desportos.

Regata “25 de Abril”.

Lanche-convívio na Sonega.

Cantares alentejanos no Castelo.
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Nunca é cedo 
para educar o corpo
Em resultado do protocolo entre Câmara Municipal e Ginásio Clube de Sines, 405 crianças das pré-escolas e 

jardins de infância de Sines praticam ginástica.

HÁ 22 ANOS que a Câmara Municipal de Sines presta 
apoio em educação física à 1.ª infância. Este ano lectivo, 
esse apoio foi optimizado, uma vez que todas as escolas 
e pré-escolas passaram a trabalham sob um único 
programa pedagógico - “Educação pelo uso do corpo”.
 O objectivo educacional deste programa é, através de 

uma boa aprendizagem do uso do corpo, fundamental 
nesta idade (3/5 anos), promover a formação físico-
motora, mas também intelectual e social da criança. A 
coordenação técnica é do Ginásio Clube de Sines e da 
Câmara Municipal de Sines, e a nível financeiro e de 
instalações, da responsabilidade da CMS.

 São abrangidas pelo “Educação pelo uso do corpo” 
405 crianças de todas as pré-escolas e jardins de infância 
do concelho (Pré-escolas n.º 1 e n.º 2 de Sines e Jardins 
de Infância dos Lentiscais, Porto Covo, “A
Conchinha”, “O Capuchinho” e “O Pintainho).
 As aulas têm lugar 10 horas por semana no Ginásios 

do Povo n.º 1 e n.º 3 e no Salão do Clube Desportivo 
do Porto Covo. O acompanhamento técnico é feito por 
três técnicos licenciados em Educação Física do 
Ginásio Clube de Sines e dois técnicos da Câmara 
Municipal de Sines. 

Todos pela escola 
O Conselho Municipal de Educação de Sines, que vai coordenar a 

política educativa a nível concelhio, está a funcionar desde 30 de Abril.

O CONSELHO Municipal de Educação (CME) de 
Sines, o órgão consultivo do concelho em matéria de 
educação, reuniu-se pela primeira vez, dia 30 de Abril, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Juntando 
todas as entidades com responsabilidade directa ou 
indirecta nas questões escolares, tem como objectivo 
promover a coordenação da política educativa entre as 
autarquias, os agentes escolares e os parceiros sociais, 
analisando e acompanhando o funcionamento do 
sistema e propondo acções para torná-lo melhor e com 
oportunidades mais iguais para os alunos.

 Integram o CME os presidentes da Câmara e da 

Assembleia Municipal, os presidentes das 
Juntas de Freguesia, a directora regional de 
Educação, representantes e todos os graus 
de ensino (excepto o superior), associações 
de pais e de estudantes, instituições 
particulares de solidariedade social, saúde, 
segurança social, emprego e formação 
profissional, forças de segurança e 
Conselho Municipal de Juventude. O 
presidente da Câmara é também o 
presidente do Conselho Municipal de 
Educação.
 O conselho delibera sobre áreas como a 

acção social escolar, a qualidade e segurança 
dos espaços escolares, projectos educativos 
a desenvolver, o desempenho global dos 
professores, alunos e pessoal não docente, 

cultura, emprego, educação cívica e integração social, 
saúde, combate à toxicodependência, entre muitas 
outras. Na segunda reunião do conselho, já marcada 
para Julho, será feito um balanço do ano lectivo 2003 / 
2004 nas escolas do concelho.
 O CME acompanhará também de perto o processo de 

elaboração - em curso - da Carta Educativa do 
Concelho e a sua futura actualização. A Carta 
Educativa do Concelho de Sines é o instrumento de 
planeamento que vai orientar as decisões do município 
no ordenamento da rede escolar.

Escola Poeta Al Berto 
representou Portugal 
na Inglaterra

UMA DELEGAÇÃO de alunos da Escola Secundária 
3.º CEB Poeta Al Berto participou, entre 26 de Março e 
4 de Abril, em Newcastle, Inglaterra, na 45.ª Sessão 
Internacional do Parlamento Europeu de Jovens. Uma 
vez que tinha vencido a sessão nacional da iniciativa, a 
delegação de Sines esteve nas Ilhas Britânicas a 
representar Portugal.
 Em Newcastle, os oitos “parlamentares” sineenses, na 

companhia de participantes de mais 27 países, 
construíram, defenderam e questionaram moções, 
simulando o funcionamento do verdadeiro Parlamento
Europeu com entusiasmo e espírito crítico. Ainda 
sobrou tempo para fazer uma mostra de gastronomia 
portuguesa.
 A Câmara Municipal de Sines, uma das várias 
entidades locais e nacionais que apoiaram a delegação, 
atribuiu um subsídio de 3340 euros para as deslocações 
dos jovens “parlamentares”.

O “Pintainho” foi à ginástica. “A Conchinha”.

Primeira reunião do Conselho Municipal de Educação.

Os jovens “parlamentares” sineenses trouxeram lembranças para a CMS.

Jardim de Infância de Porto Covo.
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Maio de obras
As obras concluídas, em curso e a lançar brevemente no concelho de Sines.

OBRAS EM CURSO

Cemitério em obras
O Cemitério de Sines está em obras desde o início de Maio. Além da 
recuperação do muro vai ser aberto mais um portão na sua parede 
lateral esquerda. A empreitada, feita por ajuste directo, tem um 
custo de 23 555 euros e será concluída em meados de Junho.

Aprovada lista de atribuição dos 128 fogos
A Câmara Municipal de Sines aprovou, na reunião de câmara de 12 
de Abril, a lista classificativa provisória de atribuição dos 128 fogos 
em regime de CDH Quinta dos Passarinhos. A lista foi elaborada de 
acordo com critérios como o rendimento, os anos de residência ou 
de trabalho em Sines, a composição do agregado familiar e as 
características da habitação onde reside. A obra em si continua a 
decorrer sem problemas, estando prevista a sua conclusão antes 
da data prevista, Março de 2005.

Bancada da piscina levantada
As Piscinas Municipais Cobertas e Aquecidas continuam a crescer 
em muito bom ritmo. A estrutura da bancada e do átrio interior já são 
bem visíveis. As piscinas são uma empreitada no valor de 2,4 
milhões de euros e prevê-se que esteja concluída em Fevereiro / 
Março de 2005.

Polidesportivo dos 124 Fogos quase pronto
Com os edifícios já prontos desde o início da Primavera, o 
Polidesportivo e os arranjos exteriores dos 124 fogos estavam em 
fase de acabamentos no final de Maio. Destinado a famílias de 
Sines a viver em barracas ou outro tipo de casas degradadas, o 
Bairro dos 124 Fogos (Bairro da Floresta) é um empreendimento no 
valor de 6,2 milhões de euros.

Biblioteca / Centro de Artes tem Plano de Segurança e Saúde
A CMS aprovou dia 31 de Março o Plano de Segurança e Saúde da 
Biblioteca / Centro de Artes. A segunda fase da obra, a construção 
do edifício - uma obra no valor de 4,7 milhões de euros + IVA -, está 
a decorrer desde Janeiro e, se tudo correr bem, ficará pronta em 
meados do ano que vem. 

Arranjos exteriores do Bairro do Farol começaram
Teve início em Maio a terceira fase dos arranjos exteriores do Bairro 
do Farol, uma empreitada no valor de 33 673 euros, adjudicada à 
empresa Teodoro Gomes Alho, Lda. Vão também recomeçar as 
obras do Loteamento do Bairro das Índias (523 200 euros), e 
prolongar-se-ão pelo Verão.

OBRAS CONCLUÍDAS

Conduta de água para o Parque de Campismo da Ilha
A CMS realizou em Maio, por administração da directa, a ligação do 
Parque de Campismo da Ilha do Pessegueiro a Porto Covo através 
de uma conduta de abastecimento de água.

OBRAS A LANÇAR BREVEMENTE

Obra da rotunda junto às Finanças
começa no princípio do Verão
A construção da rotunda definitiva da Avenida General Humberto 
Delgado, adjudicada à empresa Teodoro Gomes & Filhos, Lda., 
terá início previsivelmente do final de Junho / início de Julho. 

Iluminação dos centro históricos vai ser remodelada
Também no princípio do Verão vai começar a remodelação da rede 
de iluminação do centro histórico de Porto Covo (a empreitada está 
em fase final de adjudicação). Entretanto, a CMS está já a proceder 
a melhorias da iluminação no centro histórico de Sines, começando 
pelas ruas com maior circulação de pessoas e viaturas.

OUTRAS OBRAS

Obras na Escola Primária n.º 1 com intenção de adjudicação
A CMS aprovou dia 21 de Abril a intenção de adjudicação dos 
arranjos exteriores da Escola EB 1 n.º 1, 1.ª fase (pavimento do 
recreio coberto), à empresa Manuel Graça Peixito, Lda., por 59812 
euros. A cobertura do recreio está em concurso. Foi também 
aprovada, para a mesma escola, a intenção de adjudicação das 
obras de beneficiação à empresa INTEV, por 29 036 euros. Decorre 
o concurso para a empreitada da ampliação e remodelação da 
Escola EB1 n.º 2 da Quinta dos Passarinhos.

Obras em fase de concurso
Além das já referidas, encontram-se em fase de concurso a 1.ª fase 
dos arranjos exteriores do Bairro Dom Pedro I, o parque de 
estacionamento junto à Escola EB1 de Porto Covo e ruas 
adjacentes, entre outras.

Os muros do Cemitério de Sines estão a ser arranjados. O Polidesportivo dos 124 fogos está praticamente pronto.

A obra das piscinas continua em bom ritmo.

Biblioteca / Centro de Artes.

O parque de estacionamento junto à Escola EB1 de Porto Covo está em concurso.
O Parque de Campismo da Ilha foi ligado 
à rede de abastecimento de água de Porto Covo.

Aarranjos exteriores do Bairro do Farol.
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Ginásio Clube de 
Sines campeão 
nacional de juniores
O GINÁSIO Clube de Sines - secção de ginástica é o novo 
campeão nacional de trampolins em juniores. O título foi obtido 
em Santarém, dias 24 e 25 de Abril, e corresponde a 18 subidas 
ao pódio nas categorias individuais e colectivas. Entre os 
atletas, destaque para Ana Rita Paulino, campeã nacional em 
trampolim individual, e para Joana Chumbinho, Cristina Silva, 
João Gonçalves e Mário Pereira, campeões nacionais em 
trampolim sincronizado.
 Nicole Pacheco e Mário Pereira vão ao campeonato 
europeu. Nicole Pacheco e Mário Pereira, do Ginásio Clube de 
Sines, vão representar Portugal no Campeonato Europeu de 
Trampolins, que terá lugar em Junho, na Bulgária. Em dois 
torneios de preparação realizados com a selecção nacional em 

França e na Bélgica para ajudar a definir a equipa que irá a 
Sófia, os atletas sineenses tiveram boas prestações. Na 
Flanders Cup, realizada na cidade belga de Gent nos dias 30 de 
Abril e 1 de Maio, onde estiveram presentes nove atletas do 
Ginásio, Nicole Pacheco ganhou a medalha de ouro no duplo 
mini-trampolim. No Torneio das 4 Nações, que teve em França 
(Le Porteil Plage), Nicole voltou a ser medalhada (bronze) e 
Mário Pereira foi 10.º  Classificado.

Independentes também sobem

Não foi só para o Vasco da Gama que Maio foi doce. A equipa 
sénior da Independentes Futsal Associação sagrou-se campeã 
do distrito de Setúbal e subiu à III Divisão. O jogo decisivo, 
disputado dia 22 de Maio, no Pavilhão dos Desportos em Sines, 
contra a equipa do Vale Cavala, valeu uma vitória preciosa por 
7-4. Os Independentes terminaram o campeonato com 23 
pontos, os mesmos que o Benfica da Baixa da Banheira, mas 
com uma diferença de golos mais ampla.

OUTRAS MODALIDADES

“Preto e amarelo, nossa cor...”
A equipa sénior de futebol do Vasco da Gama Atlético Clube foi promovida à II Divisão B.

DEPOIS de um final de época emocionante, a equipa 
sénior de futebol do Vasco da Gama Atlético Clube 
conseguiu o sonho: regressar à II Divisão B. Bastava 
um empate no jogo realizado dia 15 de Maio, no 
Estádio Vila Amália, mas ao minuto 88 Carlos Fio fez o 
golo que deu a vitória por 1-0 sobre o Sesimbra e a 
alegria aos muitos adeptos que acompanharam a sua 
equipa e a toda a cidade de Sines. O Vasco da Gama 
acabou a época com 69 pontos, menos sete que o 
Atlético e mais dois que o Imortal de Albufeira, o 
principal favorito à subida, e vai agora bater-se com 
equipas como o Portimonense, o Louletano e o 
Barreirense na II Divisão.
 Inesperada, tendo em conta a crise que o clube viveu 

no início da época (que obrigou por exemplo à redução 
dos pagamentos aos jogadores), a promoção foi para 
José Campos, presidente da direcção, o  “triunfo de um 
grupo coeso”, salientando o dirigente que “o que o 
clube está a fazer é pela cidade”.
 O treinador do Vasco, Francisco Fernandes, que nas 

últimas duas épocas já tinha feito duas subidas à III 
Divisão (Ferreirense e Moura), e que vai treinar a 
equipa por pelo menos mais uma época, dedicou a 
vitória aos seus jogadores, todos amadores e quase em 
exclusivo naturais da região e formados no clube.
 Sem os meios de algumas equipas com que competiu 

na sua série da terceira divisão (por exemplo, o 
Imortal), o Vasco da Gama poderá vir também a ser a 
única equipa completamente amadora da Zona Sul da 
II Divisão B. Mas José Campos não está assustado.
 “Não vamos entrar para perder. Não acredito que o 

Vasco da Gama AC acabe a época no fim da tabela”.
 No entanto, não será um ano fácil. Neste momento, a 

grande preocupação de José Campos é o facto de uma 
prova “supostamente amadora” apresentar um 
“calendário profissional”. 
 “No mês de Dezembro, por exemplo, temos jogos às 

quartas e domingos. Nós somos uma equipa 
totalmente amadora - dirigentes, técnicos, jogadores -, 

de pessoas que trabalham no dia a dia. Não sei como 
vamos resolver esse problema.”
 Outra preocupação é a financeira. O orçamento de 

100 mil euros da época 2003/2004 terá de ser 
reforçado. José Campos reconhece que não será fácil.
 “Através da lei do mecenato, as empresas que ajudarem

os clubes têm benefícios, mas não se têm mostrado 
interessadas. Esperamos que a autarquia nos apoie na 
angariação desses apoios junto das empresas da 
região”.
 No âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo, a Câmara Municipal de Sines apoia o 
Vasco da Gama Atlético Clube com um subsídio 

ordinário de 101 840 euros (para todas as modalidades 
e escalões), além de subsídios extraordinários a 
actividades pontuais.
 No jantar oferecido pela autarquia ao corpo técnico, 

dirigente e jogadores do Vasco da Gama, dia 19 de 
Maio, no restaurante “A Lota”, Manuel Coelho, 
presidente da Câmara Municipal de Sines, congratulou-
se com a subida de divisão e acentuou o facto do clube 
ter agora “responsabilidades novas em levar o nome da 
terra ao país”.
 Em relação aos apoios financeiros, o autarca disse que a 

Câmara, “tal como nunca faltou, não vai faltar aos seus 
compromissos para com o Vasco da Gama”.
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Ricardo Pereira 
conquista Taça CERS
O hoquista sineense Ricardo Pereira conquistou em Abril, ao 
serviço da equipa espanhola do Reus Deportiu, o seu primeiro 
título europeu de clubes, a Taça CERS. Vencendo em casa os 
italianos do Bassano por 4-0 e perdendo em Itália por 1-0 - onde 
a intervenção de Ricardo Pereira foi considerada decisiva pela 
imprensa - a equipa catalã repetiu o triunfo da época passada na 
competição.

Ivo Margarido estreia-se
na selecção portuguesa 
O nadador do Vasco da Gama AC Ivo Margarido, representou a 
selecção portuguesa de natação, pela primeira vez, no Chipre, 
nos dias 2, 3 e 4 de Abril. O atleta sineense conseguiu um quinto 
lugar nos 100m livres e integrou a estafeta 4x100m livres que se 
classificou em terceiro lugar e bateu o record nacional. Dias 24 e 
25 de Abril, em Tavira, Ivo integrou a equipa do Vasco da Gama 
AC que se classificou em quarto lugar nos campeonatos 
regionais de clubes.

Estrelas da dança 
de salão sineense brilham
A Associação Recreativa de Dança Sineense brilhou no 
Campeonato de Danças de Salão “Estrelas do Futuro 2004”, 
realizado em São Domingos de Rana, dias 1 e 2 de Maio. 
Levando 15 pares sineenses a competição, a associação 
conseguiu uma mão cheia de bons resultados, com destaque 
para os primeiros lugares obtidos pelos pares João Guerreiro / 
Cláudia Galhofa, David Pinela / Ana Rute e Ricardo Balbino / 
Daniela Pinela. Dois dos professores, Tomané e Dina, também 
competiram e obtiveram um excelente segundo lugar.

José Campos abraça o jogador Carlos Fio, marcador do golo da vitória em Sesimbra.Uma grande vitória para um grupo completamente amador de jogadores.

A equipa foi celebrar junto dos adeptos que a acompanharam a Sesimbra.

Nicole Pacheco foi medalha de ouro na Flanders Cup, realizada na Bélgica.

A festa dos Independentes
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Câmara atribui 338 mil euros em 
subsídios aos clubes desportivos
Os protocolos entre a CMS e 12 clubes do concelhos foram assinados dia 23 de Março.

NO ÂMBITO do Programa de Apoio ao Associa-
tivismo Desportivo, a Câmara Municipal de Sines vai 
atribuir este ano 338 448 euros em subsídios ordinários 
a 12 clubes e associações do concelho. Os protocolos 
que estabelecem os direitos e deveres da autarquia e das 
colectividades foram assinados dia 23 de Março, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho.
 Em relação a 2003, houve uma subida no valor dos 

subsídios de 3,3 por cento, registando-se também a sua 
atribuição à Associação Recreativa de Dança Sineense, 
não contemplada nos anos anteriores.
 Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, considerou os protocolos uma “manifestação de 
transparência” e um “reconhecimento da importância 
do associativismo para o desporto de Sines”.
 Os três clubes com subsídios mais volumosos são o 

Vasco da gama Atlético Clube (101,8 mil euros), o 
Ginásio Clube de Sines (78 mil euros) e o Clube 
Náutico de Sines (22,4 mil euros).

 José Campos, presidente da direcção do Vasco da 
Gama Atlético Clube, agradeceu o apoio da Câmara 
Municipal de Sines e disse que o clube continuará a lutar 
com brio no sentido de ser um digno portador do nome 
da cidade pelo país fora.
 Além destes subsídios ordinários, a Câmara Municipal 

de Sines concede ao longo do ano subsídios 

CMS e Borealis 

assinaram protocolo 

A CÂMARA Municipal de Sines, representada pelo seu 
presidente, Manuel Coelho, e a empresa Borelis Polímeros Lda., 
representada pelo seu administrador delegado, Nikolaus Holub, 
assinaram, dia 23 de Março, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, um protocolo de colaboração para 2004.

  No âmbito do protocolo, a Borealis comprometeu-se a entregar 
à CMS a quantia de 25 mil euros para apoio às seguintes 
associações: Vasco da Gama AC (15 mil euros), Independentes 
Futsal Associação (5 mil euros) e Contra-Regra (5 mil euros).
  "Os apoios a que se refere este protocolo seguem os objectivos 
da Borealis na sua intenção de participar na vida da comunidade 
local e ter uma atitude responsável de cidadania empresarial. A 
melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos trabalhadores 
também passa pelo desporto, pela cultura e actividades 
lúdicas”, disse Nikolaus Holub. 
  “A Borealis tem por filosofia a integração e o respeito pelos 
indivíduos nas comunidades onde opera, e o estabelecimento 
deste protocolo insere-se nesse princípio que constitui, aliás, 
um dos nossos valores”, acrescentou.
  Referindo-se ao protocolo celebrado, Manuel Coelho afirmou 
que ele se insere “na política de empenhamento da CMS na 
procura de apoios das empresas ao desporto, à cultura e a 
outros sectores das actividades autárquicas.” 
  “A Câmara de Sines faz um esforço notório no desen-
volvimento do desporto e da cultura, com resultados que 
honram e orgulham Sines. O presidente da CMS considera que 
é um dever das grandes empresas a laborar em Sines contribuir 
com verbas e apoios mais significativos para ajudar a autarquia 
nesse esforço de dinamização”, salientou.

extraordinários aos clubes, nomeadamente para a 
realização de eventos desportivos que considere de 
relevo para o concelho.
 A autarquia faz também um esforço junto das em-

presas para que contribuam para a melhoria das 
condições de vida dos sineenses - o que engloba os seus 
trabalhadores - através do apoio aos clubes e 
associações, agentes de dinamização da vida cultural e 
desportiva do concelho (ver notícia abaixo).

CLUBES E QUANTIAS
Vasco da Gama Atlético Clube: 101 840 €
Ginásio Clube de Sines: 78 000 €
Clube Náutico de Sines: 22 488,94 €
Clube Desportivo de Porto Covo: 15 500 €
Sociedade Columbófila Vasco da Gama: 11 000 €
Independentes Futsal Associação: 6 000 €
Clube de Natação do Litoral Alentejano: 6 000 €
Grupo Desportivo do Casoto: 4 800 €
Associação Recreativa de Danças Sineenses: 4 800 €
Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro: 3 000 €
Grupo Desportivo Leal Soneguense: 3 000 €
Moto Clube Águias do Oceano: 1 500 €

Sines a pé 

é mais saudável

A CÂMARA Municipal de Sines vai lançar um 
campanha de sensibilização, através de folhetos 
informativos, para que os sineenses andem mais a pé e 
que o façam com regras. Está provado cientificamente 
que 30 minutos de exercício realizados diariamente são 
o melhor meio para a promoção da saúde e para a 
prevenção da doença, retardando o próprio processo de 
envelhecimento. O folheto dará pequenas conselhos a 
nível de alimentação, vestuário, saúde e locais propícios
para a prática do pedestrianismo no concelho. A 
iniciativa “Sines a pé é mais saudável” insere-se no 
Programa Nacional de Promoção de Actividade Física e 
Desportiva “Mexa-se Mais”.

Nikolaus Holub e Manuel Coelho.

A marginal da Praia Vasco da Gama é um dos locais 
mais usados pelos sineenses que gostam de andar a pé.

Os presidentes da Câmara de Sines, Manuel Coelho, e do Clube Náutico de Sines, Carlos Murta.

Isabel Quintino, presidente da Associação Recreativa de Dança Sineense.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL N.º 19/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, no uso da competência que lhe confere a 
alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na 
redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 3 de Março de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado o Plano de Trabalhos da Construção do Edifício da 
Biblioteca e Centro de Artes apresentado pela empresa A. M. 
Mesquita.
- Deliberado propor ao Instituto Jean Piaget a atribuição de 
Bolsa de Estudo ao aluno António Mestre.
- Aprovado o valor da comparticipação da C.M.S. na AMLA para 
o ano de 2004.
- Deliberado ratificar o despacho de nomeação, na qualidade de 
representante da Câmara do Sr. Chefe de Divisão Arqº Miguel 
Falcão, na comissão de coordenação do Plano de 
Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 
da Sancha.
- Aprovado por unanimidade o novo tarifário de água.
- Aprovado aditamento ao Protocolo de 2000, com a 
Refer/Invesfer, permitindo a permuta de bens presentes por 
bens futuros.
- Aprovado o programa e orçamento das comemorações do 25 
de Abril.

Sines, 4 de Março de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 30/2004

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 Março de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovado a atribuição de subsídio extraordinário de 500€ ao 
Café Convívio “Desafio Jovem”.
- Aprovado o Programa das Férias Aventura a realizar no 
período da Páscoa-2004.
- Deliberado por unanimidade anular o concurso para a 
empreitada dos Arranjos Exteriores da Escola Básica nº 1 já que 
as propostas apresentadas são superiores ao valor máximo 
legal.
- Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Sr. 
Presidente de aceitação do protocolo para a implementação da 
Rede Social de Apoio com o Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social.
- Deliberado por unanimidade aprovar a Taxa de direito de 
passagem de 0,25% prevista na Lei das Comunicações 
Electrónicas, e conforme proposta pela A.N.M. Portugueses.
- Aprovado o Programa das Comemorações do Dia 
Internacional da Juventude.
- Deliberado abrir novo período de inscrições para venda, por 
ajuste directo dos restantes lotes do Bairro Amílcar Cabral II.
- Aprovados por unanimidade os Critérios de Avaliação para 
atribuição, por venda, dos 128 fogos na Quinta dos 
Passarinhos.

Sines, 22 de Março de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 32/2004

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, no uso da competência que lhe 
confere a alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
e para cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que 
em Reunião Pública da Câmara realizada às 15 horas do dia 31 
de Março de 2004, se procedeu à atribuição de 6 lotes de 
terreno para construção de habitação própria, cuja venda por 
Ajuste Directo, foi publicitada através dos Editais nºs 17/2004 de 
25 de Fevereiro e 28/2004 de 18 de Março, sitos no Loteamento 
Municipal do Bairro Amílcar Cabral II em Sines, tendo sido o 
seguinte o resultado do concurso:

Lote nº 1 - Francisco José da Luz.
Lote nº 2 - Victor Manuel da Conceição Roberto.
Lote nº 3 - Manuel dos Santos de Jesus.
Lote nº 4 - Carlos Alberto Santos Oliveira.
Lote nº 5 - Francisco Adilson da Cruz Anjos.
Lote nº 6 - Nelson da Silva Cruz.

Sines, 2 de Abril de 2004.

Divulgue-se

O Vice-Presidente da Câmara
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITAL N.º 32-A/2004

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 Extraordinária de 31 de Março de 2004 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovados os Documentos de Prestação de Contas e 
Inventário Municipal referentes ao ano de 2003.
- Aprovado o estudo prévio de alteração dos estacionamentos 
do Loteamento Municipal dos 128 Fogos da Quinta dos 
Passarinhos.
- Aprovada alteração ao cronograma financeiro de Fiscalização 
da Obra de Construção de Edifício  2ª Fase, da Biblioteca e 
Centro de Artes de Sines.
- Aprovado o Plano de Segurança e Saúde da Biblioteca e 
Centro de Artes de Sines, conforme parecer técnico.
- Aprovado o projecto de alterações e a abertura de concurso 
para a Empreitada de Ampliação e Remodelação da Escola 
Básica nº 2 em Sines.
- Deliberado apresentar reclamação do Despacho Conjunto dos 
Ministros das Finanças, Cidades, Ordenamento do Território e 
Ambiente que inviabiliza vários tipos de empréstimos a contrair 
pelas Autarquias, já que se considera o mesmo injusto e 
discriminatório.
- Deliberado abrir concurso para aquisição e montagem de pré-
fabricados para a Escola Básica nº 1 em Sines.
- Aprovadas as alterações à Planta de Síntese do Loteamento 
Municipal da Quinta dos Passarinhos, colocando o mesmo em 
Apreciação Pública.

Sines, 05 de Abril de 2004

Afixe-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho

EDITAL N.º 36/2004

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 Extraordinária de 07 de Abril de 2004 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado, por unanimidade, homenagear figuras de Sines 
nas Comemorações dos 30 anos do 25 de Abril.
- Fixado o valor base por m2 para venda em Hasta Pública  de 
lotes sitos no Bairro Amílcar Cabral II, em 150 €/m2.
- Fixado o valor a cobrar a cada proprietário, pelo ramal de 
fornecimento de energia em 110,77 €.
- Deliberado propor ao Estado Português, uma vez mais, a 
cessão do imóvel denominado Quinta de Santa Isabel, para 

instalação de serviços de natureza cultural.
- Aprovada a apresentação de candidatura a Bandeira Azul para 
as Praias de Morgavel, Grande de Porto Côvo e Ilha do 
Pessegueiro.
- Aprovados os apoios solicitados pelas União dos Sindicatos 
para as Comemorações do 1º de Maio em Sines.
- Deliberado atribuir subsídio extraordinário de 250 € à 
Associação de Moradores do Casoto para as Comemorações 
do Dia do Trabalhador.
- Deliberado ceder a sucata existente e passível de ser vendida, 
à Associação dos Serviços Sociais e Culturais revertendo a 
receita para aquela Associação.
- Deliberado apoiar o XXIV Encontro Nacional de Estudantes de 
Enfermagem a realizar no Município de Sines, em Maio 2005.
- Deliberado adjudicar ao Laboratório de Águas do Litoral 
Alentejano a monitorização da água para consumo humano, 
nas redes, por 23.294,00 €.
- Adjudicada, por unanimidade, a Monitorização da Qualidade 
da Água para Consumo Humano, captações ao Laboratório de 
Águas do Litoral Alentejano por 10.388,00 €.

Sines, 12 de Abril de 2004

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 38/2004

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Sines: 
Faço publico que, no uso de competência delegada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Sines e ao abrigo do 
disposto no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, Subdelego na
Dr.ª. Francisca Rita Lopes Ferreira, na qualidade de Chefe de 
Divisão dos Recursos Humanos, competência para a prática de 
actos administrativos referentes ás seguintes matérias:

- Aprovação e alteração de mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo interesse dos 
serviços;
- Justificação ou injustificação de faltas;
- Autorização da prestação de trabalho extraordinário;
- Autorização para o abono de vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença;
- Assinatura de termos de aceitação;
- Determinação da conversão de nomeação provisória em 
definitiva;
- Prática de todos os relativos à aposentação dos funcionários, 
salvo no caso de aposentação compulsiva, e apenas após o 
deferimento do pedido pelo Vereador dos Recursos Humanos;
- Prática de todos os actos respeitantes ao regime de segurança 
social, incluindo os referentes acidentes em serviço;
- Autenticação de fotocópias;
- Emissão de declarações e certidões, relacionadas com a 
divisão;
- Assinatura de correspondência sobre assuntos previamente 
deferidos pelo subdelegante;
- Autorização de restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos;
- Autorização de emissão de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;
- Praticar outros actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
subdelegante.

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

Câmara Municipal de Sines, 29 de Abril de 2004

O Vice-Presidente
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITAL N.º 41/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
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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 21 de Abril de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir subsídio ao Grupo Desportivo Leal 
Soneguense para comparticipar a aquisição de projectores para 
a iluminação do Campo de Futebol.
- Aprovadas as normas de participação da XI Mostra 
Gastronómica Alentejo à Mesa.
- Aprovada a intenção de adjudicação da empreitada dos 
Arranjos Exteriores da Escola Básica nº 1, 1ª Fase à empresa 
Manuel da Graça Peixoto, Lda. Por 59.812,65€.
- Aprovada a intenção da adjudicação da empreitada de obras de 
Beneficiação e Construção da Escola Básica nº1 à empresa 
INTEV por 29.036,61€.
- Deliberado por unanimidade atribuir ao largo entre a Rua 
Francisco Baia Baia e a Travessa do Rio do Ouro o nome de João 
Carlos Fortúnio, a incluir nas Comemorações dos 30 anos de 
Abril.

Sines, 26 de Abril de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 44/2004

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Sines: 
Faço publico que, no uso de competência delegada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Sines e ao abrigo do 
disposto no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, Subdelega no
Engenheiro Albino Manuel Roque, na qualidade de Director do 
Departamento de Obras e Ambiente, competência para a prática 
de actos administrativos referentes ás seguintes matérias:

- Justificação ou injustificação de faltas de funcionários do 
Departamento;
- Autorização para a prestação de trabalho extraordinário de 
funcionários do Departamento;
- Assinar correspondência, referente a actos praticados pelos 
membros do executivo, no âmbito das empreitadas de obras 
públicas e fornecimentos de bens e serviços;
- Conferir a execução de trabalhos facturados;
- Solicitar esclarecimentos, orçamentos e outras informações 
indispensáveis para a  actividade do Departamento;
- Autenticação de fotocópias;
- Emissão de declarações e certidões, relacionadas com 
Departamento que dirige;
- Assinatura de correspondência sobre assuntos previamente 
deferidos pelo subdelegante;
- Autorização de restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos;
- Autorizar a realização de despesa até ao montante máximo de 
100,00 Euros, a imputar ao fundo de maneio afecto ao 
Departamento de Obras e Ambiente;
- Praticar outros actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
subdelegante.
- E  para constar se passou o presente  e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Câmara Municipal de Sines, 04 de Maio de 2004

O Vice-Presidente
José Arcanjo Ferreira Costa

EDITAL N.º 48/2004

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 07de Maio de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovados por unanimidade os novos Estatutos da 

A.M.A.G.R.A.
- Aprovada por unanimidade a proposta de alteração dos 
Estatutos da A.M.L.A.
- Aprovado o teor do protocolo celebrado entre a A.N.M.P. e a 
Portugal Telecom.
- Deliberado a aquisição de 100 livros à URAP como forma de 
apoio àquela Associação.
- Aprovada a proposta de Actividades e respectivo Orçamento 
para o encerramento do Ano Lectivo.
- Deliberado ratificar o despacho do Sr. Presidente no sentido de 
apoiar a Comissão de Moradores das Palmeiras com as 
Comemorações do 1º de Maio.
- Aprovada a proposta de criação de um Posto de Atendimento 
ao Cidadão em Sines.
- Deliberado atribuir subsídio à Associação Contra Regra para 
arrendamento de Armazém na Rua Marquês de Pombal.
- Deliberado por unanimidade reclamar junto do I.E.P. e 
Ministério das Obras Públicas contra a intenção de cobrar 
portagem no troço entre Santiago do Cacém e a A2.
- Designados a Sra. Vereadora Marisa e o Sr. Vereador Braz 
como membros da Comissão Paritária da classificação de 
serviço dos trabalhadores.
- Deliberado abrir inscrições durante 15 dias para venda por 
ajuste directo de dois lotes de terreno no Bairro Amílcar Cabral.
- Aprovada a minuta dos protocolos de colaboração a celebrar 
com as diversas Associações e Instituições do Município na 
área da Cultura, Turismo, Acção Social, Ensino e Protecção 
Civil.
- Aprovado o programa das Comemorações do Dia do 
Pescador.
- Deliberado por unanimidade adquirir à Galeria Perve um 
quadro do Poeta Alberto.

Sines, 12 de Maio de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

A NONA edição da Mostra Gastronómica 
“Sines, Alentejo à Mesa” vai ter lugar entre 2 e 
11 de Julho, nos terraços do edifício da 
Docapesca, no Porto de Sines. Com animação 
diária, será mais uma ocasião para provar num 
único espaço algumas das mais apreciadas 
delícias da gastronomia local e regional.
  A mostra é uma organização da Câmara 
Municipal de Sines, com o apoio da APS, 
Docapesca e Região de Turismo da Costa Azul, 
em parceria com restaurantes do município de 
Sines, dos municípios geminados e de todo o 
Alentejo.

Petiscos à beira-mar 

na primeira quinzena de Julho
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A jovem Xana, o jovem Flak
O Dia Mundial da Juventude foi assinalado em Sines, entre outras iniciativas, com cinco concertos musicais. 

Os Rádio Macau encheram o Salão da Música.

SÃO VETERANOS do rock nacional, mas continuam 
em excelente forma. O concerto dos Rádio Macau, dia 
26 de Março, no Salão da Música, foi uma 
demonstração de vitalidade de Xana e C.ª e o evento 
mais participado das comemorações do Dia Mundial 
da Juventude em Sines, organizadas pela Câmara 
Municipal de Sines.
 Atraindo jovens de idade e jovens de espírito, foi um 

espectáculo impecável em todos os domínios. Xana, a 
boa rebelde do rock nacional, continua uma vocalista 
cool e cheia de segurança e Flak ainda não tem inibições 
sobre levar as suas múltiplas guitarras para solos 
extrovertidos na boca do palco. Entre as canções, 
clássicos e novidades dos disco “Acordar”, lançado em 
2003, o ponto alto foi “Elevador da Glória”, num 

curioso arranjo noise pop.
A fechar a noite, Martin 
Morales, um dos mais 
prestigiados DJ's euro-
peus na área das músicas 
do mundo, que, por uma 
hora, transfigurou o 
Salão da Música num 
sofisticado dance club.

 Dia 27, houve espaço 
para a criatividade local. 
O MC Praso e os seus 
v á r i o s  c o n v i d a d o s  
(alguns deles, surpreen-
dentemente jovens), 
mostraram que continua 
a crescer o movimento 
hip hop no l i tora l  
alentejano. Os Strange 
Alibi revelaram-se uma banda de 
rock à antiga (e à pesada), assente no 

poder das guitarras, mas com o charme ocasional dos 
metais. A fechar, os lisboetas Nike, um grupo com uma 
música de  reminiscências orientais - mas 
verdadeiramente inclassificável -, e a capacidade de 
fazer ironia com letras numa língua inventada.

 Além dos concertos, as comemorações do Dia 
Mundial da Juventude incluíram um debate sobre o 
tema “Sistema de aprendizagem - perspectivas 
futuras”, com o professor Jorge Pinto, da Escola 
Superior de Educação de Setúbal, dia 24 de Março, na 
Escola Secundária, e uma bela exposição de arte 
contemporânea, concebida por Daniela Costa - “Conto 
um Ponto” -, patente Centro Cultural Emmerico 
Nunes em Março e Abril.

Uma aventura em Sines
A segunda edição do programa Férias Aventura levou 38 crianças e jovens de Sines a conhecer melhor o 

concelho desportivamente. Em Agosto há mais.

O que querem os jovens

O INSTITUTO Português da Juventude, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines, organizou dia 15 de Maio, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, uma sessão do Fórum Aberto, 
onde se pretendeu fazer um levantamento junto dos jovens 
sobre o que utilizam e sobre o que gostariam que existisse em 
termos de ofertas por parte de todos os organismos da sua 
região (IPJ, autarquias, associações, etc.). Embora 
lamentassem a fraca participação, a vereadora da Câmara 
Municipal de Sines com o pelouro da Juventude, Marisa Santos, 
e Cristina Mira Santos, delegada do IPJ de Setúbal, 
consideraram o fórum produtivo, tendo ficado decidido realizar 
outras iniciativas, nas escolas, para recolha da informação 
pretendida. Os Fóruns Abertos, a realizar em todos os 
concelhos do distrito, são um trabalho preparatório das 
Jornadas da Juventude, a realizar em Novembro, em Setúbal.

AS FÉRIAS da Páscoa 2004 foram diferentes para 
38 crianças e jovens de Sines que escolheram passá-
las de forma activa, na segunda edição da iniciativa 
“Férias Aventura”, uma organização da Câmara 
Municipal de Sines - Gabinete da Juventude, com a 
orientação técnica da empresa NaturaSines.
 Entre 5 e 8 e 12 e 15 de Abril, foram duas semanas 

de muito convívio, desporto e contacto com a 
natureza. Em locais como a Ribeira dos Moinhos, a 
Barragem de Morgavel, a Ilha do Pessegueiro e a 
Lagoa da Sancha, fez-se BTT, tiro com arco, 
canoagem, orientação, escalada, slide, jogos 
tradicionais, entre outras actividades. Nos dias 16 e 
17, realizou-se no Parque de Campismo de São 
Torpes um acampamento onde participaram 26 dos 
jovens inscritos. Dia 17, jovens, famílias e técnicos 
reuniram-se no Parque de Campismo de São Torpes

num almoço de confraternização.
Num inquérito escrito realizado no final, os parti-

cipantes nas Férias Aventura consideraram muito boa a 
organização da iniciativa e elegeram as modalidades de 
canoagem, slide e BTT como as suas preferidas. Surf, 
equitação e acampamentos no campo  foram algumas das 
sugestões de actividades para edições futuras. As 
próximas Férias Aventura estão previstas para a primeira 
quinzena de Agosto.
  Câmara organizou passeio de bicicleta para as escolas. No
âmbito do encerramento do segundo período escolar, a 
Câmara Municipal de Sines organizou, dia 3 de Abril, um 
passeio de bicicleta à Barragem de Morgavel, que contou 
com 13 participantes.

Rádio Macau.

Strange Alibi. 

O MC Praso e os seus muitos convidados - alguns bastantes jovens - encheram o Salão 
da Música de amantes do hop hop.

Canoagem na Barragem de Morgavel.

Pelos caminhos do concelho.

Tiro ao arco.
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Ordem dos Advogados
dá consultas gratuitas
O serviço de apoio jurídico, apoiado pela Câmara Municipal de Sines, 

destina-se às pessoas com poucos meios económicos.

A DELEGAÇÃO de Santiago do Cacém da Ordem de 
Advogados abriu, dia 19 de Abril, um Gabinete de 
Consulta Jurídica, com o objectivo de prestar apoio às 
pessoas dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém 
que disponham de poucos meios económicos para obter 
aconselhamento legal. 
 O gabinete, dirigido por José António Belchior,
funciona na sede da delegação, em Santiago do Cacém, 
às segundas-feiras à tarde. O serviço é prestado de uma 
forma completamente gratuita por advogados inscritos 
na comarca. A consulta tem um carácter essencialmente 
informativo e de orientação, podendo incluir também 

tentativas informais de conciliação das partes em 
conflito.
 Quem pretenda recorrer aos serviços do gabinete terá 

de inscrever-se no local e fazer prova da sua 
insuficiência económica (através de extracto de conta, 
fotocópia de recibo de salário, cópia da declaração do 
IRS, etc.).

 Em 2004, a Câmara Municipal de Sines apoia o 
gabinete com 3600 euros.

 Para mais informações, contacte a Delegação de 
Santiago do Cacém da Ordem dos Advogados, pelo 
telefone 269 818 053.

Câmara recebeu seminário 
técnico do projecto 
SinesBioAr

O SALÃO NOBRE dos Paços do Concelho de Sines recebeu, 
dia 14 de Maio, um seminário técnico do projecto SinesBioar. Da 
responsabilidade da Direcção Regional do Ambiente e 
Ordenamento do Território - Alentejo e envolvendo uma equipa 
técnica interdisciplinar - ciências sociais e ciências exactas -, 
SinesBioar tem como objectivo orientador a criação de um 
instrumento de avaliação e gestão da qualidade do ar e dos 
seus impactos sociais na região de Sines. Para isso está, entre 
outros trabalhos, a reunir informação preciosa sobre a situação 
ambiental da área de Sines e sobre o modo como os seus 
cidadãos vivem a questão da poluição. Os resultados do 
projecto serão apresentados numa sessão pública a realizar em 
Novembro.

Sines com três bandeiras azuis
O concelho de Sines tem três das sete praias alentejanas 
galardoadas em 2004 com a Bandeira Azul da Europa. 
Morgavel, Praia Grande do Porto Covo e Praia da Ilha voltam a 
ver reconhecida a sua qualidade como áreas balneares de 
excelência no território europeu. No âmbito da Bandeira Azul 
serão desenvolvidas durante a época balnear acções de 
sensibilização ambiental destinadas em especial às crianças.

Dias do Ambiente e Oceanos 
comemorados em Sines
A Câmara Municipal de Sines assinala no início de Junho os 
Dias Mundiais do Ambiente (dia 5) e dos Oceanos (dia 8). Entre 
5 e 8 de Junho, das 10h00 às 20h00, realiza-se no Parque 
Desportivo Municipal uma exposição sobre o ambiente com 
trabalhos dos alunos das escolas do concelho (dia 5, às 15h00, 
as turmas do quinto ano da Escola EB 2,3 Vasco da Gama 
mostram uma coreografia sobre tema ambiental). Dia 8 de 
Junho, a Associação Resgate faz, também para as escolas, no 
Parque Desportivo Municipal, uma sessão de esclarecimento 
sobre segurança nas praias.

Escola Secundária 
viveu Semana da Ciência 
e do Ambiente

A Escola Secundária Poeta Al Berto organizou, entre 22 e 26 de 
Março, a Semana da Ciência e do Ambiente.  A iniciativa incluiu 
laboratórios abertos, conferências sobre temas como os 
insectos, os terramotos e os incêndios, jogos de ciências e 
ambiente, uma feira da geologia, uma exposição com trabalhos 
realizados pelos alunos em diversas disciplinas da área e 
também observação do céu com telescópio. Além do 
envolvimento nas iniciativas de toda a comunidade escolar da 
Poeta Al Berto, as turmas da Escola EB1 n.º 2 de Sines (cerca 
de 145 crianças) também participaram nas actividades, tendo 
tido a oportunidade, por exemplo, de tomar contacto pela 
primeira vez com as ciências experimentais em laboratório.

Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém.

O projecto SinesBioAr terá uma apresentação pública em Novembro.

A Semana da Ciência da Escola Secundária recebeu os alunos da Primária n.º 2

Nova peça do Teatro
do Mar estreia em Junho
”Ladrões do Tempo” será estreada no Festival Internacional de Teatro

de Rua de Santa Maria da Feira e poderá ser vista em Sines nos dias 19 

e 20 de Junho.

A NOVA peça do Teatro do Mar, “Os Ladrões do 
Tempo”, vai ser estreada, dia 9 de Junho, no 
Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua de 

Santa Maria da Feira, o mais importante do 
género em Portugal. Nos dias 10 e 16 de 
Junho será a vez de Leiria e Guimarães, no 
âmbito do Euro 2004, e as primeiras 
apresentações em Sines terão lugar nos dias 
19 e 20 de Junho.
 Com encenação de Julieta Aurora Santos, 

“Ladrões do Tempo” é um espectáculo 
multimédia, não-verbal, em que usando 
apenas os recursos visuais e a expressão 
corporal se vai abordar a questão do valor do 
tempo nas sociedades contemporâneas.
 "Cada vez mais pessoas têm cada vez menos 

tempo,  embora  o  tentem poupar  
continuamente e por todos os meios. Mas é 
exactamente esse tempo que é supostamente 
poupado que os homens perdem. E é 
literalmente roubado às pessoas por um 
bando de ladrões de tempo”.

 A peça destina-se a todos os públicos.
 O Teatro do Mar é uma companhia apoiada pela 
Câmara Municipal de Sines, entre outras entidades.

“Ladrões do Tempo” é um espectáculo multimédia.
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Mérito para a Sines democrática
Autarcas, sindicalistas, pescadores. Seis dos principais actores da vida de Sines nos últimos 30 anos foram 

galardoados com a Medalha de Mérito Municipal, entregue dia 25 de Abril, no Salão dos Bombeiros.

30 anos ao serviço dos trabalhadores
A União de Sindicatos de Sines e Santiago do Cacém (hoje 
estendida a Grândola e Alcácer do Sal) foi formalmente 
constituída em 1977, mas desde Maio de 1974, como Comissão 
e União Sindical, que actua em defesa dos interesses dos 
trabalhadores. No final dos anos 70, quando Sines vivia o pico da 
construção do Complexo Industrial, os sindicatos contribuíram 
para que, além da reivindicação salarial, avançassem no terreno 
melhorias decisivas em áreas como a assistência médica, os 
transportes e a alimentação. Ao longo dos anos 80 e 90, em lutas 
como as travadas na fábrica Júdice Fialho, na construção da 
Ponte para a Dinamarca, na Metalsines, e em acordos como os 
obtidos com as empresas responsáveis pela construção do 
Terminal XXI, esteve ao lado dos trabalhadores. Hoje, a União de 
Sindicatos continua a desenvolver um trabalho diário na 
informação, na vigilância pelo respeito do direitos laborais e no 
apoio aos membros em situação de conflito. Com 4200 
trabalhadores sindicalizados em Sines e Santiago do Cacém, a 
União congrega neste momento 14 sindicatos. Receberam a 
medalha José Vilhena, primeiro coordenador da Comissão 
Sindical de Sines, e José Rosado, actual presidente da União.

Um sineense completo
João Carlos Almeida (Sines, 1949-2003) foi uma figura 
destacada da vida de Sines, com actividades especialmente 
relevantes no domínio da pesca, como dirigente associativo e 
como artista. Pescador, começou a participar na vida social e 
política do seu concelho depois do 25 de Abril. Foi presidente da 
Casa dos Pescadores e da Mútua dos Pescadores, foi um dos 
fundadores da Direcção do Sindicato dos Pescadores do Distrito 
de Setúbal, fundou e foi sócio da Cooperativa de Pesca “Estrela 
da Liberdade”. A convite da ONG OIKOS dissertou no 
Parlamento Europeu sobre os problemas da pesca artesanal na 
Comunidade. Foi também, durante quatro anos, presidente da 
Cooperativa de Habitação de Sines e, enquanto tal, responsável 
directo pela construção de 96 habitações. Em termos de vida 
autárquica, João Carlos Almeida foi eleito pela APU para 

Assembleia Municipal de Sines (1986-1989) e foi candidato pelo 
Partido Socialista às eleições autárquicas de 1997. No domínio 
da cultura, João Carlos revelava uma paixão pelo fado, que 
cantava, em especial com a tertúlia da Sociedade Columbófila. 
Foi através de uma noite de fados que João Carlos Almeida foi 
homenageado pelos amigos e pela Câmara Municipal de Sines, 
dia 1 de Maio, no Salão da Música. A medalha de mérito a João 
Carlos Almeida, atribuída a título póstumo, foi entregue a sua 
mulher, Fernanda Almeida.

Prémio para vida dedicada à pesca
O armador de pesca Carlos Garganta Custódio, conhecido por 
Carlos “Tibúrcio” (o nome próprio do pai), ganhou a medalha de 
mérito pelo seu contributo para a vida económica do concelho. 
Nascido em Sines em 1941, trabalha na pesca desde os 11 
anos. Depois de servir na Guerra Colonial - Guiné - como 
primeiro-cabo motorista fluvial, e de um período a trabalhar com 
o pai, a ambição de crescer e de fazer mais levou-o a comprar o 
primeiro barco só dele. As longo dos anos seguintes, com o 
aumento da experiência e dos recursos, foi comprando barcos 
sempre melhores e procurando peixe em lugares sempre mais 
longínquos, de Marrocos a São Tomé, da Mauritânia à Guiné. 
Passou 21 anos no mar do Norte de África, onde o seu irmão 
também trabalhou. Depois, cansado da violência daquele 
trabalho e de estar longe dos filhos, acabou por decidir voltar à 
arte de cerco. É nessa arte que trabalha actualmente, na 
traineira Célia Maria, contribuindo para fazer chegar à lota de 
Sines a melhor sardinha do país e garantindo emprego a cerca 
de 30 homens de mar e terra.

O primeiro presidente em liberdade
Clemente Ferreira Soares foi o primeiro presidente da 
Comissão Administrativa que geriu a Câmara Municipal de 
Sines até às eleições democráticas de 1976. Nascido em Sines, 
em 1934, trabalhou nos Correios e na CMS (como escriturário) e 
geriu o Cine-teatro Vasco da Gama. Embora quando 
acontecesse o 25 de Abril, não tivesse uma história de militância 
política, mostrou-se disponível para ajudar a sua terra na 
transição para a democracia. Foi eleito presidente da Comissão 
Administrativa e aí permaneceu entre 7 de Agosto de 1974 e 25 
de Junho de 1976. Mesmo com a autarquia privada de muita da 
sua capacidade de actuação pelo Gabinete da Área de Sines, 
orgulha-se de realizações concluídas ou iniciadas por si e pelos 
seus companheiros de comissão. A construção de três prédios 
de habitação, junto ao Bairro Marítimo, a cedência de terrenos 
para auto-construção, também no Bairro Marítimo, a compra do 
primeiro carro e dos primeiros contentores do lixo de Sines, uma 
primeira tentativa de abertura da estrada entre São Torpes e 
Porto Covo e o prolongamento do molhe do porto de pesca são 
algumas das obras que resultaram da iniciativa ou da pressão 
da Comissão Administrativa. Em termos de vida associativa, foi 
vários anos dirigente do Vasco da Gama Atlético Clube. 

Um democrata desde a primeira hora
António Silva Jorge, militante anti-fascista e dirigente 
associativo ao longo de décadas fez parte da Comissão 
Administrativa de Sines durante toda a sua vigência (foi seu 
presidente durante quase ano e meio) e presidiu à primeira 
Assembleia Municipal de Sines eleita democraticamente (1977-
1979). Nascido em Santa Cruz, Santiago do Cacém, em 1927, 
veio viver para Sines aos três anos. O seu primeiro trabalho foi 
como quadrador de cortiça e foi nesse meio que começou a 
ganhar consciência política. Integrou o MUD juvenil e o Partido 
Comunista, ainda na clandestinidade. Trabalhou até há poucos 
anos como vendedor de produtos agrícolas, mediador de 
seguros e contabilista. Foi o segundo presidente da Comissão 
Administrativa. Da habitação social ao arranjo de ruas e 
estradas, da aprovação do projecto e do financiamento do 
Mercado Municipal à preparação da Baixa de São Pedro para 
urbanização e à ajuda aos pescadores na luta pela melhoria das 
condições da lota, lembra-se de um trabalho intenso e altruísta 
(os membros da comissão não eram remunerados) que ajudou 
Sines a preparar-se para o futuro. António Jorge tem também 
uma história de quase 30 anos de participação na vida 
associativa do concelho. Foi director do Centro Recreativo 
Sineense e do Clube de Futebol “Os Sineenses”. É presidente 
da Assembleia Geral da Sociedade Musical União Recreio e 
Sport Sineense desde 1975.

28 anos ao serviço de Sines
Francisco do Ó Pacheco foi presidente da Câmara Municipal de 
Sines durante 21 anos e tem uma história longa de participação 

no movimento associativo e cooperativo de Sines. Nascido em 
Sines, em 1947, entra no mundo do trabalho como 
recepcionista de hotel. Depois de regressar da Guerra Colonial 
e de trabalhar em sociedade com o pai numa empresa de 
transportes e noutra de comércio de peixe, ingressa no Banco 
Totta & Açores, em 1973. O 25 de Abril e os exemplos do seu pai 
e de homens como Américo Leal despertaram-no para a 
militância política. Participa no processo da Reforma Agrária e é 
fundador de uma união de 22 cooperativas agrícolas com mais 
de 2000 cooperantes. É eleito pelo PCP para a presidência da 
Câmara Municipal de Sines, onde permanece entre 1976 e 
1997. Com mais de duas décadas de trabalho autárquico 
liderado por si, Sines, um verdadeiro estaleiro no final da 
década de 70, volta a ser um centro urbano digno desse nome. 
Com a construção do Pavilhão dos Desportos, polidesportivos e 
outras estruturas desportivas de bairro, mais o apoio concedido 
aos clubes, associações e escolas, Sines torna-se num 
concelho exemplar a nível de prática desportiva. Promove a 
construção de instalações para as pré-primárias, escolas 
básicas e secundária e disponibiliza instalações para a 
Universidade de Évora. Os Mercados Municipais de Sines e 
Porto Covo são construídos. O meio rural moderniza-se a todos 
os níveis. É criada a freguesia de Porto Covo e a vila de Sines é 
elevada a cidade. O Plano Director Municipal de Sines é o 
primeiro PDM da nova geração a ser aprovado em Portugal. 
Contribui para que a baía de Sines não seja aterrada, Sines 
continue a ter pesca e que a construção do seu porto avance. 
Em 1982, mobiliza a população para uma “greve verde”, 
experiência pioneira no nosso país que documentou em livro, e 
nos anos 90 está na luta contra a instalação da incineradora de 
resíduos tóxicos e perigosos. Foi presidente da Associação de 
Artesãos e há 14 anos que preside à Assembleia Geral do Vasco
da Gama Atlético. Dirigiu a Cooperativa de Consumo Sineense 
e foi sócio fundador das Cooperativas de Consumo Sineense e 
de Habitação, Unidade e Acção. Hoje, Francisco Pacheco, além 
de presidente da Assembleia Municipal de Sines, é assessor da 
Associação de Municípios do Distrito de Beja.

José Vilhena e José Rosado receberam a medalha da União de Sindicatos de Sines, 
Santiago do Cacêm, Alcácer do Sal e Grândola.

A medalha atribuída a João Carlos Almeida 
foi entregue à sua esposa, Fernanda Almeida.

Carlos Tibúrcio.

Francisco do Ó Pacheco.

António Jorge.

Clemente Soares.


