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CARNAVAL CONTRA INVERNO. PÁG. 13

DESTAQUE EDUCAÇÃO

As  em curso no 
concelho estão em bom andamento. 
Os 124 fogos estão praticamente 
prontos para habitar, a estrutura do 
edifício da Biblioteca / Centro de 
Artes começa a tomar forma e as 
Piscinas Municipais e os 128 fogos 
(Quinta dos Passarinhos) deverão 
estar prontos nos primeiros meses do 
ano que vem. PÁGS. 6 E 7

GRANDES OBRAS

Sineense

URBANISMO

Num directamente 
motivado pelas preocupações da 
Câmara em relação à poluição, 
técnicos, autarcas, empresas, escolas, 
os principais agentes sociais do 
concelho e os munícipes, estiveram 
juntos no Salão dos Bombeiros, dia 27 
de Fevereiro, para discutir o ambiente, 
o desenvolvimento e a qualidade de 
vida em Sines. PÁGS. 4 E 5

SEMINÁRIO A Câmara Municipal de Sines tem um 
programa de apoio à Educação Física 
no 1.º Ciclo do ensino básico, que 
inclui aspectos logísticos, mas 
sobretudo um trabalho de orientação 
técnica fundamental para suprir as 
carências do sistema de ensino. Com 
dois períodos de prática das novas 
regras do 
conheça algumas conclusões. PÁG. 11
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FICHA TÉCNICA

ATENDIMENTO PÚBLICO

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

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

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

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

Vereadores Idalino José, António Braz e 
João Vinagre

Terças-feiras, das 15h00 às 17h00

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

do Concelho
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“Levei mais de 10 anos 
a readquirir a minha 
estabilidade psicológica”
Mário Feliciano Inácio fala da sua experiência pessoal como 

ex-combatente da Guerra Colonial e da luta que está a travar 

para o reconhecimento dos direitos dos seus companheiros 

de armas através da associação que dirige.

FORMADA há cerca de um ano, a Associação Portuguesa
de Ex-Combatentes Militares, com sede em Sines, luta pelo 
reconhecimento dos direitos dos homens (e das famílias 
dos homens) que combateram na Guerra Colonial, 
nomeadamente a nível da assistência médica. 
Especialmente activa no Alentejo e na periferia de Lisboa, a 
associação tem neste momento cerca de 600 sócios (50 dos 
quais em Sines) e é presidida por Mário Feliciano Inácio, 
antigo sargento pára-quedista, que participou nas 
operações da Revolução de Abril. Os ex-combatentes 
foram as últimas vítimas da ditadura. Nesta entrevista, 
Mário Inácio explica porque é que acha que a democracia 
também não os tem ajudado como devia.

Sineense - Em que circunstâncias é chamado para a 
Guerra Colonial?
Mário Inácio - Tinha tirado o curso de pára-quedistas 
como voluntário em 1966. Era uma experiência que me 
aliciava, mas não levei em conta a história da guerra. Em 
Maio de 1968, faço a minha primeira comissão de serviço 
em Moçambique, na área de Cabo Delgado, uma das mais 
problemáticas. Estou aí cerca de um ano e depois venho 
tirar o curso de sargento pára-quedista ao continente. 
Começo a dar instrução a uma companhia e em Junho de 
1970 embarco com ela para a Guiné. Passei lá dois anos. 
Apesar da comissão de Moçambique ter sido complicada, 
na Guiné era diferente. Foi uma guerra de guerrilha 
intensíssima, em que foram raras as vezes que fôssemos 
para uma operação de combate em que não tivéssemos 
contactos com o PAIGC. Era tudo muito perto e nós, que 
actuávamos em mais de 80 por cento dos combates, por 
causa das operações de heli-assalto, andávamos sempre nas 
zonas mais difíceis. 

Quando vai para a guerra, tem alguma posição política 
definida em relação a ela?
Não. Diziam-nos que estávamos a defender a integridade 
do nosso país. Eram muitas as lavagens ao cérebro... Mas 
havia uma coisa que eu sabia: sabia que aquilo era África e 
que a minha terra era o Alentejo. Acabei por me ver 
envolvido, muitas vezes matar para não ser morto. Se 

soubesse o que sei hoje, tinha feito o que fez muita gente, já 
politizada ou com outro tipo de formação, não ia à guerra. 
Mas eu e a maior parte dos ex-combatentes não tínhamos 
essa formação.

Chega a Portugal em 1972 e necessita imediatamente 
de ter acompanhamento psicológico...
O período 1970-72 foi um dos períodos mais complicados 
da guerra na Guiné. Vi-me envolvido em situações 
complicadíssimas, nomeadamente na célebre operação 
“Mar Verde”, em que o PAIGC já começava a ter nas mãos 
armas sofisticadas, mísseis terra-ar e terra-terra de longo 
alcance.
 Acabei de chegar a Portugal e tive de entrar de imediato 

no Hospital Militar, para recuperar minimamente a minha 
estabilidade psicológica. Mas a terapia com medicamentos 
não me ajudou. Porque aquilo que nos atormenta são as 
memórias, estar sempre a rever as situações que nos 
aconteceram durante a guerra. A medicação mantinha-me 
simplesmente anestesiado, quase a fazer abster-me de tudo 
aquilo que me rodeava. Foram 10, 12 anos muito difíceis, 
com conflitos na minha própria casa. Sem a estabilidade do 
ex-combatente, a casa acaba por ser um campo de batalha 
constante entre o marido, a mulher, os filhos, porque 
ninguém se consegue entender. Felizmente tive uma 
mulher que me acompanhou sempre. Levei mais de 10 
anos a readquirir a minha estabilidade psicológica. Depois 
de todo aquele tempo a tomar quilos de comprimidos, 
entrei na primeira terapia de grupo realizada em Portugal 
para homens com stress de guerra e aí sim comecei a 
melhorar.

Porque é que a terapia de grupo o ajudou?
Porque é um grupo de pessoas que passaram pela mesma 
situação, que acreditam no que umas contam às outras. 
Mas os primeiros tempos são dramáticos. Duas das 17 
pessoas do meu grupo de terapia acabaram por se suicidar. 
 Foi exactamente quando comecei a adquirir a minha 

estabilidade psicológica com a terapia de grupo que 
comecei a travar a minha luta no sentido de o stress de 
guerra passar a ser reconhecido pelas entidades que 
poderiam ter alguma influência no apoio aos ex-
combatentes e até junto da própria classe médica, que 
estava muito céptica. Ainda hoje continuamos a lutar de 
uma forma quase desesperada por esse reconhecimento. 
Apesar de termos uma série de legislação que pode abrir as 
portas ao tratamento, o certo é que nada funciona. Os 
centros de saúde, os médicos de família, não sabem o que é 
o stress de guerra.

O apoio médico é uma da vossas prioridades em termos 
de apoios aos associados...
Apresentámos ao Ministério da Defesa um projecto para 
integrarmos a Rede Nacional de Apoio ao Stress de 
Guerra. O ministério pronunciou-se dizendo que por 
enquanto não havia dinheiro, mas não fechava as portas. 
Queremos que se pronuncie definitivamente e nos atribua 
as verbas para começarmos a trabalhar. Desde o momento 
em que esse protocolo venha a ser firmado, os nossos 
associados e as famílias passam a ter assistência médica 
gratuita. Aliás, não estamos a propor nada que não esteja 
na lei. Entretanto, já contactámos médicos, psicólogos, 
psiquiatras, clínicos gerais, no sentido de começarmos a 
trabalhar e a prestar apoio aos nossos associados e às 
respectivas famílias.
 Além disso, celebrámos protocolos com várias empresas 

para os nossos associados terem descontos na aquisição de 

Mário Feliciano Inácio
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produtos e serviços, alguns deles médicos (dentistas, 
clínicas de análises), com descontos que chegam aos 35 por 
cento.

Quantos ex-combatentes existem na região?
No concelho de Sines, estimamos a existência de perto de 
200 ex-combatentes. Em todo o Alentejo, é bem capaz de 
ainda existirem uns 5000. Temos uma delegação em Beja e 
núcleos em Vila Nova de São Bento e Serpa e as inscrições 
dos ex-combatentes são muitas. Os problemas que estamos 
a detectar no interior alentejano são terríveis. Ao ponto de 
já termos uma listagem de mais de 300 pessoas dessa área à 

“Se a perspectiva era haver liberdade 

e uma vida melhor, só se podia avançar”
Mário Inácio participou nas operações do 25 de Abril.

Depois de vir da Guiné é passado ao quadro permanente das 
Forças Armadas. Qual era o ambiente que se vivia nos 
quartéis?
Naquela altura havia muita falta de pessoal nas Forças Armadas e 
não nos era permitido passar à disponibilidade ou ir embora. Havia 
um grande descontentamento, nomeadamente dos oficiais, que se 
opunham a dois decretos-leis, de Julho e Agosto de 1973, que 
punham em causa a sua carreira. Por falta de pessoal, o governo 
queria que os alferes e os furriéis milicianos, e outras patentes do 

espera de darmos assistência médica. Entretanto, estamos 
a fazer requerimentos para algumas pessoas serem 
consideradas deficientes das Forças Armadas. São pessoas 
com problemas gravíssimos e que não têm nada. São 
novas para se reformar, largaram os empregos, algumas 
estão a receber subsídios, com famílias de quatro, cinco 
pessoas. É muito complicado.

Como está a situação do fundo de pensões dos ex-
combatentes?
O ministro Paulo Portas tão depressa diz uma coisa como 
diz outra. Tão depressa diz que existe dinheiro do 

Orçamento Geral do Estado, como não. Já não acredito 
em nada, sinceramente. Num artigo do Diário de 
Notícias, diz que não conseguiu vender património, logo, 
estão em causa das pensões dos ex-combatentes. Depois, 
na RTP1 diz que não foi isso que quis dizer e que na 
verdade há verbas para pagar os ex-combatentes. Mais 
tarde, no Correio da Manhã, vem dizer que é preferível 
apresentar uma lei nova, mais abrangente, para incluir os 
ex-combatentes todos. Parece-me uma estratégia montada 
no sentido de deixar arrastar no tempo a situação, à espera 
que a maior parte dos ex-combatentes morram e o 
problema a partir daí fique resolvido.

exército, passassem ao quadro permanente. Ora, os 
oficiais da academia, vendo ser promovidos às suas 
patentes milicianos com muito menos tempo nas Forças 
Armadas, sentem-se prejudicados. A sua contestação 
acaba por levar o governo a recuar. Entretanto, os 
capitães continuam a ter reuniões, mas o governo não se 
preocupa porque julga que ainda se trata da oposição 
aos decretos-leis. É neste seguimento que acaba por se 
dar o 25 de Abril.

No dia 24 de Abril, está no destacamento da Serra da 
Carregueira e desde manhã cedo começa a ser 
aliciado para colaborar na revolução...
Eu sabia que ia acontecer qualquer coisa, não sabia era 
quando. A movimentação de pessoas, as reuniões, o 
ambiente, primeiro em Tancos, tudo indicava que 
qualquer coisa estava para acontecer. Logo a partir do 
dia 24 de Abril comecei a ser contactado. Por volta das 

quatro da tarde tive uma reunião com três capitães e dois ou três 
civis.
  Foi uma abordagem engraçada. Conhecíamo-nos uns aos outros. 
Eles sabiam que eu era um homem de guerra, preparado para a 
luta, que tinha traquejo para desenvolver qualquer actividade, 
nomeadamente na guerra de guerrilha. Viam-me como uma mais-
valia para o lado deles. As abordagens que me foram feitas eram no 
sentido de se eu estava contente com o tipo de tratamento que me 
era dado, se como casado e pai de uma filha achava que ganhava o 

suficiente. Era evidente que não. Finalmente, disseram-me: “E 
agora, se nós quisermos dar uma volta a isto, montar um golpe de 
forma a que se acabe com a guerra?”. Eu respondi imediatamente: 
“Podem contar comigo. Estou do vosso lado.” Contaram comigo e 
eu dei tudo de mim, sabendo de antemão que estava a arriscar não 
só a minha carreira como a minha própria vida. Mas já tinha 
arriscado tanto que pior que aquilo não podia ser. Se a perspectiva 
era haver liberdade e uma vida melhor, só se podia avançar. 

Qual foi a sua participação nas operações?
Nesse dia estava no meu posto como sargento da guarda à porta 
de armas. Comecei a preparar um cabo miliciano para me substituir 
e a partir das 23h40 saímos da Serra da Carregueira em direcção à 
Emissora Nacional, que acabou por ser ocupada pela nossa força 
durante duas noites e três dias. Eu montei a segurança da 
Emissora Nacional e regressei novamente à Serra da Carregueira, 
porque fiquei incumbido da segurança do aquartelamento.
  Foi muito complicado. Eu tinha uma bebé com um ano e pouco. 
Não podia contactar nem a mulher nem o resto da família. Quando 
os consegui contactar, já no final do dia 25, encontro a minha 
mulher num pranto terrível. 
  Mas tudo passou. Ainda bem que se passou o 25 de Abril. Mas é 
preocupante que, 30 anos depois, pareçamos estar mais à beira de 
um outro 24. Só espero que aquele povo que no dia 25 se levantou 
e veio para a rua - esse povo que foi o garante do sucesso do 25 de 
Abril, as Forças Armadas não teriam conseguido sozinhas - 
resistam às ameaças que eu vejo à nossa democracia.

Viva o 25 de Abril democrático e solidário
Caros sineenses,

Vamos comemorar 30 anos do 25 de Abril como um 
acontecimento extraordinário, uma revolução pela qual o 
povo português conquistou a liberdade, a democracia e a 
sua afirmação como povo liberto, solidário com outros 
povos, defensor da paz e do progresso.
 Nestes 30 anos de vitórias e derrotas no 
desenvolvimento do país, na defesa dos direitos do 
trabalhadores, das mulheres, na educação, no direito ao 
emprego, à saúde e à habitação, um dos progressos mais 
visíveis é a afirmação do poder autárquico democrático.
 A Câmara e os autarcas de Sines comemoram os 30 anos 

do 25 de Abril orgulhosos de um trabalho empenhado ao 
longo destes anos em defesa do município de Sines, ao 
serviço das causas nobres da educação, do desporto, da 
habitação, na construção de equipamentos de apoio aos 
empresários, no apoio às mulheres, aos idosos e aos 
carenciados - num trabalho constante em prol do 
desenvolvimento, da coesão social, da solidariedade.
 Queremos que este 25 de Abril seja um acontecimento 

que envolva toda a população de Sines, nomeadamente, 
nas comemorações que a Câmara promove, de que 
destaco a festa na Avenida Vasco da Gama, a homenagem 
a personalidades que são exemplo para esta terra, a sessão 
solene, a festa para as crianças junto à Ludoteca, etc.
 Mas queremos, especialmente, que este 25 de Abril 

fique como um marco de realizações e acções 

importantíssimas para a vida dos sineenses. 
Entre estas, atribuo especial relevo, como 
exemplos significativos, à habitação social e 
ao trabalho da autarquia em prol da 
qualidade ambiental do concelho e da cidade 
de Sines.
 Na concretização da habitação como uma 

promessa de Abril e um direito consagrado 
na Constituição, temos concluído o Bairro 
da Floresta - 124 fogos - para realojar muito 
brevemente cerca de 400 pessoas, que antes 
viviam em barracas e casas degradadas e 
agora vão passar a habitar em casas com 
condições de conforto, privacidade e 
dignidade. É uma obra com um enorme 
impacto social. Pense-se nas crianças, que 
vão ter melhores condições para o seu desenvolvimento, 
aprendizagem escolar e integração na sociedade e na 
vida. Pense-se no que esta obra significa em termos de 
qualificação da cidade e da sua coesão social, libertando-
a de núcleos de barracas geradores de miséria humana e 
social.
 Na defesa da qualidade do ambiente, a Câmara, com a 

participação de todos os eleitos, está a trabalhar para 
resolver os problemas da poluição e dos maus cheiros em 
Sines. Queremos uma solução rápida para este 
problema. Queremos condições para o funcionamento 
seguro das empresas e dos sistemas de esgotos 

industriais e o seu devido tratamento. 
Queremos comprometer as empresas na 
solução destes problemas, de modo a 
a s s e g u r a r  q u e  e m  S i n e s  h a j a  
desenvolvimento, criação de mais empregos 
e de melhores condições de vida, mas com 
garantia de qualidade ambiental e do bem 
estar e da tranquilidade das pessoas. 
Exigimos soluções para os problemas 
ambientais, para que Sines seja um município 
de progresso, uma zona atractiva, com uma 
imagem e uma marca de qualidade.

 Neste 25 de Abril, volto a apelar à 
participação de toda a população nas 
comemorações do 30.º aniversário da 
revolução, para um reforço do espírito de 

Abril, da democracia e das suas instituições, para uma 
maior participação dos cidadãos, dos jovens, das 
mulheres, na vida colectiva. Enfim, para uma afirmação 
de Sines como terra de progresso, na qual todos sintam 
gosto de viver.

Viva o 25 de Abril democrático e solidário!
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Causas de todos
O ambiente, o desenvolvimento e a qualidade de Vida em Sines estiveram em discussão no 

Salão dos Bombeiros, dia 27 de Fevereiro. 

ALGUNS dos mais reputados técnicos e investigadores 
do país, os autarcas, as empresas, as escolas, os principais 
agentes sociais do concelho e os munícipes, estiveram 
juntos no Salão dos Bombeiros, dia 27 de Fevereiro,
para discutir o ambiente, o desenvolvimento e a 
qualidade de vida em Sines. Directamente motivado 
pela preocupação da Câmara Municipal de Sines em 
relação à poluição, o seminário teve como principal 
objectivo ser um fórum de discussão séria do problema, 
integrando-o na questão mais vasta da qualidade de 
vida.
 “Estas reuniões não resolvem os problemas, mas é 

importante discutir e definir caminhos para que isso se 
faça e nós queremos fazê-lo através de um processo 
progressivo, comprometido, empenhado, com todas as 
entidades”, disse Manuel Coelho, presidente da Câmara 
Municipal de Sines, que classificou o seminário como 
um “marco da vida de Sines” e realçou a importância das 
“cumplicidades positivas” nele estabelecidas.
 “Sines tem direito a ter desenvolvimento, que é uma 

base fundamental para a criação de riqueza, para o bem 
estar da população. Defendemos que as empresas que cá 
estejam funcionem bem, tenham resultados, mas 
respeitem o ambiente. Sines tem direito também a uma 
vida de tranquilidade, de conforto, uma imagem 
positiva, com coesão social, onde as pessoas que cá 
vivem se sintam bem e gostem de cá estar e as que nos 
visitem tenham o mesmo sentimento”, reforçou Manuel 
Coelho.
 Francisco do Ó Pacheco afirmou que “não só Sines 

como todo o Litoral Alentejano e o seu processo comum 
de desenvolvimento, económico e social, estão 
dependentes da evolução do problema da poluição 
industrial”. O presidente da Assembleia Municipal de 
Sines lamentou a ausência de representantes do poder 
central em geral, e do Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente em particular, 
classificando-a como uma “falta de solidariedade política 

e institucional” para com o problema de Sines.
 O seminário, onde estiveram presentes cerca de 200 

pessoas, contou com a intervenção de 14 conferencistas, 
distribuídos por três painéis, que trataram os temas da 
economia do ambiente, da aplicação dos sistemas de 
informação à ecologia e à segurança e da importância da 
participação pública no planeamento e gestão do 
território.
 O conhecimento de dados preliminares de um estudo 

coordenado pela Direcção Regional do Ambiente e 
Ordenamento do Território do Alentejo sobre a 
poluição na região, as notícias do presidente do Instituto 

Em Sines, transformar a poluição 

em matéria-prima
EM TERMOS de pensamento do que pode ser Sines 
no futuro, a sugestão mais interessante surgida no 
primeiro painel - “A Economia do Ambiente: eficiência 
energética, produtividade e ambiente” - foi feita por 
Paulo Ferrão, professor do Departamento de 
Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico: 
os eco-parques industriais. Um eco-parque industrial 
tem como princípio base a utilização dos resíduos de 
uma indústria como matéria-prima de uma outra, com 
ganhos económicos, mas sobretudo ambientais.
 “Sines é um dos dois ou três lugares do país com 

condições para desenvolver um projecto como este”, 
disse Paulo Ferrão, apontando a existência de empresas-
âncora (como a refinaria ou a petroquímica), de um 
tecido e uma cultura industriais rica, de uma bolsa de 
resíduos e da disposição de envolvimento da 
autoridade municipal como requisitos de sucesso que 
encontram satisfação aqui. São ainda factores críticos 
de sucesso a disposição das empresas para se juntarem e 
o apoio do governo português, nomeadamente através 
da Agência Portuguesa do Investimento, que ajude a 
direccionar para Sines parte do capital de risco 
necessário à concretização da ideia.

 Filipe Moura, assistente do Departamento de 
Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, deu 

do Ambiente sobre as novas limitações à poluição 
atmosférica e o reforço do investimento em matéria de 
monitorização ambiental e a ideia da criação de um eco-
parque industrial em Sines foram alguns dos resultados 
mais interessantes do seminário (ver nestas páginas).
 Maria das Mercês Borges, governadora-civil do distrito 

de Setúbal, encerrou o evento, destacando a presença dos 
jovens - “educadores dos mais velhos em matéria de 
ambiente” - e manifestando o seu empenhamento em 
ajudar a atrair para Sines investimento amigo da 
paisagem e das pessoas. 

outra pista com possível aplicação em Sines: a criação de 
uma agência energética local, como as que já existem em 
concelhos como Almada, Gaia e Lisboa. Uma agência 
energética local é uma estrutura - uma associação de 
direito privado sem fins lucrativos - que coordena os 
esforços para usar a energia mais eficientemente (e com 
menor impacto ambiental) num concelho. 

 Vítor Santos, professor do Instituto Superior de 
Economia e Gestão, assinalou o facto de, ao contrário 
do que acontece na União Europeia, o consumo de 
energia em Portugal estar a crescer a um ritmo muito 
superior ao do Produto Interno Bruto, e deu o exemplo
específico da Irlanda como um pequeno país que 
provou ser possível compatibilizar crescimento 
económico com sustentabilidade ambiental. O 
economista acredita mesmo assim que, com a uso de 
instrumentos como o Plano Nacional para as Alterações 
Climáticas, Portugal conseguirá cumprir o 
compromisso tomado no Protocolo de Quioto: 
produzir em 2010 menos 27% das emissões que 
produzia em 1990.
 Paulo Ferrão, que se confessou não tão optimista em 

relação ao sucesso desse objectivo, disse que é preciso 
uma “mudança de estilo de vida” para Portugal se tornar 
sustentável.Paulo Ferrão, do Instituto Superior Técnico, falou dos parques eco-industriais.

Técnicos, autarcas, estudantes, agentes sociais e munícipes juntaram-se para debater o ambiente, o desenvolvimento e a qualidade de vida em Sines.
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Instituto do Ambiente 
promete medidas para 
diminuir a poluição 
JOÃO Gonçalves, presidente do Instituto do 
Ambiente, tutelado pelo Ministério das Cidades, 
Ambiente e Ordenamento do Território, anunciou no 
seminário que entre os vários programas em curso para 
a limitação de emissões atmosféricas em Portugal, está a 
ser concluído um programa com 
particular importância para Sines, 
uma vez que está orientado para as 
grandes indústrias.
 “Este programa poderá significar,

entre agora e 2008, uma diminuição 
de pelo menos 50% das emissões de 
enxofre das chaminés da refinaria, 
da petroquímica e da central 
termoeléctr ica” ,  d isse  João 
Gonçalves, acrescentando que o 
mesmo se passará para as poeiras e 
partículas.

 O presidente do Instituto 
Ambiente revelou que está em curso 
uma reconfiguração da rede de 
estações de avaliação da qualidade 
do ar a nível nacional. Na área de 
Sines, a estação de Montes Velhos
passará ao estatuto regional, será 
melhorado o funcionamento das 
outras estações (Monte Chãos, Sonega e Santiago do 
Cacém) e será criada uma estação para partículas dentro 
da própria cidade.
 As mudanças ao nível das infra-estruturas de avaliação 

da qualidade do ar serão acompanhadas na legislação 

por “reduções drásticas dos limites aceitáveis para a 
qualidade do ar e para a saúde humana das principais 
substâncias poluentes.”
 João Gonçalves referiu-se, por último, à apresentação 

para breve de modelos de dispersão - simulações com 
um funcionamento semelhante às 
meteorológicas - que permitirão, 
conhecendo a propagação provável 
dos poluentes, ter uma intervenção 
mais rápida e programada. 
 APS vai certificar o porto em 

termos ambientais. A Admi-
nistração do Porto de Sines 
apresentou no seminário o trabalho 
que tem vindo a realizar em termos 
ambientais, nomeadamente no 
sistema de controlo da qualidade 
do ecossistema portuário (que tem 
implementado em conjunto com o 
Laboratório de Ciências do Mar da 
Universidade de Évora) e no 
sistema de resposta a acidentes de 
poluição marítima. Brazuna 
Fontes, responsável pela Unidade 
de Segurança e Ambiente da APS 
desde 1985, prometeu para breve a 

elaboração de um código de conduta ambiental do 
porto e de todas as entidades que ali trabalham e o 
desenvolvimento e a certificação de um sistema de 
gestão de ambiente e segurança. 

Estudo sobre 

a poluição na 

região vai ser 

apresentado

brevemente

CHAMA-SE “SinesBioAr”, é coordenado pela Direcção 
Regional de Ambiente e Ordenamento do Território do 
Alentejo, e é o mais recente projecto a produzir 
conhecimento sobre a situação ambiental na região de 
Sines e sobre o modo como essa situação é vivida pelas 
pessoas. As suas conclusões finais vão ser expostas 
ainda em Março, mas no seminário de Sines já foram 
apresentadas, a par da filosofia geral do projecto, alguns 
interessantes resultados preliminares.
  A componente sociológica do projecto - apresentada 
pela investigadora Susana Fonseca, do Observa / 
Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa 
- teve como base 600 entrevistas residenciais realizadas 
nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém em 2003. 
Dessas entrevistas concluiu-se, por exemplo, que a maior 
preocupação das pessoas (59,3%) é o acidente industrial 
e que 66% acreditam que já estão a sofrer a nível de 
saúde por causa da poluição. O centro de saúde foi 
considerada a entidade em quem depositariam mais 
confiança para dar informação sobre poluição e perigo 
ambiental (46%), tendo como ponto de partida uma 
insatisfação sobre o acesso que têm hoje a esse tipo de 
dados (66%).
  Sendo que este é um projecto que não pretende apenas 
conhecer a situação, mas partir desse conhecimento para 
criar ferramentas de monitorização para utilizar no futuro, 
foi estudada a validade de uso de indicadores e 
monitores biológicos para avaliar a qualidade do ar. 
Cristina Branquinho, investigadora da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, falou concretamente 
da experiência realizada em Sines com os líquenes, um 
vegetal que tende a desaparecer das zonas poluídas. 
Fora do projecto “SinesBioAr”, Cristina Gouveia, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Lisboa, apresentou no seminário um estudo que está a 
ser feito sobre a validade de um indicador biológico 
muito especial: os sentidos humanos, ou como a 
percepção que as pessoas têm da condição do ambiente 
pode ser útil na sua monitorização.
  Ainda no âmbito do projecto “SinesBioAr”, Amílcar 
Santos, coordenador do Centro de Modelização dos 
Reservatórios Petrolíferos do Instituto Superior Técnico, 
embora não podendo ser exaustivo, disse que os 
resultados obtidos até agora a nível da distribuição 
espacial e temporal dos poluentes são “extremamente 
animadores”.
  SABER O QUE FAZ MAL E COMO. Uma das 
conclusões do projecto “SinesBioAr” é a existência da 
percepção por parte da população de que a poluição lhe 
está a prejudicar a saúde. Fátima Reis, professora da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, disse 
no seminário que é necessário estudar o impacto 
concreto da poluição da saúde pública e que o melhor 
método de monitorização é a monitorização não no 
ambiente, mas no próprio doente. Assim, será mais fácil 
perceber que doenças são causadas mais ou menos 
directamente pela poluição, ajudar à detecção precoce e 
obter informação para ajudar ao controlo das patologias. 
Para a cientista, a iniciar um programa de vigilância 
epidemiológica desse tipo em Sines, as crianças, 
especialmente vulneráveis aos efeitos da poluição, 
devem ser os primeiros destinatários.

A qualidade de vida 
é uma causa da 
comunidade
“NÃO É ao nível individual que se resolvem problemas como o do 
ambiente. É preciso estimular a associação das pessoas.” 
Manuel da Costa Lobo, presidente da Associação de Urbanistas 
Portugueses, abriu assim o terceiro painel do seminário, 
dedicado ao tema da participação pública, condição de uma 
administração democrática. “É preciso mobilizar a população, 
criar um fórum onde as pessoas se reúnam para discussão dos 
problemas locais”, reforçou o professor do Instituto Superior 
Técnico.
  O diálogo e a cooperação entre as várias autoridades locais e a 
população no sentido de encontrar um plano de acção para 
melhorar a qualidade de vida a todos os níveis numa localidade é 
o princípio orientador da Agenda Local 21 (agora designada 
Acção Local 21), iniciativa das Nações Unidas que tem ajudado 
milhares de municípios do mundo a progredir no sentido de um 
maior equilíbrio económico e de maior justiça social, com 
respeito pelo ambiente. João Farinha, professor da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 
lamentou no seminário que em Portugal “ainda haja um 
programa nacional para a Agenda Local 21, com incentivos e 
linhas de financiamento.”
  José Sá Fernandes, advogado conhecido pela sua intervenção 
em causas urbanísticas, criticou a pouca informação e o fraco 
estímulo dados pelas entidades públicas à participação da 
população nas decisões de planeamento e ordenamento do 
território.
“A informação é a base do direito do ambiente. O passo seguinte 
é as pessoas poderem participar na decisão e na fiscalização”, 
afirmou o advogado.
  Em termos de solidariedade institucional, José Sá Fernandes 
lançou a ideia de que os municípios que têm grandes 
concentrações populacionais e que utilizam para lazer zonas de 
interesse paisagístico como o litoral alentejano comparticipem 
nos custos da sua preservação, nomeadamente compensando 
parte das limitações que essa preservação impõe ao 
crescimento económico e urbano.

A palavra 
dos participantes
O DIÁLOGO esteve aberto entre conferencistas, autarcas e 
participantes no seminário.
  Idalino José, vereador da CMS, propôs a criação de um 
observatório local para a monitorização e controlo dos 
poluentes e dos seus efeitos na saúde da população. O seu 
comentário negativo ao dado apresentado por Susana 
Fonseca (projecto “SinesBioAr”) sobre a preferência de outras 
fontes que não a Câmara Municipal para a informação 
ambiental teve como resposta da cientista de que os resultados 
de Sines não são, a esse nível, diferentes dos registados no 
resto do país.
  José Carlos Guinote, engenheiro civil, manifestou-se contra a 
ideia de que “os problemas ambientais em Sines são um preço 
justo pelo aumento da riqueza” e questionou a relação entre 
maiores restrições ambientais e a perda de empregos. O ex-
vereador da Câmara Municipal de Sines questionou ainda o 
sistema de avaliação da qualidade do ar existente em Sines 
(aludindo ao facto da estação do Monte Chãos estar a uma cota 
bastante mais alta do que aquela em que vive a população) e 
disse preferir que este seminário tivesse tido uma represen-
tatividade menos “tecnocrática” e mais popular.
  O engenheiro Amadeu Contente Mota, representante da 
empresa Águas de Santo André no seminário, apontou como 
uma possível fonte dos maus cheiros que se registam em Sines 
os compostos sulfurados encaminhados para a Estação de 
Tratamento de Águas Residuais da Ribeira dos Moinhos, 
sendo a regularidade e a intensidade dos cheiros o resultado da 
orientação dos ventos. 
  Luís Arroz, membro da Assembleia Municipal de Sines, disse 
que essa explicação meteorológica não lhe parecia suficiente, 
uma vez que durante o mês de Fevereiro, embora se tenham 
registado as mais variadas condições climatéricas, nunca 
houve maus cheiros.
 Hélder Serranito, do grupo Generg, salientou as 
potencialidades de Sines para o desenvolvimento de projectos 
de energias renováveis. Aquela empresa começou a construir 
este ano um parque eólico na freguesia de Porto Covo.

João Gonçalves, presidente do Instituto do Ambiente.

Susana Fonseca, do projecto SinesBioAr.
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Como estão as grandes obras
O Bairro da Floresta estará pronto a habitar muito brevemente. Os 128 fogos, as piscinas e a 

Biblioteca / Centro de Artes tornarão Sines um concelho com mais qualidade de vida a partir 

de 2005.

UM GRUPO de eleitos das autarquias de Sines (CDU) 
visitaram dia 14 de Março as principais obras em curso 
na cidade. Foram observados o bom andamento dos 
trabalhos dos 128 fogos, Piscinas Municipais e 
Biblioteca / Centro de Artes, que, se tudo correr como 
o previsto, estarão prontos em 2005, e visitada a obra 
praticamente concluída do Bairro da Floresta (124 
fogos).
 O périplo pela Sines em obras começou no CDH da 

Quinta dos Passarinhos - Bairro dos 128 fogos.
Iniciada no Verão de 2003, a obra está a decorrer sem 
problemas  - o “esqueleto” dos edifícios está construído 
-, afirmando a empresa responsável ser possível 
antecipar a sua conclusão em relação à data prevista 
(Março de 2005). O programa dos 128 fogos, 

cons t ru ído  em te r renos  
municipais, é gerido pela 
câmara e pretende dar um 
contributo às famílias de Sines 
que têm dificuldade em adquirir 
habitações a preços do mercado, 
mas não se enquadram no perfil 
coberto pelo programa do 
realojamento. A título de 
exemplo, um T1 com um lugar 
de estacionamento em cave 
custará às famílias adquirentes 
cerca de 50 mil euros e um T4 
c o m  d o i s  l u g a r e s  d e  
estacionamento em cave cerca 
de 85 mil 
e u r o s ,
valores que 
c o r r e s -
pondem a 

cerca de metade dos praticados no 
mercado. Para ajudar a satisfazer a 
enorme procura das famílias de 
Sines - especialmente jovens - por 
este programa, é possível que 
venham a ser construídos mais 36 
apar tamentos  nas  mesmas  
condições.
 Mesmo ao lado dos 128 fogos 

estarão a ser construídas, desde 
Setembro de 2003, as novas
Piscinas Municipais 
Cobertas e Aquecidas.
Há muito justamente reivindicado 

pelos atletas, estudantes e toda a população, o 
equipamento inclui um piscina de 25 por 17 metros e 
um tanque de aprendizagem de 17 por 8 metros. Com 
cerca de 20% da obra feita, a estrutura dos tanques já é 
visível. A empreitada, no valor de 2 milhões e 444 mil 
euros, está a ser executada pela empresa Luseca e a sua 
conclusão está prevista para Fevereiro / Março de 2005.
 A terceira paragem do roteiro foi a Biblioteca / 

Centro de Artes. Decorre neste momento a 
segunda fase da obra, a construção dos edifícios 
propriamente ditos, que teve início em Janeiro deste 
ano e representa um investimento de 4,7 milhões de 
euros (+IVA). Juntando uma biblioteca, um cine-
teatro, uma galeria de exposições e um arquivo 
histórico num único complexo de edifícios é um 

Crianças e jovens de Sines

vão ter comissão de protecção
A CÂMARA Municipal está a constituir a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do município 
de Sines. A comissão, formada ao abrigo da Lei de Protecção de Crianças e Jovens de 1999, tem como 
objectivos essenciais promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações 
susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
  Ao apelo da CMS para a conjugação de esforços com vista à concretização deste projecto, as entidades 
responderam com prontidão, estando já designados todos os elementos seus representantes que integrarão a 
Comissão de Protecção.
  Na sua modalidade alargada, as comissões são constituídas por representantes do município, Segurança 
Social, Ministério da Educação, serviços de saúde, instituições particulares de solidariedade social, associações 
de pais, associações e organizações com actividade destinada a crianças e jovens, serviços de juventude, GNR, 
quatro cidadãos eleitores designados pela Assembleia Municipal e técnicos cooptados.
  A instalação oficial da Comissão de Protecção no município está prevista para breve, cabendo agora o 
acompanhamento legal do processo à Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco.
  Inicialmente, as funções da comissão serão asseguradas num gabinete do Paços do Concelho.

Bairro dos 128 Fogos (Quinta dos Passarinhos).

Piscinas Municipais Cobertas e Aquecidas.
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equipamento estruturante para a qualidade de vida em 
Sines nas próximas décadas. Concebida pelo premiado 
Atelier Aires & Mateus, a 
Biblioteca / Centro de Artes está 
a ser construída pela Alberto 
Mar t in s  & F i lho  Lda . ,  
responsável, por exemplo, pelo 
Pavilhão Atlântico em Lisboa. 
Se tudo correr bem, estará 
pronta em meados de 2005. 
Neste momento estão a ser 
feitos os pavimentos da cave e a 
rede de drenagem. Em Agosto 
já será possível ver construção 
acima do nível da rua.
 A visita terminou na obra mais 

avançada, o Bairro da 
Floresta (124 fogos),
que estará pronto a habitar na 
Primavera. Os edifícios estão 
concluídos - foi possível visitar 
os apartamentos - e decorrem 

OUTRAS OBRAS

Ruas repavimentadas
A CMS procedeu em Março à repavimentação de várias ruas da 
cidade de Sines. A empreitada esteve a cargo da empresa 
Probisa, SA, e custou cerca de 40 mil euros.

Mais uma rua pronta na ZIL II
A requalificação da ZIL II prossegue. Foram recentemente 
concluídos os arranjos da rua D. No valor de 42 mil euros, a obra 
faz parte da quarta fase 
dos arranjos da Zona 
Industrial Ligeira II.

Outras obras 
aprovadas.
Foi aprovada na reunião 
de câmara de 4 de 
Fevereiro a adjudicação 
da construção da rotunda 
definitiva da Avenida 
G e n e r a l  H u m b e r t o  
De lgado à  empresa 
Teodoro Gomes Alho & 
Filhos, Lda. Na reunião de 
c â m a r a  d e  1 8  d e  
Fevereiro foi aprovada a proposta de remodelação nos espaços 
verdes do bairro da Cooperativa entre as Ruas Alexandre 
Massai e Ramiro Correia. Dia 3 de Março, foi aprovado o ajuste 
directo para a realização da obras de recuperação do cemitério 
de Sines.

neste momento as obras dos 
arranjos exteriores e do campo 
polidesportivo.
 O Bairro da Floresta, construí-

do pela empresa Edifer e com 
um custo de mais de 6,2 
mi lhões  de  euros  (com 
financiamento do Instituto 
Nacional da Habitação), 
destina-se a famílias sineenses a 
viver em barracas ou outro tipo 
de habitações degradadas. Com 
T2, T3 e alguns T4, serão 
privilegiadas para a sua 
ocupação as famílias de maiores 
d imensões  e  em p iores  
condições.
 É a maior obra de luta contra a 

pobreza no concelho de Sines.
 Está previsto que seja 

complementada por um equipamento social com 
parque infantil e polidesportivo.

Câmara apoia associações de estudantes
O ORÇAMENTO Municipal para 2004 prevê a 
atribuição de uma verba de 2500 euros às associações 
de estudantes existentes no concelho, respeitantes ao 
ano lectivo 2003/2004. O pagamento da primeira 
metade dessa verba (1250 euros), à Associação de 
Estudantes da Escola Secundária Poeta Al Berto, foi 
aprovado na reunião de Câmara de 4 de Fevereiro. O 
extenso plano de actividades da associação inclui 
intervenções na escola (como a construção de um 
alpendre para fumadores e a renovação da sala de 
convívio), visitas de estudo, iniciativas culturais e 
desportivas, sessões de esclarecimento sobre 
sexualidade e saídas profissionais, etc. Depois da 
aprovação do plano de actividades da nova associação 
da Escola Tecnológica de Sines, ser-lhe-á entregue uma 
quantia idêntica à da Escola Poeta Al Berto para apoio 
ao seu trabalho.
 Além destes subsídios, a CMS, através do Gabinete da 

Juventude, apoia iniciativas pontuais dos estudantes, 
nomeadamente a nível logístico. Foi o que aconteceu 
em Janeiro e Fevereiro com a eleição da Miss e Mister 
Estudante da Secundária Poeta Al Berto e a Festa de 
Finalistas da Escola Bento de Jesus Caraça.
 De 30 de Janeiro a 1 de Fevereiro a CMS organizou,

com a Escola Tecnológica de Sines e a sua associação de 
estudantes uma mostra de trabalhos de fim de curso. A 
iniciativa teve lugar no Salão do Povo e incluiu uma 
sessão de esclarecimento sobre a importância do ensino 
técnico-profissional.

Férias da Páscoa 

com aventura

A CÂMARA Municipal de Sines organiza em Abril, no período 
das férias da Páscoa, mais programa Férias Aventura. As
inscrições está abertas até 2 de Abril, no Gabinete da 
Juventude, a funcionar nos Paços do Concelho.
  Destinado a residentes no concelho de Sines com idades 
entre os 8 e os 18 anos, as Férias Aventura proporcionam aos 
inscritos as seguintes actividades: passeios de BTT, 
canoagem, passeios pedestres, parede de escalada, rappel, 
slide, jogos tradicionais, orientação, manobras com cordas e 
tiro com arco.
  Estas actividades terão lugar nos períodos 5-8 de Abril e 12-15 
de Abril, na Ribeira dos Moinhos, Barragem de Morgavel, Ilha 
do Pessegueiro, Sobral da Várzea (Santa Cruz) e Lagoa da 

Sancha.  Nos dias 16 e 17, realiza-se um acampamento de 
frequência facultativa.
  A responsabilidade técnica das Férias Aventura é da empresa 
NaturaSines. Todos os eventos e actividades organizados são 
acompanhados por monitores com formação específica e 
devidamente credenciados, que supervisionam em todo o 
momento o correcto desenrolar das mesmas e o cumprimento 
rigoroso das normas de segurança e regras das diferentes 
actividades, assim como o máximo respeito pela natureza, para 
que a única preocupação dos jovens seja desfrutar ao máximo 
do seu tempo de lazer.
  A inscrição custa 30 euros (mais 10, no caso de se querer 
frequentar o acampamento) e inclui seguro de acidentes 
pessoais e transporte para as actividades. Excepto no 
acampamento, as refeições são da responsabilidade dos 
inscritos.

Biblioteca / Centro de Artes.

Bairro da Floresta (124 Fogos).

Repavimentação das ruas.

A rotunda provisória vai dar
lugar a uma definitiva.

As actividades da Escola Tecnológica de Sines em apresentação, no Salão do Povo.

Grupo das Férias Aventura 2003.
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30 anos de liberdade
O município de Sines assinala o 30.º aniversário da Revolução de Abril com um concerto de 

Fausto Bordalo Dias, uma exposição sobre a oposição à ditadura, a estreia nacional de um 

documentário de um realizador sineense e muitas outras iniciativas culturais, desportivas e 

protocolares por todo o concelho.

UMA EFEMÉRIDE com a importância do 30.º 
aniversário da Revolução de Abril tinha de ficar 
marcada em Sines por um grande acontecimento 
cultural. O concerto de Fausto, talvez o mais 
importante artista português na área da música de raiz 
tradicional nos nossos dias, vai sê-lo, na noite de dia 24, 
na Avenida da Praia. Coroado com um espectáculo de 
fogo-de-artifício, Fausto será sucedido no palco pelos 
Diplomáticos, um concerto para os mais jovens.

 Mas o programa das comemorações tem outros 
motivos de interesse. Um deles acontece logo dia 23, a 
estreia nacional do documentário “Entre Duas 
Aldeias”, sobre a Aldeia da Luz, submergida pelo 
albufeira do Alqueva, e que foi co-realizado por um 
sineense, Eduardo Saraiva Pereira.
 Dia 25, há um dia inteiro de actividades para os mais 

novos no Parque Infantil e, às 17h00, é inaugurada uma 
riquíssima exposição do Centro de Documentação 25 
de Abril sobre a oposição à ditadura. Uma hora depois, 
o Centro Cultural Emmerico Nunes abre as portas de 
uma mostra com 30 trabalhos de 30 jovens de Sines 
com menos de 30 anos.
 A nível de actos protocolares e debate sobre o 25 de 

Abril, a não perder, dia 22, um colóquio com o capitão 
de Abril Duran Clemente, e dia 24 um colóquio sobre o 
impacto da revolução no associativismo e artes, na sede 
da Associação de Artesãos. A Sessão Solene da 
Assembleia Municipal comemorativa do Dia da 
Liberdade tem lugar no Salão dos Bombeiros, dia 25, 
às 21h00. De notar ainda que a entrega de cravos às 
escolas é este ano enriquecida com a oferta de um livro 
de banda desenhada sobre a revolução.
 Além destes destaques, de 5 de Abril até ao 1.º de 

Maio, em Sines, em Porto Covo, na Sonega e no 
Casoto, há um programa cultural e desportivo repleto 
de iniciativas, promovidas pelas autarquias, 
colectividades, escolas e outras entidades do concelho.

PROGRAMA COMPLETO

EM SINES

17 de Abril

Concerto do projecto “Versus ao Acaso”
Salão da Música, às 22h00.
Org.: SMURSS / Junta de Freguesia de Sines

22 de Abril

Exposições de trabalhos realizados pelos alunos 
subordinadas à temática “Cortar amarras”
Escola Secundária Poeta Al Berto. Até 22 de Maio
Os Direitos Humanos, organizado pelo grupo de História. O 25 de Abril, 
trabalhos elaborados pelo alunos do 9.º ano. “Libertar-se”, tema do mês de 
Abril do projecto “Olhar(es)”. Trabalhos elaborados no âmbito do Clube de 
Fotografia.
Org.: Escola Secundária Poeta Al Berto

Colóquio “30 Anos do 25 de Abril”
Salão dos Bombeiros, às 14h30
Com o capitão de Abril Duran Clemente.
Org.: Associação Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias de Sines

Apresentação da performance / instalação “vinte cinco”
Capela da Misericórdia, às 22h00
Org.: Teatro do Mar

Exposição de fotografia “Ditadura, Guerra Colonial e 
Revolução de Abril”
Sede da Associação Portuguesa de Ex-Combatentes Militares. 
Até 2 de Maio
Org.: APECM

23 de Abril

Distribuição de cravos pelos alunos, professores e 
funcionários das escolas 
Escolas do concelho, manhã e tarde
Além do cravo, será oferecido às crianças do 1.º ciclo do 
ensino básico o livro infantil “O Rapaz da Bicicleta Azul”, uma 
história escrita por Álvaro Magalhães e ilustrada por António 
Modesto, destinada às crianças tendo por fim ajudá-las a 
compreender o sentido libertador do 25 de Abril de 1974. 
Org.: Câmara Municipal de Sines

Oferta de um pequeno livro à população, elaborado pelas 
crianças do ATL, com mensagens sobre a liberdade
Cidade, durante todo o dia
Org,: Junta de Freguesia de Sines / ATL

Exposição de artesanato e outras artes
Sede da Associação de Artesãos do Concelho de Sines, 
inauguração às 16h30. Até 2 de Maio.
Org.: Artes & Ofícios - Associação de Artesãos do Concelho de Sines

Estreia nacional do documentário “Entre Duas Aldeias”, 
de Muriel Jaquerod e Eduardo Saraiva Pereira 
Capela da Misericórdia, às 22h00
A história da Aldeia da Luz, com 330 habitantes, condenada a 
desaparecer com a construção da barragem do Alqueva. 
Eduardo Pereira é natural de Sines e vive actualmente na 
Suiça. Os realizadores estarão presentes na projecção.
Org.: Câmara Municipal de Sines

24 de Abril

Futebol: Vasco da Gama - Almada Futebol Clube 
Estádio Municipal, às 15h30
Jogo integrado no Campeonato Distrital de Juniores - 1.ª 
Divisão.
Org.: Vasco da Gama Atlético Clube

Colóquio “25 de Abril, Dia da Liberdade  Associativismo e 
Artes”
Sede da Associação de Artesãos do Concelho de Sines, às 
15h30
Org.: Artes & Ofícios - Associação de Artesãos do Concelho de Sines
Demonstração de danças de salão

Documentário sobre a Aldeia 

da Luz estreia na Capela
A CAPELA da Misericórdia vai ser palco, dia 23 de Abril, às 
22h00, da estreia nacional do documentário “Entre Duas 
Aldeias”, sobre o caso da Aldeia da Luz. Os realizadores, o 
sineense Eduardo Saraiva Pereira e a suíça Muriel Jacquerod, 
vão estar presentes na projecção.
  “Entre Duas Aldeias” apresenta a história da Aldeia da Luz, 
condenada a desaparecer devido à construção da Barragem do 
Alqueva e reconstruída a alguns quilómetros. Centrado no 
quotidiano da Aldeia da Luz, o filme é marcado pelo confronto 
entre a tradição rural e aquela perspectiva de mudança. Entre 
as negociações e a construção das novas casas, é mostrada a 
maneira como a população e as autoridades procuraram 
reconstruir a identidade da aldeia. A situação da Aldeia da Luz 

como microcosmos de uma sociedade em mudança.
  Com 94 minutos de duração, o documentário é construído 
como um mosaico. As personagens e os funcionários 
encarregados da reinstalação da aldeia são múltiplos, havendo 
a possibilidade de confrontar diferentes visões do problema.
  Muriel Jaquerod, 33 anos, tem nacionalidade suíça e francesa 
e é diplomada pela École Supérieure d'Arts Visuels de Genebra. 
  Eduardo Saraiva Pereira, 35 anos, é natural de Sines. Com 
diploma da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, 
realizou em 1996, “T-Zero”, uma pequena obra de ficção.
  O filme “Entre Duas Aldeias”, no original “Entre Deux Villages”, 
foi produzido com o apoio de várias instituições suíças e já 
passou em vários festivais do género por toda a Europa.

2 5   D E   A B R I L

Lançado dos dois molhes da baía, o fogo-de-artifício da noite de 24 para 25 
de Abril vai ser um espectáculo como nunca visto em Sines.
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Sr. Fausto, é uma honra
Sines recebe, dia 24 de Abril, na Avenida Vasco da Gama, Fausto Bordalo Dias, uma das maiores 

figuras da história da música popular portuguesa.

POUCOS MESES depois de lançar “A Ópera Mágica 
do Cantor Maldito”, um olhar sobre a história 
portuguesa nos últimos 30 anos, Fausto Bordalo Dias 
vem a Sines actuar precisamente nas comemorações da 
passagem da terceira década sobre a revolução de Abril. 
Fausto, provavelmente a mais importante figura da 
música popular portuguesa dos nossos dias, apresenta-
se, dia 24 de Abril, na Avenida Vasco da Gama, depois 
da projecção do filme “Outro País”, de Sérgio Tréfaut,
que tem início às 21h00, e é seguido, pelo  grupo galego 
“Os Diplomáticos”. Entre os dois, um fogo-de-artifício 
que se espera único, lançado dos dois molhes da baía.
 Editado em 2003, nove anos depois de “Crónicas da 

Terra Ardente”, “A Ópera Mágica do Cantor Maldito” 
vai ser, pois, a base do concerto de Sines. A música tem a 
riqueza e a abertura que a obra de Fausto sempre 
mostrou. Em relação aos textos, como diz o booklet do
disco, “qualquer semelhança com a realidade não é mera 
coincidência”.
 “Há, ao longo de todo este disco um olhar distanciado, 

mas nunca distante, sobre a história portuguesa dos 
últimos 30 anos: as lutas, os desencantos, as ilusões, a 
formatação das consciências, os pós-modernismos 
vazios de sentido, a submissão ao pensamento único, as 
modas mais ou menos fugazes”, escreve o jornalista 
Viriato Teles sobre o disco. 
 Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias nasceu em 1948 a 

bordo de um navio chamado “Pátria”, que viajava entre 
Portugal e Angola. África e Portugal estão no seu 
nascimento e estarão juntos em muito do seu futuro 

trabalho.
 Aos 20 anos vem para Lisboa 

e, embora começasse, como 
tantos outros, pela música pop 
(integra um grupo chamado 
“Os Rebeldes”), aproxima-se 
rapidamente do movimento 
que integrava artistas como 
José Afonso, Adriano Correia 
de Oliveira, Manuel Freire, 
José Mário Branco e Luís Cila 
(estes dois últimos no exílio).
 Grava o seu primeiro disco, 

homónimo, em 1970, e 
depois da revolução dedica-se 
ao canto de intervenção, 
actuando em colectividades 
populares, universidades, em 
espectáculos com orientação 
política. O segundo e terceiro 
disco, “Pró Que Der e Vier” 
(1974) e “Beco sem Saída”, 
são profundamente marcados 
pela vivência revolucionária.
 “Madrugada dos Trapeiros”

( 1 9 7 7 ) ,  q u e  i n c l u i  o  
celebérrimo “Rosalinda”, 
marca um aprofundamento da 
componente tradicional do 
seu trabalho, acentuado em “Histórias de Viajeiros” 

(1979), que aborda pela primeira vez o 
tema das Descobertas.
 “Por Este Rio Acima” (1982), inspirado 

nas “Peregrinações” de Fernão Mendes 
Pinto, é comparado a “Cantigas de Maio”, 
de José Afonso, no estatuto de marco na 
história da música portuguesa de raiz 
popular. Três anos depois, edita “O 
Despertar dos Alquimistas”, onde, como 
na “Ópera”, reflecte  sobre situação do 
país desde o 25 de Abril. “Para Além das 
Cordilheiras” (1987) ganha a primeira 
edição do Prémio José Afonso e “A Preto e 
Branco” (1982) homenageia os grandes 
poetas da África de expressão portuguesa. 
Finalmente, “Crónicas da Terra Ardente” 
(1994)  re toma a  temát ica  dos  
Descobrimentos, desta vindo indo 

inspirar-se na “História Trágico-Marítima”, de 
Bernardo Gomes de Brito. Foi o último disco de 
originais até à “Ópera do Cantor Maldito”. Foram nove 
anos de espera. Saudades de um grandes artista 
português que a Câmara Municipal de Sines vai ajudar 
a atenuar na Noite da Liberdade.

Rock galego depois do fogo. Depois de Fausto, 
depois do fogo-de-artifício na baía, uma das mais 
carismáticas bandas da música moderna galega, Os 
Diplomáticos. Já com 15 anos de vida, Os 
Diplomáticos - Rómulo, Neno, Lola, Manolo, Guni e 
Simões - já editaram seis discos (o último foi 
“Komunikando”) e têm colaborações com diversos 
grupos espanhóis e internacionais - como é o caso de 
Mano Negra / Manu Chao -, além de artistas de outras 
áreas como, com o escritor Manuel Rivas. Uma bela 
banda de rock world, com guitarras assertivas, um toque 
celta e uma assumida postura política, para entrar em 
grande na madrugada de 25 de Abril. 

Pavilhão dos Desportos, às 18h30
Org.: Associação Recreativa de Danças Sineense

Noite da Liberdade, com concertos de Fausto (Portugal), 
Os Diplomáticos (Galiza) e fogo-de-artifício
Avenida Vasco da Gama, a partir das 21h00
A Noite da Liberdade em Sines começa com a distribuição de 
cravos e a projecção em ecrã gigante do documentário “Outro 
País”, de Serge Tréfaut, considerado unanimemente como o 
documentário melhor elaborado e síntese dos anos da 
revolução de Abril. Seguem-se os concertos de Fausto, uma 
das maiores figuras da história da música portuguesa de raiz 
popular, e Os Diplomáticos, banda veterana do panorama do 
rock cantado em galego. À meia-noite, um espectáculo de fogo 
de artifício, lançado dos dois paredões que “cercam” a baía. 
Org.: Câmara Municipal de Sines

24 e 25 de Abril

Torneio quadrangular de futsal no escalão de juvenis
Pavilhão dos Desportos, manhã e tarde
Com a presença das equipas Os Independentes, Sport Lisboa 
e Benfica, Casa do Benfica de Penamacor e Associação 

Integrada Lousã-Coimbra
Org.: Independentes Futsal Associação

Regata “25 de Abril”
Na Baía de Sines, 24 de Abril, às 12h30, e 25 de Abril, das 
11h00 às 16h00
Vela e caiaques, iniciativa aberta a todos os jovens.
Org.: Clube Náutico de Sines

25 de Abril

Torneio quadrangular de futsal
Polidesportivo da Baixa de São Pedro, às 9h30
Inclui almoço de confraternização para os participantes.
Org.: Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro

Hastear da Bandeira
Paços do Concelho, às 10h00
Com a presença da Fanfarra dos Bombeiros, da Filarmónica 
da SMURSS, das autoridades locais, das crianças e jovens 
das escolas e das associações locais. Largada de pombos.
Org.: Câmara Municipal de Sines, com o apoio das entidades participantes

Futebol: Vasco da Gama - C. D. “Os Pelézinhos”

Estádio Municipal, às 10h30
Jogo integrado no Campeonato Distrital de Iniciados - 1.ª 
Divisão.
Org.: Vasco da Gama Atlético Clube

Dia da Liberdade no Parque Infantil de Sines
Parque Infantil / Ludoteca, a partir das 11h00.
Demonstração de ginástica pelos “Zézitos”. Brincadeiras 
livres no parque infantil. Pinturas ao ar livre sobre o 25 de 
Abril. Pintura colectiva de um cravo gigante. Música ambiente. 
Exposição de fotografias “Actividades de verão 2003”. Às 
15h30, é representada a peça “As Cores da Tolerância”, pelo 
grupo Associ'arte.
Org.: Câmara Municipal de Sines

Entrega de cravos pelos eleitos das autarquias de Sines 
aos utentes do Lar Prats
Lar Prats - Santa Casa da Misericórdia de Sines, às 11h00.
Org.: Câmara Municipal de Sines

Exposição de trabalhos sobre o 25 de Abril
Ludoteca, durante todo o dia.
Org.: Agrupamento Escolar 1 n.º 1 de Sines

(Continua na página seguinte)
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Fausto Bordalo Dias.

Os Diplomáticos.
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25 de Abril (continuação)

Futebol: Vasco da Gama - Soc. Rec. Almansilense
Estádio Municipal, às 16h00
Jogo integrado no Campeonato Nacional da 3ª Divisão.
Org.: Vasco da Gama Atlético Clube

Exposição “Oposições: latitudes intercontinentais da luta 
antifascista e anticolonialista”
Alcáçova do Castelo e Capela da Misericórdia, inauguração 
às 17h00. Até 30 de Maio.
Uma exposição do Centro de Documentação 25 de Abril da 
Universidade de Coimbra, com direcção de Boaventura 
Sousa Santos.
Org.: Câmara Municipal de Sines

Exposição de trabalhos na área artística subordinado ao 
tema “Pensar em Liberdade”
Centro Cultural Emmerico Nunes, inauguração às 18h00. Até 
30 de Maio.
Trinta obras nas mais diversas formas de expressão artística 
criadas por 30 jovens do concelho com menos de 30 anos.
Org.: Centro Cultural Emmerico Nunes

Sessão Solene da Assembleia Municipal de Sines 
comemorativa dos 30 anos de Revolução de Abril
Salão dos Bombeiros, às 21h00
Com a presença do coronel Luís Lopes Francisco.
Org.: Assembleia Municipal de Sines

1 de Maio

Comemorações do 1.º de Maio: espectáculo de dança 
com o grupo “Doçuras e Morabeza” e baile com um 
acordeonista
Parque Desportivo Municipal (ex-IOS), a partir das 12h00.
Org.: União dos Sindicatos / STAL e Associação Cabo-Verdeana de Sines e 
Santiago do Cacém (apoio)

Noite de fados de homenagem a João Carlos Almeida
Salão dos Bombeiros, 21h30
Os amigos de João Carlos Almeida, juntamente com a 
Câmara Municipal de Sines, vão homenagear o homem, o 
pescador, o autarca, o fadista.
Org.: Câmara Municipal de Sines

Prova de orientação 
Casoto, às 9h30. Prolonga-se pelo dia 2 de Maio.
Org.: Clube de Pessoal da EDP

EM PORTO COVO

10 de Abril 

Ouriçada da Páscoa
Baía de Porto Covo, todo o dia.
Org.: Junta de Freguesia de Porto Covo

15 de Abril

Exposição de artesanato com trabalhos manuais feitos 
por idosos e crianças
Escola EB1 de Porto Covo. Até 30 de Abril.
Org.: Associação Sócio-Cultural de Porto Covo

22 de Abril

Conversa sobre o 25 de Abril com Francisco do Ó 
Pacheco
Escolas EB1 de Porto Covo e Cabeça da Cabra, às 10h00
Org.: Associação Sócio-Cultural de Porto Covo

23 de Abril

Largada de Pombos
Largo Marquês de Pombal, 10h00.
Com a presença da Filarmónica da SMURSS.
Org.: Associação Sócio-Cultural de Porto Covo

NA SONEGA

5 de Abril

Visita à Quinta da Educação do Monte do Paio
Largo da Liberdade, às 9h00 (partida)
Com as crianças da Escola Primária e do CEPE. Colaboração 
do ICE-Curso de animadores/Mediadores Comunitários

10 de Abril

Baile com Nelson Duarte
Salão Comunitário, às 21h00

13 de Abril

Sessão de Cinema com o filme de Maria de Medeiros 
“Capitães de Abril”
Salão Comunitário, às 14h00

17 de Abril

Torneio de futebol quadrangular
Campo de Futebol, às 14h00

19 de Abril

Torneios de damas, sueca e ténis de mesa
Salão Comunitário, às 21h00. Até 23 de Abril

24 de Abril 

Rally Paper
Sonega, às 10h00

Torneio de futebol quadrangular
Campo de Futebol, às 14h00

Noite de acordeão tradicional
Salão Comunitário, às 21h00

25 de Abril 

Dia da Liberdade na Sonega
Salão Comunitário e Campo de Futebol da Sonega, a partir 
das 8h00.
De manhã, alvorada com fogo de artifício e jogos tradicionais. 
Às 11h30, actuação da Banda Filarmónica de Sines e da 
Banda Lira cercalense. Às 14h00, jogo do Carolino. Às 16h30, 
actuação do Grupo de Cantares da Sonega. Às 17h30, lanche, 
e às 19h30, baile com Fábio Santos.

Os eventos na Sonega são organizados pelo Grupo Desportivo Leal 
Soneguense e pela Associação de Moradores do Salão Comunitário da 
Sonega.

NO CASOTO

1 de Maio

Comemorações do 1.º de Maio no Casoto
Campo de futebol e salão comunitário, todo o dia.
De manhã, jogos tradicionais, jogo de futebol “Casados-
Solteiros” e “Casadas-Solteiras”. À tarde, almoço-convívio e 
jogos tradicionais. Às 20h00, baile popular com o acordeonista 
Leonel Trindade.
Organização: Grupo Desportivo do Casoto / Associação de Moradores do 
Casoto

A oposição ao regime de Salazar

e Caetano em exposição temática

A  C Â M A R A  
Municipal de Sines 
organiza, entre os 
dias 25 de Abril e 30 
de Maio, na Capela 
da Misericórdia e na 
Alcáçova do Castelo, 
a  e x p o s i ç ã o  
“Oposições: latitu-
d e s  i n t e r c o n t i -
nentais da luta anti-
fascista e antico-
lonialista”, sobre as 
organizações e acti-
vidades da oposição 
política ao regime de 

Salazar e Caetano. Da responsabilidade do Centro de 
Documentação 25 de Abril da Universidade de 
Coimbra, a exposição contém 60 painéis com cerca 300 
documentos originais legendados e é inaugurada dia 
25, às 17h00.

 “Em condições hoje inimagináveis, os opositores 
portugueses e africanos ao estado autoritário de 
Salazar, conduziram ao longo de quatro décadas uma 

luta heróica, antifascista e anticolonial, para a qual 
contaram sempre com a solidariedade de democratas 
dispersos por diferentes continentes.

 Esta exposição dá testemunho dessa luta feita de 
muitas diferenças e de muitas cumplicidades, unida pelo 
duplo objectivo de devolver a democracia a Portugal e 
de criar condições para a independência das colónias 
africanas. As mil vicissitudes por que passou um 
combate de várias décadas, que envolveu várias gerações 
de militantes da liberdade e da democracia em vários 
continentes, acabaram por florir em plenitude na 
Revolução dos Cravos em 25 de Abril de 1974.

 O Centro de Documentação 25 de Abril da Uni-
versidade de Coimbra dispõe hoje de um precioso 
acervo documental sobre a Revolução de 25 de Abril e 
sobre o processo histórico de oposição antifascista e 
anti-colonial que a ele conduziu.
 Apresentamos ao público uma pequena mas eloquente 

amostra desse acervo, na convicção de que a exposição 
que ele tornou possível sirva para confirmar e fortalecer 
as convicções democráticas das novas gerações.” 
(Boaventura Sousa Santos, presidente do Conselho 
Directivo do Centro de Documentação 25 de Abril)

João Carlos Almeida 

homenageado no 1.º de Maio
JOÃO CARLOS Almeida, o homem, o pescador, o autarca, o 
artista, falecido em 2003, vai ser homenageado pelos seus 
amigos e pela Câmara Municipal de Sines, no 1.º de Maio. A 
homenagem terá a forma de uma noite de fados, a realizar, às 
21h30, no Salão dos Bombeiros.
  João Almeida nasceu em Sines a 26 de Janeiro de 1949. 
Desde muito cedo começou a ajudar o seu pai nas artes 
pesqueiras, mas antes de abraçar em definitivo essa actividade 
será talhante, canalizador e até latoeiro. Combate na Guerra 
Colonial e quando regressa de Angola, Portugal está em plena 
Revolução de Abril. 
  Era então um jovem com 25 anos cheio de ideais e de vontade 
de participar na vida da sua comunidade. É eleito presidente da 
Casa dos Pescadores e um dos fundadores e membro da 
Direcção do Sindicato dos Pescadores do Distrito de Setúbal. 
Funda e torna-se sócio da Cooperativa de Pesca Estrela da 
Liberdade, que operava em Marrocos e, em 1978, é eleito 
Presidente Geral da Mútua dos Pescadores. O seu trabalho em 
prol dos pescadores é reconhecido pela OIKOS, que o convida 
a dissertar no Parlamento Europeu sobre os problemas da 
Pesca Artesanal na Comunidade Europeia. 

  Também foi autarca. Eleito da Assembleia Municipal de Sines 
pela APU, foi candidato pelo PS às eleições de 1997.
  Nos tempos livres, João Carlos Almeida gostava de cantar o 
fado. E será através canto, que tanto prazer lhe deu em vida, que 
os amigos e o município vão promover esta homenagem.

João Carlos Almeida no Dia do Pescador 2002.
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Educação física no 1.º ciclo 

é uma realidade diária
No Ano Europeu da Educação pelo Desporto, um balanço do que tem sido em 2003/2004 o 

apoio da Câmara Municipal de Sines às escolas do 1.º ciclo a nível de actividades 

pedagógicas desportivas.

ESTAMOS no Ano Europeu da Educação pelo 
Desporto e faz sentido um balanço do que tem sido o 
apoio da Câmara Municipal de Sines às escolas a nível 
desportivo e uma primeira reflexão sobre os resultados 
das grandes mudanças que o programa sofreu neste ano 
lectivo.
 O programa de Educação Física no 1.º Ciclo abrange 

todas as escolas do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho (Escolas EB1 e EB2 de Sines, Lentiscais, 
Porto Covo e Cabeça da Cabra), participando nas suas 
actividades cerca de 600 crianças, acompanhadas por 
quatro técnicos da CMS. É uma resposta da autarquia 
ao actual sistema de ensino, insuficiente para suprir as 
necessidades a nível da educação física das crianças. A 
Câmara não pretende substituir as competências e 
responsabilidades das professoras e professores, mas é 
um complemento fundamental às suas actividades. Até 
porque a passagem das responsabilidades executivas 
para o Sector da Educação reforçou as relações junto do 
Agrupamento Escolar, surgindo no seu seio um novo 
organismo, o Conselho de Desporto, representado por 
um elemento de cada grupo de docentes por nível de 
ensino para tratamento das questões desportivas do 1.º 
ciclo.

 O programa de Educação Física no 1.º Ciclo do 
presente ano escolar, concebido de acordo com os 
parâmetros do Ministério da Educação, oferece às 
crianças do concelho mais oportunidades de prática 
desportiva.  De quatro, o programa passou para sete 
blocos desportivos. Mantêm-se os blocos natação, 
ginástica, jogos desportivos e patinagem e foram 
acrescentados os blocos de deslocamentos e equilíbrios, 
perícia e manipulação e percursos da natureza. Não só 
há mais diversidade de modalidades, como há 
verdadeiramente mais actividade física das crianças. 
Antes, por exemplo, só se conseguia ter uma 
participação universal (cerca de 600 crianças) na 
natação. Agora isso acontece também nos jogos 
desportivos, na patinagem e nos percursos da natureza.
 Assinale-se que o programa de desporto escolar não se 

preocupa apenas com a questão da formação física. O 
objectivo é contribuir para uma formação completa das 
crianças como seres humanos, onde o exercício das 
liberdades, o respeito pelo corpo e pelos outros, a 
tolerância, o acatamento de regras, se inscrevem nos 
conteúdos programáticos e na orientação das aulas.
 O Desporto Escolar afirma as suas novas características 

com a realização das Olimpíadas Escolares 2004, que se 
apresentam para este ano com o lema “Com Desporto 
Escolar para todos, somos todos campeões”. Com 
efeito, as Olimpíadas assumem este ano uma 
característica de festa e de convívio, encerrando o 
capítulo das competições formais, que deve ficar para os 
clubes e associações do concelho.

Percusos da natureza.

Natação.

Deslocamentos e equilíbrios. Perícia e manipulação.

Ginástica.

Patinagem.

Jogos desportivos.
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Segunda oportunidade
A Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e Educação 

Extra-Escolar de Sines está a realizar um curso de 1.º ciclo 

para adultos no Salão do Povo.

QUANDO se compara com a Europa, poucos 
indicadores deixam Portugal tão embaraçado quanto a 
taxa de analfabetismo. Em 2001, de acordo com os 
dados do Instituto Nacional de Estatística, nove em 
cada 100 portugueses não sabiam ler nem escrever, o 
mesmo acontecendo com 17 em cada 100 alentejanos e 
11 em cada 100 sineenses. Cursos de alfabetização de 
adultos como o que a Coordenação Concelhia de 
Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar de Sines 
está a realizar no Salão do Povo, desde dia 9 de 
Fevereiro, não farão com o país recupere o tempo 
perdido, mas farão com que pessoas concretas tenham 
uma segunda oportunidade para viver melhor e mais 
informadas.
 O curso, que termina em Junho e tem como objectivo

certificar os alunos com o diploma do 1.º Ciclo, reúne 
neste momento seis alunos. Embora sejam de origens 
tão distantes quanto Cabo Verde e o interior 
alentejano, as razões que levaram os frequentadores a 
não estudar em crianças são muito semelhantes: as 
dificuldades económicas da família e a fraca rede escolar 
nas zonas onde viviam.
 Maria de Lurdes Duarte, doméstica, ainda chegou a 

frequentar a primeira classe, mas depressa saiu, porque 
teve de ajudar a mãe a criar os irmãos. Para Graciete 
Costa, 60 anos, doméstica, foi a distância que a 
impediu de estudar em criança: “Vivia no campo e 
nesse tempo não havia escolas perto. A pé eram umas 

Câmara atribui 71 bolsas de estudo 

a estudantes do ensino superior
A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, no início de Março, a atribuição de 71 bolsas de 
estudo, no valor de 700 euros cada uma, a estudantes residentes em Sines há pelo menos três 
anos que frequentam o ensino médio e superior. São praticamente 50 mil euros de 
investimento do município na formação dos jovens sineenses.

três horas de caminho e não tínhamos 
transportes”.
 Apesar do curso estar ainda no início, a 

maior parte dos alunos já se começa a gabar 
da primeira (e talvez a mais desejada) 
conquista: “conseguir fazer o nome e não ter 
de pôr o dedo nos documentos”, como diz 
Isaura Martins, que trouxe consigo para o 
curso o filho, José Alberto. Aos 70 anos, 
Maria de Lurdes começa a conhecer 
suficientemente os números para fazer algo 
que antes era uma dor de cabeça: telefonar às 
filhas.
 Mas há quem, nomeadamente por motivos 

profissionais, queira ir mais longe. João 
Fonseca da Luz, 47 anos, pintor na CMS (em 
regime subsidiado), já tem o diploma do 

quarto ano, mas resolveu voltar ao curso, como aluno 
assistente, para consolidar o que aprendeu e, talvez no 
futuro, progredir nos estudos.
 Susana Pereira é a jovem professora deste grupo sénior 

de alunos. Sabe das limitações do curso - as duas horas 
diárias são apertadas para tantos conteúdos - mas não 
perde o ânimo. O aproveitamento é bom e a vontade é 
maior.
 “Nos cursos que eu tenho dado (este aqui ainda não 

consigo avaliar, porque começámos há pouco tempo) o 
aproveitamento geral é muito bom, sem diferenças em 
relação às crianças. A única diferença é que as pessoas 
mais velhas demonstram mais interesse e aplicam-se ao 
máximo no trabalho.”
 A Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e 

Educação Extra-Escolar de Sines é uma entidade 
pertencente ao Ministério da Educação que tem à sua 
responsabilidade a educação e a formação de jovens e 
adultos mais de 15 anos. Além dos cursos de 1.º ciclo 
como este, realiza cursos de até ao 12.º ano de 
escolaridade, cursos de componente profissional, 
cursos de actualização, etc. 
 A Câmara Municipal de Sines é uma das várias 
entidades que colaboram com a Coordenação 
Concelhia. A autarquia dispensa do serviço os 
trabalhadores interessados em frequentá-lo. 

Aula de ensino recorrente, no Salão do Povo.

“Os Índios” foram o melhor grupo folião.

A gastronomia local foi celebrada no carro “Arroz de Marisco”.

O Carnaval dos Pequeninos também serve para defender causas sérias - neste caso, o ambiente.

As “Pérolas do Oceano” ganharam a categoria de escolas de samba.

Os coloridos fatos da “Conchinha”.
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Carnaval contra Inverno
O Inverno não foi amigo do Carnaval de Sines. Mesmo assim, deu para comprovar que a 

principal inovação da festa em 2004, a passagem para a Avenida Vasco da Gama, foi uma 

decisão acertada a nível de espectáculo.

SE QUERIA ser o rei do Carnaval 2004, São Pedro podia ter 
dito qualquer coisa à Comissão, escusava de se portar 
como portou. Fevereiro é Fevereiro, mas com a sua ajuda 
não precisava de ter sido tanto. Domingo, 22, e segunda-
feira, 23, o mau tempo obrigou ao cancelamento do corso 
do Carnaval de Sines, envolvendo a cidade não só de 
nuvens negras como de um ânimo muito escuro, 
especialmente entre aqueles que trabalharam nos últimos 
meses para levar a festa para a rua. Felizmente, houve 
terça-feira, de Carnaval e de Primavera e os corsos de 
compensação de sábado 28 e domingo 29.
  Pela primeira vez na Avenida Vasco da Gama, o Carnaval 
teve este ano um ambiente diferente, ficando, pelo menos 
em termos de enquadramento paisagístico e de qualidade 
de som, bastante beneficiado em relação à anterior 
localização.
  O corso, que foi aberto por um trio eléctrico, com música 
do agrupamento “Gota d'Água”, e teve como convidados 
especiais os apresentadores da SIC Fernanda Freitas e 
José Figueiras, contou com a participação de 12 carros 
alegóricos, quatro escolas de samba, 10 grupos foliões e 
três carros foliões.
  Menos marcado pelo Euro 2004 como outros Carnavais 
do país, três grupos foliões Carnaval de Sines não 
deixaram de assinalar o evento. Embora com uma 
componente de crítica social menos marcada do que 
noutros anos, houve referências à crise económica no 
país, aos problemas locais (o grupo “Está na hora” falou 
de problemas como a poluição e a maternidade) e até à 
conjuntura política internacional, como foi o caso do carro 
“Saddam & C.ª”, que retratou a captura de Saddam 

Hussein e a guerra dos EUA contra o terrorismo.
  O carro folião vencedor foi o "23 mil eléctrico", de Luís 
Fialho, e o grupo folião mais votado foi "A Tribo", de Bela 
Baptista.
  Os carros alegóricos representaram temas tão diferentes 
quanto a gastronomia de Sines  (“Arroz de Marisco”), o 
futebol ("O Glorioso"), os brinquedos e o circo (porque 
mesmo quando é dos grandes o Carnaval é muito dos mais 
pequeninos) e a história da humanidade (“Marcas do 
Tempo”), entre  outros. Em termos competitivos, o primeiro 
prémio foi atribuído ao carro "O Pescador", de Paulo Silva.
  Quatro escolas de samba marcaram presença, animando 
o desfile com as suas cores e coreografias. A "Pérolas do 
Oceano", de Gracinda da Luz e da Associação Cabo-
verdiana, foi considerada a melhor deste ano.
  Além dos corsos, o Carnaval realizou os tradicionais 
bailes, no Pavilhão dos Desportos, e, para o público mais 
jovem, noites de música de dança, numa tenda montada no 
Castelo, que contou com a participação de DJ's como Zé 
Pedro, dos Xutos & Pontapés, Fernando Alvim e Rui Unas.

MAIS DE 1200 CRIANÇAS NO 
CARNAVAL DOS PEQUENINOS

A manhã de 20 de Fevereiro estava cinzenta, mas não 
importou. Mais de 1200 crianças, das escolas primárias e 
jardins de infância do concelho, devidamente mascarados, 
encheram o centro histórico da cidade (e as câmaras de 
filmar dos pais babados) de cor e diversão. Os meios de 
comunicação, o ambiente, a magia e os originais 
“espantalhaços” (uma mistura de palhaço e espantalho

inventada pelo Jardim de Infância “O Capuchinho”) foram 
alguns dos temas das fantasias. Depois do desfile, as 
crianças assistiram a um espectáculo com o palhaço 
Companhia, na tenda montada no Castelo.
  O Carnaval dos Pequeninos é uma organização da Junta 
de Freguesia de Sines e da Comissão do Carnaval de Sines, 
com o apoio da CMS e da Junta de Freguesia de Porto Covo.

CÂMARA APROVOU SAUDAÇÃO 
AO TRABALHO DA COMISSÃO

 A Câmara Municipal de Sines aprovou, dia 3 de Março, em 
reunião, uma saudação ao trabalho realizado pela 
comissão e pelos obreiros neste Carnaval. 
  “Apesar das condições adversas do tempo e das chuvas a 
Comissão de Carnaval não desanimou e empenhou-se na 
procura das melhores soluções para que as festas de 
Carnaval se realizassem, mantendo assim a tradição, a 
imagem e a afirmação de Sines como um local de eventos 
atractivos.
  Por tudo isso, a Câmara Municipal de Sines (...) decidiu 
manifestar o seu elevado apreço pelo trabalho realizado 
por todos quantos se empenharam nos trabalhos de 
realização deste Carnaval e felicita a Comissão de Carnaval 
de 2004 pelo seu trabalho e audácia na realização deste 
Carnaval.”
  O Carnaval de Sines é uma organização da Comissão de 
Carnaval. A Câmara Municipal de Sines atribui um apoio 
financeiro de 50 mil euros ao Carnaval de Inverno, 10 mil 
euros ao Carnaval de Verão e um subsídio mensal de 300 
euros à Comissão. 

“O Pescador” foi o carro alegórico vencedor.Na terça-feira, a Avenida Vasco da Gama encheu-se para ver o Carnaval.

Alegria e beleza no Carnaval 2004. Famílias inteiras fantasiaram-se para brincar ao Carnaval.
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Dia da Mulher 
enche salões 

CERCA de 800 mulheres, de todas as idades e origens, reuniram-se, dia 8 de Março, no Dia Internacional da 
Mulher em Sines. O lanche-convívio organizado pela CMS encheu o Salão da Música e do Povo, em duas horas 
e meia de confraternização e alegria. A animação esteve a cargo da cantora sineense Ana Dias, actualmente 
empenhada no projecto “Versus ao Acaso”, e de Celina Pereira, uma das maiores cantoras cabo-verdianas. 

Virgínia Goes na Capela

A CAPELA da Misericórdia recebe, entre 3 e 18 de 
Abril, uma exposição de pintura de Virgínia Goes. 
Também arquitecta, Virgínia dedica-se actualmente a 
tempo inteiro à sua paixão, tendo já realizado 34 
exposições colectivas e 16 individuais. Além de 
Portugal, Virgínia já se encontra representada em 
colecções particulares em França, na Escócia, em 
Espanha, na Holanda, em Moçambique e nos Estados 
Unidos da América. 
 Em termos de tema, Virgínia Goes está neste momen-

to a desenvolver o “simbolismo do xadrez”. Ao mesmo 
tempo, utiliza o estilo “figurativo fantomático”, onde se 
notam influências de Jerónimo Bosch. 

Câmara mostrou 
César Monteiro integral 
A CÂMARA Municipal de Sines organizou, entre os
dias 9 e 23 de Março, na Capela da Misericórdia, uma 
projecção da obra integral do cineasta português João 
César Monteiro. Falecido em 2003, com 64 anos, 
Monteiro foi um dos mais singulares realizadores 
portugueses, com uma cinematografia original e 
provocadora, onde se destacam a qualidade rara dos 
textos, a fineza do humor e os seus próprios 
desempenhos como actor, especialmente, nos últimos 
filmes, em que encarnou a figura de João de Deus.

GATO de mel

O TEATRO GATO Santo André apresentou, dia 31 de 
Janeiro, na Capela da Misericórdia, a peça “Sopinhas de 
Mel”, de Teresa Rita Lopes. Peça marcante na história 
da companhia, encenada por Mário Primo e 
interpretada por Rita Amado e Pedro Dias, “Sopinhas
de Mel” abordou os temas da solidão e a necessidade do 
sonho. Foi o evento de Janeiro do programa “Ao
Encontro da Música e das Artes” da Câmara Municipal 
de Sines e conseguiu encher a Capela.

O Salão da Música foi 100% feminino na tarde de 8 de Março.

Ana Dias. Celina Pereira.

A alegria e o bom humor foram os tons da festa.

Quadro de Virgínia Goes.

Teatro de Santo André em Sines.
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ATL tem 

“escolinha”

desportiva
AS CRIANÇAS de Sines entre os 6 e os 10 anos 
que frequentam o 1.º ciclo de escolaridade, além 
do desporto escolar e, eventualmente, da 
participação nalgum dos clubes do concelho, 
passam a ter mais uma ocasião para praticar 
desporto com devida programação e orientação 
técnica. Da responsabilidade da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia de Sines, o 
projecto “Escolinha Desportiva do ATL” teve 
início em Fevereiro e proporciona uma hora de 
desporto semanal a cada turma, orientada por 
dois técnicos do Sector de Desporto da CMS. As 
modalidades da escolinha são jogos desportivos 
colectivos (futebol, voleibol, andebol e 
basquetebol), atletismo, luta, actividades náuticas 
(vela e caiaque) e expressão artística (ginástica 
aeróbia e danças tradicionais). A CMS e a Junta 
têm a cooperação neste projecto do Clube de 
Náutico e de outras associações do concelho.

Surfa comigo, mãe
A Escola de Surf do Litoral Alentejano, instalada em São Torpes há seis anos, oferece formas 

diferentes de viver a praia aos mais e menos jovens.

FOI A QUARTA escola de surf a aparecer no país e a Secretaria 
de Estado do Desporto considerou-a a melhor em 1999. A 
funcionar na Praia de São Torpes desde 1998, a Escola de Surf 
do Litoral Alentejano (ESLA) dá aulas a crianças a partir dos 
quatro anos e considera plenamente realizada a sua filosofia 
quando consegue meter famílias inteiras dentro de água a 
aprender surf, bodyboard ou windsurf. 
  Actualmente integrada na empresa de animação ambiental Surf 
In Alentejo, a escola é também a estrutura central da Associação 
de Surf do Alentejo, que é uma espécie de “encarnação” 
institucional que assume para a organização de eventos, como a 
etapa do Circuito Europeu de Surf Quiksilver Grommets, que vai 
trazer a geração futura do surf europeu à praia de São Torpes, no 
dia 10 de Abril.
  A Escola de Surf do Litoral Alentejano funciona o ano inteiro, aos 
fins-de-semana, feriados e férias escolares. Os principais 
frequentadores, para além das pessoas da região, são jovens e 
famílias da grande Lisboa que têm uma segunda residência no 
Alentejo. De acordo com Flávio Jorge, 28 anos, presidente da 
associação e o responsável pela escola, são já meio milhar as 

pessoas que durante o ano recorrem aos serviços da 
academia.
  Entre as três praias em que a escola trabalha, só São 
Torpes permite este trabalho em permanência (devido 
à ondulação, Malhão e Aivados são utilizadas apenas 
no Verão). E aqui, por uma vez, uma estrutura imposta 
pela indústria acaba por trazer benefícios em termos 
balneares.
  “São Torpes é uma praia com condições únicas. Com 
este molhe a alinhar a ondulação, com esta 
temperatura, é sem dúvida a melhor onda de escola 
do país”, diz Flávio Jorge.
  Mesmo assim, todo o cuidado é pouco. Os 
instrutores da escola têm todos cursos reconhecidos 
pela Federação Portuguesa de Surf e experiência na 
modalidade. Por uma questão de qualidade do ensino 
mas sobretudo de segurança, nunca há na água mais 
de três crianças com idade inferior a 10 anos por cada 
instrutor. Flávio Jorge orgulha-se de, até hoje, ainda 
não se ter registado nenhum acidente grave na 

escola.
  A ESLA tem várias modalidades de frequência. É possível ter 
aulas esporádicas, adquirir pacotes de aulas ou pagar 
mensalidades. Há programas especiais para empresas e os 
chamados “Surfcamps”, semelhantes a uma colónia de férias, 
com base no Parque de Campismo da Ilha do Pessegueiro.
  A animação desportiva ambiental é uma das áreas turísticas 
com mais potencialidades de desenvolvimento no litoral 
alentejano e Flávio Jorge diz que pode ser rentável.
  “Se for bem feito, por pessoas que estejam organizadas, que já 
estejam no ramo há muito tempo (somos os pioneiros no surf 
aqui) e que tenham um bom conhecimento e umas boas 
relações com as populações locais, sim.”
  Além das receitas obtidas com os serviços da escola e os 
“Surfcamps”, a Surf In Alentejo gere ainda uma fábrica de 
pranchas de surf e uma loja, tendo também o patrocínio oficial 
da Galp Atlântico e o apoio de duas empresas especializadas 
em equipamento para a modalidade.
  Embora não seja a sua principal vocação, a escola tem ainda 

CÂMARA APOIA ETAPA 
DO NACIONAL DE SURF EM SINES

A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, na sua reunião de dia 3 
de Março, um apoio de 5000 euros e apoio logístico à realização 
de uma etapa do Campeonato Nacional de Surf 2004, a realizar 
na Praia de São Torpes, entre 5 e 7 de Novembro, com a 
participação de centenas de praticantes da modalidade. Este 
apoio teve em conta a importância para o turismo e a imagem de 
Sines, com o objectivo de dar a conhecer a nossa costa, as 
nossas praias, atraindo cada vez mais visitantes à nossa cidade 
e ao concelho.

uma vertente competitiva.
  “Temos um grupo de miúdos entre os 12 e os 16 anos que 
trabalham aqui ao fim-de-semana e que acompanhamos no 
circuito nacional de esperanças durante todo o ano”, diz Flávio 
Jorge, lembrando que a escola já produziu um campeão 
nacional, Eduardo Oliveira, no escalão sub-14 anos, em 1999. 
“Agora estamos a criar outros campeões”, acrescenta.
  Todas as informações sobre a Escola de Surf do Litoral 
Alentejano podem ser obtidas no site www.surfinalentejo.com.

Flávio Jorge, da Escola de Surf do Litoral Alentejano.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL Nº 3/2004

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 7 de Janeiro de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado conceder apoio extraordinário para jantar de Natal 
de Responsáveis pelas aulas de Português e Cidadania a 
Imigrantes, no valor de 250 euros.
- Deliberado apoiar a edição de livro de Joaquim Guerrinha, 
natural de Sines e já falecido, com a aquisição de 200 livros no 
valor de 4000 euros.
-  Deliberado promover reunião conjunta com a Comissão de 
Carnaval e Associação de Comerciantes para análise da 
repercussão da mudança de localização do Corso 
Carnavalesco.
- Aprovada a atribuição de subsídio de 1000 euros à Associação 
Portuguesa de Deficientes.
- Deliberado, por unanimidade, renovar a quota de sócio 
extraordinário do Zoológico de Lisboa.
- Aprovado o estudo de implementação de sinalização de 
trânsito para o Bairro Amílcar Cabral.
- Aprovada proposta de Regulamento para o Conselho 
Municipal de Segurança do Município de Sines.
- Aprovado, por unanimidade, o Regulamento do Plano de 
Segurança e Saúde da Piscina Municipal de Sines.
- Deliberado, por unanimidade, apoiar a Diocese de Beja na 
realização da exposição itinerante “Visões do Invisível - Arte 
Sacra do Baixo Alentejo” com um subsídio de 1000 euros.

Sines, 12 de Janeiro de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 8/2004

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 21 de Janeiro de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberada a aquisição de uma representação da Peça de 
Teatro ”Sopinhas de Mel”  ao Grupo o Gato, a realizar no dia 31 
de Janeiro na Capela da Misericórdia de Sines.
- Aprovado o apoio com refeições para a realização de Campo 
de Trabalho Cientifico pelo Departamento de Botânica da 
Universidade de Coimbra.
- Aprovada a adjudicação da proposta de alteração ao Projecto
de Arquitectura da Casa Mortuária.
- Aprovada, por unanimidade, a Norma de Provisionamento 
Interno de Registo Electrónico dos Deveres de Pontualidade e 
Assiduidade dos Funcionários do Município. 
- Deliberado, por unanimidade, a aquisição de Software, 
Licenças e Actualizações Informáticas, através da Central de 
Compras do Estado. 
- Aprovada a proposta de Operação de Loteamento Municipal 
de Expansão da Zil II, Norte de Sines após a realização da 
competente discussão pública.

Sines, 26 de Janeiro de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 13/2004

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 04 de Fevereiro de 2004 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:
- Aprovada, por unanimidade, a Minuta do Acordo  de 
Resolução do Contrato referente à Execução e Fornecimento 
do levantamento das Infraestruturas do artº 47º, Secção EE do 
Porto Covo com a Empresa  Enarpla.
- Deliberado apoiar Exposição, em parceria com o Centro 
Cultural, de um projecto de Daniela Costa, a integrar nas
Comemorações do Dia da Juventude.
- Aprovada, a Minuta do Contrato do Acordo de Indemnização 
sobre os terrenos municipais usados para passagem do 
Gasoduto Sines - Setúbal.
- Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de 
redução de horário, do estabelecimento Miséééria Bar, dado 
que a CMS não dispõe de fundamentos legais para sustentar a 
manutenção daquela deliberação, e tendo em conta que os 
serviços do Ministério Público não conseguiram apurar indícios 
de qualquer crime.
- Aprovada, por unanimidade, a Lista de Candidatos a Bolseiros 
do Ano lectivo  2003/2004, devendo a norma ser afixada para o 
competente período de audiência prévia.
- Deliberado aprovar o Programa das Jornadas sobre o 
Ambiente  Desenvolvimento e Qualidade de Vida, a realizar em 
Sines na Sala de Sessões, no dia 27 de Fevereiro de 2004.
- Deliberado, por unanimidade, adjudicar a empreitada de 
construção da Rotunda  da Av. General Humberto Delgado à 
Empresa Teodoro Gomes Alho & Filhos Lda.

Sines, 09 de Fevereiro de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 16/2004

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 18 de Fevereiro de 2004 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

-Deliberado, por unanimidade,  conceder  isenção do 
pagamento de taxas municipais à Associação de Moradores do 
Casoto, durante o ano de 2004.

- Aprovada, por unanimidade,  a realização de Ciclo de Cinema 
sobre João César Monteiro  na Capela da Misericórdia de 
Sines.
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de 
Comemorações do Dia Mundial da Árvore a 21 de Março. 
- Aprovado,  por unanimidade, a atribuição de um subsídio 
extraordinário ao Vasco da Gama Atlético Clube, no valor de 500 
euros para apoio ao VIII Passeio de Cicloturismo. 
- Aprovada, por unanimidade,  a proposta de remodelação dos 
espaços verdes da zona entre o Bairro da Cooperativa  e Ruas 
Alexandre  Massai e Ramiro Correia.
- Deliberado que a Norma Interna relativa ao Registo  de 
Assiduidade entre em vigor no dia 1 de Março de 2004.
- Deliberado, por unanimidade, permitir o alargamento de 
horário aos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas no 
período de Carnaval , até às 4 horas.
- Aprovado, por unanimidade, o programa das Comemorações 
do Dia Internacional da Mulher.

Sines, 23 de Fevereiro de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 21/04

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

Beneficiário: Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines
Classificação: 02/04.07/01
Valores e datas das deliberações: 16940,19 € (9-12-2002), 
200 € (4-6-2003), 400 € (22-01-2003), 390,30 (5-02-2003)

Beneficiário: Vasco da Gama Atlético Clube
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores de datas das deliberações: 59620,04 (9-12-2002), 
2827 € (16-04-2003), 625 € (19-03-2003), 47100 € (17-09-
2003), 3741 € (10-04-2002), 1250 € (3-10-2003), 250 € (3-09-
2003)

Beneficiário: SMURSS
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 14250 € (9-12-2002)

Beneficiário: Centro Cultural Emmerico Nunes
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 30500 € (9-12-2002)

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 22490,98 € (9-12-2002), 
1500 € (2-07-2003), 18000 € (17-09-2003)

Beneficiário: Contra-Regra - Associação de Animação Cultural
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 16021,30 € (19-2-2003), 
6000 € (9-12-2002)

Beneficiário: Resgate - Associação de Nadadores-Salvadores
Classificação: 05.03/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 1250 € (9-12-2002), 50487 
€ (18-6-2003)

Beneficiário: Associação dos Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias de Sines
Classificação: 05.01/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 26551,05 € (9-12-2002), 
1591,63 (4-06-2003), 7500 € (19-11-2003)

Beneficiário: Comissão de Carnaval de Sines
Classificação: 05.03/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 36500 € (9-12-2002)

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

O Centro Cultural foi uma das entidades apoiadas
pela CMS no segundo semestre de 2003 (ver edital 21/04).
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Paços do Município de Sines, aos 5 de Março de 2004

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 1/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines:
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à 
obra abaixo referida, ficando por este meio avisados os 
interessados, que nos termos do disposto no artº 223 e seguintes 
do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, para até oito dias depois 
do termo do prazo dos Éditos, apresentarem na Secretaria 
Municipal de Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento de ordenados, 
salários e materiais ou indemnizações a que se julguem com 
direito e bem assim, do preço de quaisquer trabalhos que o 
empreiteiro haja mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas reclamações apresentadas fora do 
prazo estabelecido.

“OBRA  GASODUTO DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL 
SINES/ SETÚBAL  ADJUDICADA À FIRMA TRANSGÁS
SOCIEDADE PORTUGUESA DE GÁS NATURAL, S.A.”

E para constar se passou o presente e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
E eu, Lídia Silvestre, Chefe da Divisão de Administração Geral, o 
subscrevi.

Sines, 5 de Janeiro de 2004

O Presidente da Câmara

Manuel Coelho Carvalho

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 2/2004

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

OBRA: EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DO TELHADO DO 
ANTIGO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINES” - 
Adjudicada à firma A C. NUNES  EMPREITEIRO DE 
CONSTRUÇÃO.

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

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

Sines, 14 de Janeiro de 2004

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 3/2004

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

OBRA: EMPREITADA DE “ARRANJOS EXTERIORES DO 
BAIRRO OPERÁRIO” - Adjudicada à firma ERMOQUE - 
EMPREITEIRO, SA

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

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

Sines, 14 de Janeiro de 2004.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 4/2004

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

OBRA: EMPREITADA DE “EX-MATADOURO DE SINES 
ADAPTAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PLAMEAMENTO E 
GESTÃO URBANÍST ICA”   Ad jud i cada  à  f i rma  
CONSTRUÇÕES EDGAR & COSTA, LDA.

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

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

Sines, 14 de Janeiro de 2004.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 5/2004

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

OBRA: EMPREITADA DE “COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS” 
- Adjudicada à firma JÚLIO PIRES PEREIRA & FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 14 de Janeiro de 2004.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 6/2004

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

O B R A : E M P R E I T A D A D E  “ C O N S T R U Ç Ã O  D E  
ARRECADAÇÃO PARA A SECÇÃO DE HÓQUEI EM PATINS,
NO PAVILÃO MUNICIPAL DE SINES” - Adjudicada à firma
I N T E V ,  C O M É R C I O  E  A P L I C A Ç Ã O  D E  
IMPERMEABILIZANTES, TINTAS E VERNIZES, LDA.

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

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

Sines, 14 de Janeiro de 2004.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 7/2004

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

OBRA: EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA IP, REDE DE 
ENERGIA E DE TELECOMUNICAÇÕES DO BAIRRO 
MARITÍMO EM SINES”  Adjudicada à firma  TEODORO 
GOMES ALHO & FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 16 de Fevereiro de 2004.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 8/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines:
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à 
obra abaixo referida, ficando por este meio avisados os 
interessados, que nos termos do disposto no artº 223 e 
seguintes do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, para até oito 
dias depois do termo do prazo dos Éditos, apresentarem na 
Secretaria Municipal de Sines, por escrito e devidamente 
fundamentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do 
preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado 
executar por terceiros.

Não serão consideradas reclamações apresentadas fora do 
prazo estabelecido.

“Saneamentos dos Pavimentos nos seguintes troços de 
Estradas: IP 8 entre o km 0,000 e o km 12,768; IC 33 entre o km 
0,000 e o km 34,500; EN 120-1 entre o km 0,000 e o km 19,281; 
ER 261-5 entre o km 0,000 e o km 4,286 ”

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

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

Sines, 17 de Fevereiro de 2004

O Presidente da Câmara

Manuel Coelho Carvalho



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

Fev./Mar.
2004

Vários temas18

Ginástica de Sines 
conquista 23 títulos 
regionais
O CAMPEONATO Regional de Duplo Mini Trampolim e 
Tumbling, realizado no dia 29 de Fevereiro no Pinhal Novo, e o 
Campeonato Regional de Trampolim Individual e Sincronizado, 
que teve lugar dia 13 de Março, em Reguengos de Monsaraz, 
foram mais uma jornada de sucesso para a ginástica de Sines. 
  Nas modalidades de Duplo Mini Trampolim e Tumbling, o 
Ginásio Clube de Sines, que já tinha conquistado 15 títulos no 
campeonato distrital, realizado em Fevereiro, voltou a ser o 
clube rei da região na modalidade, fazendo oito campeões 
regionais individuais (Beatriz Martins, Ana Paulino, Mário 
Pereira, Miguel Gonçalves, Nicole Pacheco, Jéssica Plácido, 
Sérgio Nazareth e José Gonçalves) mais três equipas campeãs. 
De notar que o Ginásio conseguiu também o número record de 
40 ginastas apurados para o campeonato nacional, a realizar no 
início de Abril em Mem Martins.
  O Grupo Desportivo de Baixa de São Pedro, que tinha feito 
Marco Rebelo e uma equipa campeões distritais no Alto do 
Moinho, voltou a conseguir subir ao lugar mais alto do pódio no 
regional, desta vez com a júnior B Nádia Oliveira.
  Em termos de trampolim sincronizado e individual, o Ginásio 
também brilhou. Depois de trazer quinze títulos distritais para 
Sines, conquistou mais 11 primeiros lugares nos regionais. 
Foram campeões individuais Esmeralda Pereira, Mário Pereira, 
Miguel Gonçalves, Joana Cardoso, Nicole Pacheco e Ana 
Paulino.
  No final de Maio, o clube leva nove ginastas a um evento 
organizado na Bélgica sob a égide da Federação Internacional 
de Ginástica.
  Ginásio Clube de Sines entrega três das taças ganhas à 
câmara. Como agradecimento do apoio prestado pela Câmara 
Municipal de Sines ao seu trabalho, a direcção do Ginásio Clube 

de Sines e duas das suas atletas, Nicole Pacheco e 
Carla Silva, dirigiram-se aos Paços do Concelho, 
no dia 3 de Março, para entregar três das taças 
conquistadas pelo clube nos distritais e regionais 
de Fevereiro.

Sortes desiguais 
para a natação
feminina de Sines 
nos nacionais 
da 3.ª divisão
AS EQUIPAS femininas do Clube de Natação do 
Litoral Alentejano (CNLA) e do Vasco da Gama 
Atlético Clube participaram nos Campeonatos 
Nacionais de Natação da 3.ª Divisão que tiveram 
lugar dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, em 
Abrantes. Classificando-se em quarto lugar, o CNLA ficou 
apenas a uma posição da realização do sonho de subir à 
segunda divisão. Entre as nadadoras do clube, destaque para 
Ana Rita Boavista, que venceu três das 11 provas individuais do 
certame e obteve quatro novos recordes juniores e absolutos da 
Associação de Natação do Distrito de Santarém.
  Classificando-se em 22.º lugar, o Vasco da Gama Atlético 
Clube teve menos sorte, descendo à quarta divisão da 
modalidade. A principal razão da descida, a desclassificação de 
Susana Mateus, foi considerada “injusta” pela direcção do 
clube, alegando que a falha de iluminação eléctrica que ocorreu 
durante a prova dos 800m livres teve como principal 
prejudicada a atleta de Sines.
  A equipa masculina do Vasco manteve a pontuação do ano 
2003 e com o 13.º lugar obtido continua na 3.ª divisão nacional.
  Confirmando o seu domínio na Associação de Natação do 
Distrito de Santarém, o CNLA conquistou 20 títulos 

Câmara promove Sines 
em eventos turísticos

EM JANEIRO e em Março, Sines esteve em destaque 
em acontecimentos promocionais realizados pela 
Região de Turismo da Costa Azul. 
 Dias 12 e 13 de Março, os recursos turísticos de Sines 

foram apresentados às centenas de frequentadores do 
Casino de Espinho. Além das praias e do património, o 
Festival Músicas do Mundo, a gastronomia (com dois 
jantares para 450 pessoas confeccionados pelo 
restaurante “O Migas”) e o artesanato (com a presença 
de uma representação da Associação de Artesãos do 
Concelho de Sines) foram os produtos promovidos. O 
Festival Músicas do Mundo despertou um interesse 
especial, tendo o filme promocional projectado durante 
as refeições sido muito bem acolhido, o mesmo 
acontecendo com a exposição sobre o evento e o 
merchandising oferecido. A Banda Filarmónica da 
Sociedade Musical União Recreio e Sport Sineense 
actuou no casino, dia 13.
 A mesma apresentação vídeo sobre o festival 
projectada em Espinho foi apresentada dia 22 de 
Janeiro, no Encontro “Um Mundo de Eventos na 
Costa Azul”, realizado da BTL - Bolsa de Turismo de 
Lisboa 2004, onde estiveram presentes dezenas de 
agentes turísticos e órgãos da comunicação social. 
 A sexta edição do Festival Músicas do Mundo realiza-

se nos próximos dias 29, 30 e 31 de Julho, no Castelo. 
O programa será conhecido ainda na Primavera. 

Cursos para a vida
A CAPITANIA do Porto de Sines tem abertas, até 8 de 
Abril, inscrições para o curso de nadadores-salvadores. 
O curso, ministrado pelo Instituto de Socorros a 
Náufragos, é aberto a maiores de 18 anos e será 
realizado em Sines, entre 28 de Abril a 25 de Maio. O 
curso de nadador-salvador é um requisito para o 
exercício da actividade em Portugal.
 A associação que coordena a actividade da maioria dos 

nadadores-salvadores da região é a Resgate - 
Associação de Nadadores-Salvadores do Litoral 
Alentejano. A Resgate, em conjunto com o Conselho 
Português de Ressuscitação promoveu, dia 14 de 
Março, um outro curso, de suporte básico de vida, 
destinado ao público em geral. Esta formação 
pretendeu formar pessoas capazes de responder 
eficazmente a uma situação de emergência, como a 
paragem cardio-respiratória. 

CLUBES DO CONCELHO

campeonatos regionais realizados entre 5 e 7 de Março, em 
Tomar.
  Vasco da Gama trouxe a natação nacional ao litoral 
alentejano. O Vasco da Gama Atlético Clube organizou, dia 6 
de Março, na Piscina Municipal de Grândola, a 12.ª edição do 
“Torneio de Natação do Litoral Alentejano”. Evento único na 
região, o torneio reuniu 146 atletas de nove clubes do sul do 
país. A Portinado - Associação de Natação de Portimão foi a 
equipa vencedora, tendo o clube anfitrião terminado na quinta 
posição.
  O Torneio de Natação do Litoral Alentejano é apoiado pela 
Câmara Municipal de Sines com 1250 euros. Como 
manifestação de respeito pela tradição e pelo apoio do 
município grandolense ao longo dos anos a esta iniciativa, o 
Vasco da Gama AC pondera continuar a realizá-lo ali mesmo 
depois da Piscina Municipal de Sines estar pronta.

Exposição sobre o Festival Músicas do Mundo no Casino de Espinho.

Momento de expectativa dos atletas no Torneio de Natação do Litoral Alentejano,
organizado em Grândola pelo Vasco da Gama Atlético Clube.

Estádio ganha

56 árvores

A CÂMARA Municipal de Sines comemorou o Dia 
Mundial da Árvore (21 de Março), com a plantação de 
60 árvores e uma exposição de trabalhos realizados com 
papel reciclado pelos alunos das escolas do primeiro 
ciclo do ensino básico do concelho. 
 Dia 22, 300 alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico do concelho plantaram 56 lódãos, casuarinas e 
grevílias nos terrenos do Estádio Municipal. A CMS 
ofereceu também duas olaias ao ATL e dois plátanos à 
Escola Secundária Poeta Al Berto para tornarem mais 
verdes e agradáveis os seus espaços exteriores.
 A exposição, que também permitiu a quem estivesse 

interessado aprender a fazer reciclagem de papel 
manualmente, esteve patente na Ludoteca Municipal 
entre 17 e 24 de Março.

Plantação de árvores no Estádio Municipal.
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“Não queremos ser a região
dos bombeiros-parteiros”
A Associação de Municípios do Litoral Alentejano realizou, dia 5 de Março, no Salão da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém, um encontro para reivindicar 

melhores condições de saúde para a região.

O MUNICÍPIOS do Alentejo Litoral reuniram-se, dia 
5 de Março, no Salão das Associação de Bombeiros 
Voluntários de Santiago do Cacém, para exigir que o 
novo Hospital do Litoral Alentejano - cuja abertura 
estava prevista para o primeiro trimestre deste ano - 
tenha maternidade e seja dotado com os meios 
necessários para constituir um progresso efectivo na 
prestação de cuidados de saúde e um agente de 
dinamização económica na região. 
 Organizado pela AMLA - Associação dos Municípios 

do Litoral Alentejano, o Encontro Regional em Defesa 
de Melhores Condições de Saúde estendeu ainda as suas 
preocupações aos cuidados primários de saúde no 
litoral, estando entre as suas resoluções a exigência da 
construção dos novos centros de saúde de Sines e de 
Alcácer, mantendo as urgências e com mais técnicos.
 Quinze anos depois de ter sido decidida a sua 
construção, o Hospital do Litoral Alentejano, em 
Santiago do Cacém, está concluído em termos de infra-
estrutura. Decorrem as últimas obras, a instalação dos 
últimos equipamentos e a constituição de um quadro de 
pessoal que, de acordo com Luís Duarte, presidente da 
comissão instaladora do hospital, é superior ao 
esperado, mas insuficiente para abrir já muitas das 
valências para que está preparado. 
 Os autarcas do Alentejo Litoral reivindicam que o 

novo hospital não seja um “Conde Bracial melhorado”, 
mas um verdadeiro hospital regional, com todos os 
meios - técnicos, humanos e financeiros - necessários 
para servir uma população de 100 mil habitantes, 
distribuída por uma área de 5 400 metros quadrados. E, 
a acrescer a isso, uma região em desenvolvimento.
 “O governo fala de investimentos estruturantes. Este é 

um investimento estruturante, fundamental para a 
dinamização da base económica que está aqui criada”, 
disse Francisco do Ó Pacheco, presidente da Assembleia 
Municipal de Sines, referindo-se ao hospital como 
equipamento social fundamental para a fixação aqui de 
quadros e empresas.
 Vítor Proença, presidente da Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém e do Conselho de Administração da 
AMLA referiu a melhoria das acessibilidades, a 
aprovação das licenciaturas em enfermagem, radiologia 
e fisioterapia no Instituto Piaget - Santo André e a 
obtenção de financiamento para a componente de 
telemedicina da candidatura da associação de 
municípios ao Programa Operacional para a Sociedade 
da Informação, como outras decisões importantes para 
a melhoria das condições de saúde na região.

Marcha automóvel vai unir Sines a Santiago do 
Cacém. Mas nenhuma decisão será tão importante - até 
em termos emocionais - como a abertura da 
maternidade. Depois do compromisso da sua 
construção no novo hospital - compromisso deste 

Alentejo pensa o futuro

OS MUNICÍPIOS, as organizações empresariais, os 
sindicatos, as instituições de ensino e as restantes 
forças vivas do Alentejo reuniram-se, dias 14 e 15 de 
Fevereiro, em Montemor-o-Novo, na 13.ª edição do 
Congresso do Alentejo. Agora designado “Alentejo

governo e intenção assumida por todas as bancadas 
parlamentares, quando, há cinco anos foi enviada à 
Assembleia da República uma petição sobre o assunto - 
o processo parece ter voltado à estaca zero, com o 
argumento de que não existe na região o número de 
nascimentos que justifique essa valência.
 Vítor Proença recusa este argumento.
 “Esta é uma região com distâncias para as mater-

nidades de 100, 120, 150 quilómetros. Não queremos 
que as nossas grávidas tenham filhos nas ambulâncias. 
Não queremos ser conhecidos pela região dos 
bombeiros-parteiros”, afirmou.
 Francisco do Ó Pacheco, recuperando a questão de se 

querer ou não apostar nesta região como pólo de 
desenvolvimento, disse que a abertura da maternidade 
é uma questão de vontade política e não técnica.
 Numa resolução aprovada por unanimidade pelos 

participantes do encontro ficaram decididas um 
conjunto de acções de luta para os próximos meses. Foi 
decidido denunciar a deficiência dos serviços de saúde 
na região ao Presidente da República, à Assembleia da 
República e também às instâncias próprias da União 
Europeia. Será marcada uma marcha automóvel de 
protesto, entre e Sines e Santiago do Cacém, para finais 
de Abril. E, entre outras iniciativas, que se pretendem 
“inovadoras”, será criado um postal, a remeter pela 
população ao Ministério da Saúde, reivindicando o 
direito à saúde ao nascimento no Alentejo Litoral.

O Salão dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém encheu-se para o encontro sobre a saúde no Alentejo Litoral.

Francisco do Ó Pacheco defendeu que o hospital é um “investimento estruturante”.

XXI”, o congresso de 2004, marcado por 
um clima de consenso, foi o mais 
participado de sempre (cerca de 1000 
inscritos). A necessidade de procurar uma 
voz mais activa da região junto dos 
centros de decisão em Portugal e na 
Europa, a urgência da elaboração de um 
plano de desenvolvimento estratégico 
com vista ao próximo Quadro 
Comunitário de Apoio - 2007/2013 -, 
cuja aposta será o conhecimento e a 
qualificação, e a reivindicação de que dos 
projectos estruturantes do Alentejo 
(Alqueva, Porto de Sines e Aeroporto de 
Beja) sejam verdadeiramente colocados 
ao serviço do desenvolvimento, foram 

três das suas principais conclusões. O próximo 
congresso “Alentejo XXI” será realizado no distrito de 
Beja, daqui a dois anos. Sines continua a fazer parte 
do secretariado. (Com informação do Diário do Alentejo)

Sonega.
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FRANCISCO LUÍS LOPES

O cronista do carácter de Sines
A primeira monografia de Sines foi 
publicada em 1850, por Francisco 
Luís Lopes, um médico algarvio 
estabelecido no concelho entre 1847 e 
1869. Não só como trabalho 
historiográfico, mas também como 
crónica de costumes, é um dos mais 
interessantes livros alguma vez escritos 
sobre Sines. Nada fica por cobrir na 
sua descrição, da geografia às virtudes 
das mulheres locais. Ninguém escapa à 
sua crítica, do comportamento dos 
homens do mar ao tratamento dado 
aos animais. É científico, erudito, mas 
também parcial e divertido. É 
pomposo, afectado, mas também 
genuinamente preocupado e cheio de 
compaixão. “Breve Notícia de Sines”, 
de que existe uma reedição da Câmara 
Municipal, de 1985, é, finalmente, um 
belíssimo - e muito politicamente 
incorrecto - livro de viagem ao século 
XIX desta terra.

FRANCISCO Luís Lopes, nascido em Faro em 1816, chega 
a Sines em 1847. Atrás de si tem 31 anos de vida onde se 
cruzam a carreira militar, a carreira de médico-cirurgião e um 
gosto pelas letras de que, pela profusão de citações e pelo 
próprio estilo, “Breve Notícia de Sines” é testemunho. Cinco 
anos antes de chegar a Sines, tinha publicado um romance, 
“Uma Duquesa de Florença”, mal recebido pela crítica. Não 
são conhecidas novas tentativas neste domínio.
 A glória não lhe chega pela via literária, mas também não lhe 

chega pela via militar. A sua vinda para Sines, em Agosto de 
1847, dá-se apenas dois meses depois da derrota das forças da 
guerrilha Patuleia, em que estava integrado. E é na sequência 
deste acontecimento que vem para Sines assumir o lugar de 
“facultativo municipal” (médico-cirurgião). Menos de três 
anos vão ser-lhe suficientes para escrever a “Breve Notícia”, 
cujo “primeiro e único fim”, diz no prefácio, é mostrar que 
Vasco da Gama é natural de Sines. 
 Cento e cinco anos depois da sua publicação, esse “primeiro 

e único fim” tornou-se talvez o menor interesse do livro, que 
hoje vale por aquilo em que é único: um retrato económico, 
social, político e antropológico (uma antropologia empírica, 
mas irresistível) de Sines e das suas gentes num período 
complicado da história local (o concelho é extinto em 1855).
 Sines em meados do século XIX não seria muito diferente 

das pequenas terras piscatórias do resto do país. A população 
era de cerca de 2600 pessoas (pouco mais de 200 sabiam ler e 
escrever), ocupadas na faina marítima e, no interior do 
concelho, na agricultura. Como centro balnear, Sines é 
utilizada de forma muito limitada: “Uma centena de 
alentejanos e alentejanas vêm aqui anualmente apagar no mar 
os ardores do sertão. A maior parte por doença - poucos por 
dandysmo”. Porto Covo é o “rendez-vous dos turistas 
subalternos”.
 Embora se vivesse melhor na vila do que no campo, as 

dificuldades eram grandes para todos, sobretudo no Inverno: 
“...de Inverno há dias em que não há que comer. A gente 
necessitada vai às lapas pelos rochedos”. As condições 
sanitárias no campo e na vila eram más. O cronista menciona 
a falta de latrinas, ressalvando que, mesmo assim, o asseio das 
ruas era “muito superior ao da cidade alta em Lisboa”. Ainda 
que por vezes prejudicada por ventos insalubres provenientes 
da “má vizinhança” das Lagoas de Santo André e Melides, era 
uma terra relativamente saudável, muito por ajuda do clima 

“benigno e temperado”.
 Francisco Luís Lopes, que 

era um municipalista, não se 
coíbe de criticar a gestão 
municipal do seu tempo. 
Certo tipo de observações 
atravessam os séculos. Veja-
se, por exemplo, como ele 
fala do arranjo das ruas: “Os 
sítios mais recentemente 
concertados são os que mais 
facilmente se desmancham. 
Seja qual for o desmancho 
que haja, o concerto é 
sempre anual. Logo o 
remédio está em fazer com 
que estes sítios sejam bem e 
cuidadosamente concer-
tados, e que o sejam logo”. 

 Mas também não deixa 
passar em claro o oportu-
nismo de alguns munícipes: 
“Os particulares roubam 
todos os anos terreno público. (...) Cada um giza o seu 
quintal como quer, e daí chama seu ao terreno circunscrito,
que vai aumentando à formiga, nos reparos que se fazem nos 
valados de areia”.
 Com um tipo de compaixão muito romântica, critica as 

condições da cadeia - “De noite eu tenho ouvido uma voz 
caritativa, que pede pelo amor de Deus um pedaço de pão 
para os presos - Para quê? Era melhor matá-los” -  e o modo 
como são tratados os animais: “Será preciso que a Turquia
venha a Sines dar lições de caridade? / Sabei, almas de 
verdugo, que entre esses bárbaros há hospitais e asilos para os 
animais enfermos, que a velhice impossibilita de irem 
procurar o seu sustento.”
 Pelo menos na primeira parte do livro, o tom dominante é 

de alguma acidez. E aí nem as classes trabalhadoras são 
poupadas, especialmente os homens (as mulheres, que “não 
são feias nem bonitas”, mas “afáveis, sinceras e asseadas”, são 
também mais laboriosas).
 “Sines tem muita falta de braços. O antigo adágio - «barriga 

cheia, pé dormente» - pode aqui aplicar-se a quase toda a 
população masculina. / Quem jantou não se afadiga pela ceia. 
Não é o trabalho que falta, é a vontade de trabalhar. (...) A 
úlcera da época, o pauperismo, a miséria, a revolução da 
Europa, isso é um enigma grego para o operário de Sines, 
que trabalha quando quer, e até por muito favor.”

 Especialmente atento à actividade piscatória, é um 
percursor do associativismo: “Os marujos de Sines devem 
fazer um compromisso fundado em bases largas (...) que dê 
independência, dignidade, força e moralidade à corporação, 
socorro póstumo à família, uma realização de fraternidade 
(...) O marujo isolado, doente, morre à míngua de tudo. O 
marujo comprometido é um capitalista...”

 Num livro escrito para dar a conhecer a naturalidade de 
Vasco da Gama, critica o pouco fervor como é vivida  pela 
população as Festas de Nossa Senhora das Salas, 
especialmente pelo que ela devia ter de homenagem implícita 
ao navegador:  “E a Sines que importa ter por conterrâneo 
um dos maiores dos fastos marítimos, cantado pelo maior 
vate das Hespanhas? - Ela ouviu dizer que a Ermida da 
Senhora das Salas foi edificada por ele, que quando por aqui 
passava em suas derrotas a saudava com uma salva festiva - 
repete isto apaticamente, faz a festa à senhora das Salas com 
uma indiferença!!!!!!...”

“E nunca se desacatou ninguém.” Um dos 
tesouros da “Breve Notícia de Sines” está entre as suas 
páginas 90 e 100: uma caracterização da “moral” da 
população. Francisco Luís Lopes, que tem um tom tão 
severo ao longo de quase todo o livro, deixa-se aqui tocar 
pelo pacifismo e pela tolerância da população de Sines.
 O cronista considera o carácter do sineense um ponto de 

encontro entre o carácter do alentejano e do algarvio: “Em 
geral, os algarvios são mais francos, mais generosos, mas 
mais maliciosos. O Alentejo é mais económico, mais 
agarrado, mas mais cândido. Sines está rigorosamente na 
transição entre uns e outros”.
 Como a generalidade dos povos marítimos, o sineense é um 

céptico: “Aqui não há fanatismo. (...) Sines é religioso e 
amigo de festas e vigílias, mas mais por folgança do que por 
devoção”.
 O sineense é também, na sua generalidade, honesto. “O seu 

carácter moral é excelente. A todas as horas da noite saem 
daqui corticeiros e outros almocreves com dinheiro e às vezes 
grossas quantias e nunca um habitante deste concelho lhes 
saiu à estrada. Não me consta que tenha havido a mínima 
tentativa de roubo nocturno”, escreve. 
 Mas será a abertura e a tolerância (inclusive política) de 

Sines que mais o impressiona.
 “O estrangeiro é sempre o bem vindo. Há pouco ciúme 

natal. Se o recém-chegado é pacífico e benevolente, pertence 
à família. Fica adoptado.” 
 Pouco anos depois das convulsões políticas em que o país 

estivera envolvido, vivia em Sines “gente de ideias opostas às 
que então dominavam” e, diz, “nunca se desacatou 
ninguém.” A este propósito, na página 91, estão talvez as 
quatro frases mais comoventes do livro: “O deportado e o 
homisiado viveu aqui pacífico e benquisto. A índole de Sines 
é benevolente. Denunciar é malfazer - um acusador é um 
esbirro. Homens rudemente sinceros nunca podem ser 
espiões”.
 Ninguém voltou a debruçar-se desta forma - com uma 

subjectividade tão equilibrada que provoca o efeito de uma 
objectividade - sobre os defeitos e as qualidades do carácter 
de Sines. Só esse motivo já basta para que a “Breve Notícia” 
continue a ser lida pelas futuras gerações de sineenses.

Notas: A ortografia das citações foi actualizada para o português 
moderno. Além do próprio livro de Francisco Luís Lopes, este texto 
teve em conta, nomeadamente para a biografia do autor, o prefácio de 
João Madeira à edição de 1985 da “Breve Notícia de Sines”.


