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BAIRRO DOS 128 FOGOS PASSA A 172. PÁG. 11

DESTAQUE

O terminal de contentores do Porto 
de Sines -  - começou a 
operar dia 31 de Maio. O primeiro 
cargueiro a aportar em Sines, o 
Cristiana, faz parte da operadora 
MSC Company, o tão esperado 
primeiro cliente da concessionária 
PSA. O ministro dos Transportes,
Carmona Rodrigues, visitou o 
terminal dia 1 de Junho. PÁG. 5

TERMINAL XXI

Sineense

DESTAQUE

A Câmara e 14 associações e entidades 
sineenses com actividade nas áreas da 
cultura, protecção civil, acção social, 
turismo e educação, celebraram dia 16 
de Junho  de 
colaboração para 2004. Dia 21 de 
Junho, foi a vez dos protocolos entre a 
Petrogal, a CMS e 22 entidades, no 
âmbito da relação da empresa com a 
comunidade local. PÁG. 4

PROTOCOLOS

Em Junho e Julho, as 
 do concelho estiveram 

em festa. Em boa parte delas, o fim 
do ano escolar cruzou-se com a época 
dos santos populares e os recintos das 
escolas tornaram-se palcos de 
verdadeiros arraiais. Noutras, houve 
intensos programas culturais, com 
teatro, exposições, apresentação de 
livros, etc. PÁG. 13

ESCOLAS E 

PRÉ-ESCOLAS

EDUCAÇÃO

abrem com Alentejo
Músicas do Mundo

O Festival Músicas do Mundo 
2004 realiza-se no Castelo entre 
29 e 31 de Julho. Antes, dia 24, 
começam as iniciativas 
paralelas, este ano reforçadas 
com um segundo palco, junto à 
Praia Vasco da Gama.
PÁGS. 2-3 E 7-10
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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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NÃO RECEBO REGULARMENTE O “SINEENSE” 

EM CASA. QUEIRAM ENVIAR-MO PARA O 

SEGUINTE ENDEREÇO:

NOME

MORADA

-

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

“Esperamos corresponder
à responsabilidade
de abrir o festival”
Carlos Barata, músico da Ronda dos Quatro Caminhos, fala do 

projecto “Terra de Abrigo”, que marca o arranque dos concertos 

do Festival Músicas do Mundo 2004.

É UM dos mais ambiciosos e conseguidos projectos da 
história da música tradicional portuguesa. Juntando a 
tradição do cante alentejano à música orquestral, “Terra 
de Abrigo”, o disco e o espectáculo com que a Ronda 
dos Quatro Caminhos comemorou 20 anos de idade, 
vai abrir o Festival Músicas do Mundo, no Castelo, no 
próximo dia 29 de Julho. Carlos Barata, instrumentista 
(acordeão e bandolim) e responsável pela orquestração 
e arranjo de parte das peças de “Terra de Abrigo”, falou 
ao jornal municipal das dificuldades de um projecto 
desta magnitude e do orgulho por terem consigo levá-lo 
a bom porto.

Sineense - Quando e como surgiu a ideia de cruzar o 
cante alentejano com a música orquestral?
Carlos Barata - Fazer um trabalho em que se juntassem 
as sonoridades de uma orquestra clássica com as 
sonoridades da Ronda é um projecto antigo. Quando,
em Novembro de 2000, gravámos em espectáculo ao 
vivo o CD “Alçude”, contactámos largamente com os 
“Cantares de Évora”, com quem interpretámos 
inclusivamente uma das faixas (“Olha o rouxinol”) que 
antecipavam já a mistura dos violinos com as vozes 
alentejanas. Depois, por proposta e com o apoio da 
Câmara Municipal de Évora, a “Ronda” fez a música 
para um espectáculo em que também participaram os 
“Cantares de Évora” e uma pequena orquestra do 
Conservatório de Évora. ”Terra de Abrigo” é o 
desenvolvimento seguinte.

Em termos estritamente musicais, que cuidados 
tiveram para superar os riscos que se podiam colocar 
à partida num projecto deste tipo - nomeadamente, 
a orquestra ter um efeito invasor sobre o tecido 
frágil de silêncio e nuances harmónicas dos corais?
Esquecendo problemas de modéstia, parece-nos que a 
habilidade da Ronda foi ter conseguido um equilíbrio 

em que cada universo musical, não abdicando das suas 
características próprias, vai respeitando o espaço dos 
parceiros. Tivemos sempre uma discussão contínua e 
crítica do que íamos fazendo, tendo a noção do quanto 
era fácil fazer uma “folclorada” e difícil encontrar o tal 
equilíbrio. De qualquer modo, a haver uma fórmula, ela 
passa por mexer o menos possível na parte melódica do 
cante, reforçar as suas harmonias com os sons da 
orquestra e escrever para esta partes semi-autónomas 
com maior liberdade para desenvolvimentos sonoros, 
melódicos e harmónicos. E hoje, isso parece bem mais 
fácil.

Foi fácil a relação entre os músicos eruditos e os 
corais e a vossa relação com ambos?
Quem se mete numa tarefa destas tem de ter uma boa 
capacidade de se relacionar com pessoas. Tivemos 
consciência que estávamos a pedir alguma coisa que saía 
dos hábitos, que não era muito fácil de explicar por 
palavras e que só nós controlávamos na globalidade. 
Encontrámos (procurámos?) gente de primeira 
qualidade, no convívio e no trabalho, que tornaram o 
aspecto humano do projecto num grande prazer. A 
“Sinfonietta de Lisboa”, nossos companheiros dos 
espectáculos, foram outra agradável surpresa pela 
cumplicidade e capacidade técnica e artística dos seus 
participantes e a amizade do maestro Vasco Azevedo.
 A relação entre todos os participantes tornou-se, assim, 

fácil. Atrevo-me a pensar que a diversidade cultural foi 
sentida como uma mais-valia para todos.

“Terra de Abrigo” situa o cante numa família 
musical que inclui o fado, o flamenco e a música 
árabe. Procuraram estabelecer uma árvore 
genealógica do cante ou simplesmente fazer 
experiências de cruzamentos? Porque não foram 
“convidadas”, por exemplo, tradições europeias 
também consideradas próximas do cante, como as 
polifonias da Córsega e da Sardenha?
Quando começámos a desenhar o projecto não havia 
um roteiro definido. O trabalho foi-se fazendo ao sabor 
das ideias. E muitas ficaram pelo caminho por 
dificuldades de execução. Diga-se, como exemplo, que 
não existindo um grupo organizado de “Saias” em 
Campo Maior foi a “Ronda” que “forçou” o 
aparecimento de um. Isso não foi possível noutros 
casos. No alargar do “Terra de Abrigo” ao Mediterrâneo 
houve, para além de uma ideia, o aproveitar das 
oportunidades possíveis.
 Não há, da nossa parte, intenção de fazer teoria etno-

musical ou compilações completas. Somos apenas um 
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Carlos Barata.

Sinfonietta de Lisboa.
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

grupo que gosta do que faz e procura fazê-lo 
honestamente. As polifonias corsas e sardas seriam 
certamente um material fantástico para se trabalhar.

Este é um projecto excepcional na música 
portuguesa e na história da Ronda. É também um 
projecto que foi feito com poucos meios e que, já 
confessou, não é rentável. Qual vai ser o futuro 
próximo da Ronda? Vai voltar a um trabalho 
centrado no núcleo do grupo? Vai voltar a ser um 
trabalho de parcerias?
Diga-se que o património da “Ronda” é o seu nome e o 
prestígio que vai mantendo. Para esse património 
contribuem coisas de “difícil retorno económico”, 
como o são os seus trabalhos gravados e coisas mais 
rentáveis como são os seus espectáculos. O “Terra de 
Abrigo” foi para os seus promotores económicos 
(grupo, produção e distribuição) uma agradável 
surpresa de vendas, que permitiu não andarmos agora 
de mão estendida a pagar o preço daquela loucura.
 Quanto ao futuro, está a ser construído e pensado de 

forma a prosseguirmos o caminho começado há anos. 
Temos trabalhos melhores que outros, mas todos têm a 
mesma matriz independentemente de parcerias, de 
serem gravados ao vivo ou em estúdio, de serem mais 
populares ou mais urbanos, de usarem cavaquinhos ou 
violinos, etc. Temos mais ou menos definido o que se 
vai seguir, mas não é tempo ainda de falar disso.

“Terra de Abrigo” tem sido um projecto 
unanimemente bem recebido, quer pelo público, 
quer pela crítica. Que razões principais encontra 
para uma adesão tão forte?
Primeira razão, o canto alentejano (que é muito mais 
desconhecido do que pensávamos) e o modo como foi 
cantado pelos seus divulgadores. Depois, as cantigas 
escolhidas, ou o som da orquestra que lhes deu outra 
dimensão ou a variedade e, nalguns casos, o exotismo 
dado pelos convidados. Por fim, a sorte que é sempre 
necessária para acertar na divulgação, no canal certo que 

vai amplificar a mensagem. Todos sabemos quantas 
coisas boas ficam por aí escondidas. 

"Terra de Abrigo" tem também evidentes qualidades 
para penetrar no mercado internacional. Isso está a 
acontecer? Isso vai acontecer? Isso pode acontecer?
Desde o princípio que acreditávamos no lançamento 
internacional e mais reforçámos essa ideia com algumas 
reacções que nos chegaram de alguns sítios onde o 
disco chegou. O lançamento internacional não está a 
acontecer, vai acontecer e já devia estar a acontecer.

Como classifica o actual momento da música 
portuguesa de raiz tradicional?

Estamos em fase de enchimento. Apareceram novos 
grupos e músicos com outras ideias, está em 
desenvolvimento um novo público e irão certamente 
aparecer mais espectáculos. Com o continuado 
afastamento dos grandes meios de divulgação, é obra...

Que expectativas tem em relação ao concerto do 
Festival Músicas do Mundo, que vão abrir?
Voltar a subir ao palco com os coros e a orquestra é 
alguma coisa que antecipamos com grande prazer 
porque já conhecemos a sensação. É óptima! Só 
esperamos transmitir isso a quem lá estiver. Abrir o 
festival é uma responsabilidade à qual esperamos 
corresponder da melhor maneira. 
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Ensaio do espectáculo realizado no Centro Cultural de Belém.

Um período decisivo para o futuro de Sines
Caros munícipes,

Sines está a viver um período importante no que respeita às 
perspectivas de desenvolvimento e afirmação do nosso 
município, da cidade e de Porto Covo.
  Para vos dar conta desta afirmação, destaco alguns aconte-
cimentos e realizações que serão marcas do desenvolvimento e 
afirmação de Sines.
  O grande Porto de Contentores - Terminal XXI - iniciou a sua 
actividade dia 31 de Maio. Com o arranque do movimento de 
carga de contentores e os contratos estabelecidos entre a PSA, 
a MSC, a CP e a empresa Luís Simões estará garantida uma 
perspectiva de desenvolvimento progressivo deste porto, que 
dará um contributo decisivo ao crescimento de Sines, através da 
atracção de empresas e investidores. Esperamos o seu impacto 
na criação de muitos postos de trabalho para a juventude de 
Sines e da região e na dinamização da vida económica e social 
da nossa cidade e concelho.
  Comemoraram-se os 25 anos de actividade do Porto de Sines, 
numa conferência onde foi discutida a sua evolução, 
crescimento e importância para o país e para Sines. Um dos 
temas abordados foi a convivência do porto com a cidade e a 
importância de uma relação profícua entre a Câmara e a APS, 
fundamentais para a indução de desenvolvimento e 
dinamização da vida urbana. A necessidade imperiosa de boas e 
rápidas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias de Sines a 
Setúbal, Lisboa, Espanha e Europa foi acentuada pelo 
presidente da Câmara e por vários intervenientes. 
  Estou absolutamente convicto da importância decisiva do mar, 
da plataforma marítimo-portuária - com os portos de 
combustíveis, de contentores e carga geral -, da pesca e do porto 

de recreio como elementos fundamentais do 
nosso desenvolvimento, assim como do nosso 
potencial de áreas e equipamentos turísticos. São 
estes elementos devidamente conjugados que 
definirão e marcarão o nosso desenvolvimento 
futuro e a afirmação de Sines como um grande 
centro económico, urbano e social.
  Mas a vida actual de Sines e o seu futuro não se 
circunscrevem apenas a estes elementos e 
cenários.
  Neste momento, a Câmara Municipal de Sines 
está a fazer investimentos impressionantes em 
equipamentos fundamentais ao desenvolvimento, 
coesão e solidariedade, nas áreas da habitação, 
da educação, cultura, desporto e acção social.
  Sines tem nesta data um bairro social pronto a ser 
habitado por cerca de 400 pessoas que têm vivido 
em barracas e casas degradadas. Esperamos pelo visto do 
Tribunal de Contas para proceder ao realojamento destas 
famílias, que não passarão mais nenhum Inverno expostas ao 
frio, à chuva, em condições de miséria humana e social. 
  Na Quinta dos Passarinhos, está a ser construído um outro 
novo bairro, de 172 habitações, para aquisição a custos 
controlados por famílias de Sines. Promovido pela Câmara, o 
bairro, em condições de albergar mais de 500 pessoas de 
Sines, ficará pronto no 1.º trimestre de 2005.
  Nessa data, estarão também concluídas as novas piscinas, 
abertas a toda a população para aprendizagem de natação, 
práticas desportivas competitivas, cultura física e lazer.
  No Verão do ano que vem, Sines vai ter uma nova biblioteca, 
um auditório moderno e um excelente centro de artes.

  Sines vai ter uma nova casa de velório, libertando 
o lugar da actual para um espaço de convívio e 
lazer da juventude.
  Porto Covo está no caminho da qualificação 
urbana com o novo jardim público construído e ao 
serviço dos porto-covenses e visitantes; com o 
novo parque de estacionamento e os arranjos 
envolventes; com o novo centro de dia; com os 
projectos em curso para a qualificação da Rua 
Vasco da Gama e centro histórico; com o Plano de 
Urbanização, que estará em vigor no próximo ano.
  Com estes novos equipamentos - portuários, 
habitacionais, culturais, desportivos e de lazer -, 
Sines dá um passo extraordinário no caminho do 
progresso, da modernidade e da afirmação de uma 
terra em crescimento, atractiva, onde haverá cada 
vez mais e melhores condições de vida.

  Tudo isto é o resultado de um trabalho persistente, preparado e 
realizado com determinação.
  Nesta data, e apesar das enormes dificuldades que temos de 
enfrentar, é fundamental mantermos o empenho e a vontade de 
continuarmos a trabalhar pela qualificação, apostarmos e 
investirmos na educação, na juventude, mobilizarmos todas as 
energias, individuais e colectivas para trabalharmos por Sines.
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Mais de 500 mil euros em apoios
a colectividades do concelho
Os protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Sines e as associações não 
desportivas de Sines foram assinados dia 16 de Junho.

A CÂMARA Municipal de Sines e 14 associações e 
entidades sineenses com actividade nas áreas da 
cultura, protecção civil, acção social, turismo e 
educação, celebraram dia 16 de Junho, nos Paços do 
Concelho, protocolos de colaboração para 2004. Os 
protocolos, que o presidente da câmara, Manuel 
Coelho, considerou fundamentais para a transparência 
da transferência de dinheiros públicos e da sua 
utilização, estabelecem um apoio do município às 
várias entidades no montante total de 503 mil euros.

 As entidades que celebraram protocolos com a 
autarquia foram: A Gralha - Associação de 
Desenvolvimento de Porto Covo, Artes & Ofícios - 
Associação de Artesãos do Concelho de Sines; 
Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do 
Cacém, Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega, Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Sines, Associação dos Serviços Sociais, 
Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 
Autarquias de Sines, Associação para o Ensino Bento 
de Jesus Caraça, Associação Sócio-Cultural de Porto 
Covo, Centro Cultural Emmerico Nunes, 
CERCISIAGO, Comissão de Carnaval de Sines, 
Contra-Regra - Associação de Animação Cultural, 
RESGATE - Associação da Nadadores-Salvadores do 
Litoral Alentejano e Santa Casa da Misericórdia de 
Sines e Sociedade Musical União Recreio e Sport 
Sineense.
 Ana Gomes, presidente da Associação para Ensino 

Bento de Jesus Caraça, agradeceu o apoio da câmara 
num quadro de restrições orçamentais e prometeu que 
a sua associação irá aplicar da melhor forma as verbas 
concedidas.
 Luís Gil, presidente de A Gralha - Associação de 

Desenvolvimento de Porto Covo, reconheceu o 
esforço da autarquia no apoio, em particular, a três 
associações da freguesia que dirige (A Gralha - , 

Associação Sócio-Cultural de Porto Covo e Associação 
de Moradores do Salão Comunitário da Sonega).
 José Figueira, presidente da direcção da Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Sines congratulou-se 
igualmente com o apoio municipal.
 Manuel Coelho reconheceu que as verbas atribuídas 

não são suficientes para suprir as necessidades das 
associações, mas notou que Sines foi dos poucos 
municípios do país a não diminuir os subsídios ao 

movimento associativo. “É uma manifestação 
significativa da vontade desta câmara em apoiar as 
colectividades e potenciar o seu contributo para a vida 
de Sines”, afirmou.
 Os montantes dos apoios financeiros atribuídos a cada 

entidade podem ser consultados no Anexo III do 
Orçamento Municipal 2004 (páginas 19-22), 
disponível no site municipal (www.mun-sines.pt).

Petrogal assina protocolo com Câmara
para apoio ao desporto, cultura e acção social

A PETROGAL / Petróleos de Portugal S. A. e a 
Câmara Municipal de Sines assinaram dia 21 de Junho, 
nos Paços do Concelho, um protocolo para apoio à 
autarquia e a 22 entidades do concelho, no âmbito da 
relação da empresa com a comunidade local.

 O protocolo define um conjunto de donativos a 

entregar pela empresa à CMS e às 
outras entidades no valor total de 
242 mil euros. O apoio à câmara - 
100 mil euros - destina-se ao 
patrocínio do Festival Músicas do 
Mundo.

 “Produzir não chega. É 
necessário ter uma atitude de 
solidariedade  para com o 
concelho”, disse José Manuel 
Catarino, director da Refinaria de 
Sines. “O grupo tem passado por 
um conjunto de alterações que não 
tem possibilitado avançar com 
este tipo de iniciativas. Esperamos 
repeti-las no futuro de uma forma 
mais regular e substancial”, 
acrescentou.

 O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, considerou a Petrogal “quase uma excepção
no apoio das grandes empresas à vida de Sines” e 
congratulou-se com esta parceria em prol do 
município.

 O autarca garantiu ainda que a câmara continuará a 
pugnar pela obtenção de mais meios para apoiar as 
actividades dos clubes, colectividades e entidades, nas 
áreas do desporto, cultura e acção social.
 As entidades cobertas pelo apoio da Petrogal foram, 

além da Câmara Municipal de Sines, as seguintes: 
Agrupamento Escolar 1 n.º 1 de Sines, Andebol Clube 
de Sines, Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago 
do Cacém, A Gralha - Associação de Desenvolvimento 
de Porto Covo, Bombeiros Voluntários de Sines, 
Centro Cultural Emmerico Nunes, Cercisiago, Clube 
de Natação do Litoral Alentejano, Clube Desportivo de 
Porto Covo, Clube Náutico de Sines, Comissão do 
Carnaval de Sines, Contra-Regra - Associação de 
Animação Cultural, Ginásio Clube de Sines, Grupo 
Desportivo da Baixa de São Pedro, Independentes 
Futsal Associação, Moto-Clube Águias do Oceano,
Rádio Sines, Resgate - Associação de Nadadores-
Salvadores do Litoral Alentejano, Santa Casa da 
Misericórdia de Sines, Sociedade Columbófila Vasco da 
Gama, Sociedade Musical União Recreio e Sport 
Sineense e Vasco da Gama Atlético Clube.

O presidente da câmara, Manuel Coelho, e o presidente da Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do Cacém, João Doroteia, assinam o protocolo de colaboração.

O protocolo envolve um montante  total de apoios da Petrogal à CMS e entidades no valor de 242 mil euros.
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Terminal XXI começou a operar
A inauguração do terminal de contentores do porto de Sines foi feita no dia 31 de Maio, com 
o navio MSC Cristiana.

O TERMINAL de contentores do Porto de Sines - Terminal
XXI - começou a operar dia 31 de Maio. O primeiro 
cargueiro a aportar em Sines, o Cristiana, faz parte da 
operadora MSC - Mediterranean Shipping Company, o tão 
esperado primeiro cliente da concessionária PSA (Port of 
Singapore Authority).
 Passava pouco das 14 horas de dia 31 quando uma das gruas 

do Terminal XXI retirou o primeiro contentor do Cristiana. 
Foi a operação inaugural do porto, seguida de uma visita ao 
interior do navio de toda a comitiva de empresários e 
autarcas. No dia seguinte, foi a vez da visita de Carmona 
Rodrigues, o ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Habitação.
 “A partir de agora vamos ter navios com frequência regular.

É uma época nova no porto de Sines”, disse o ministro, 
desvalorizando o facto de o terminal ter estado um ano sem 
actividade. “É um investimento a longo prazo. O que 
interessa é que, a partir do momento em que começou, vai ter 
regularidade e perenidade”.
 Rui Pinto, o feliz director comercial da PSA, classificou a 

inauguração como “o início de uma aventura” e disse que os 
cerca de 12 meses entre a conclusão física do terminal e o 
início da  sua operação foi utilizado na procura de clientes. 
 O primeiro desses clientes, a operadora suíça MSC, uma das 

maiores companhias de navegação do mundo, com quem a 
PSA tem um contrato de cinco anos, é visto pelo presidente 
da Administração do Porto de Sines como uma garantia de 
sucesso do terminal.
 “A MSC por si própria tem dimensão suficiente e mercado 

potencial para o porto de Sines esgotar rapidamente a 
capacidade instalada”, disse José Monteiro de Morais ao 
jornal Público. “Se a empresa se fixar no Terminal XXI com 
mais uma linha marítima haverá uma antecipação do início 
da segunda fase de expansão do porto”.
 Nesta primeira fase estão previstos atracar no terminal entre 

dois a três navios por semana. O terminal tem actualmente 
uma capacidade anual estimada de 300 000 TEU's 
(contentores de 20 pés), podendo vir a ser estendida a cerca 
de 1,5 milhões na sua quarta e última fase, prevista para 
meados dos anos 2010.

Ligações do porto ao país e à Europa. O Terminal XXI, 
um investimento de 80 milhões de euros no seu estado 
actual, tem várias vantagens competitivas no contexto dos 
portos atlânticos e do Mediterrâneo Ocidental. As principais 
são a excepcional profundidade dos fundos (que permite 
receber navios de todas as dimensões), a posição favorável no 
cruzamento das principais rotas mundiais, a possibilidade de 
ampliação e uma grande área disponível para zonas de 
actividades logísticas e instalação de uma rede de empresas de 
actividades económicas diversas. Uma boa ligação 

rodoviária e ferroviária ao resto do país e à Europa é outra 
componente decisiva para o sucesso do projecto. 
 Num momento em que subsistem importantes carências a 

nível de acessibilidades, Carmona Rodrigues anunciou que 
vai ser aberto, em Julho, um concurso internacional para a 
construção da linha ferroviária de mercadorias entre Casa 
Branca e Évora.
 “É um troço fundamental para fazer a ligação Sines - 

Évora - Elvas - Madrid. O objectivo é que a obra esteja 
pronta em 2005”, afirmou o ministro. “Depois faltará a 
modernização da linha entre Évora e Elvas, para ligar à rede 
espanhola de mercadorias. Tudo isto faz parte de um eixo da 
rede trans-europeia de transportes, fundamental para o 
desenvolvimento deste porto.”
 Outro trunfo para ajudar o porto a penetrar no mercado 

nacional e ibérico é o contrato já celebrado entre as 
empresas PSA, CP e Luís Simões, para a constituição do 
Sistema Intermodal XXI (SIM XXI). Este sistema escoará 
parte dos contentores por via rodoviária e outra parte, mais 
significativa, por caminhos-de-ferro, permitindo também 
retirar cerca cem camiões diários à estrada entre Sines e 

Lisboa.
Impacto económico em Sines. Mas subsistem reservas 

quanto ao impacto de um terminal de transbordo no 
desenvolvimento de Sines e da região. Carmona Rodrigues 
está optimista.
 “O Terminal XXI vai ultrapassar muito as premissas do 

projecto em termos de dinâmica. Irá atrair, estou 
convencido, não só uma dinâmica económica directamente 
relacionada com o sector (logística, transportes, etc.), mas 
também vai permitir a abertura de novas pequenas e médias 
empresas associadas a esta actividade, como costuma 
acontecer”.
 É essa a esperança do presidente da Câmara Municipal de 

Sines, Manuel Coelho que considerou “histórico” o 
momento da inauguração do terminal, insistindo na 
necessidade imperiosa da construção das acessibilidades 
(ferrovias rápidas Sines - Setúbal - Lisboa e Sines - Évora - 
Badajoz - Madrid - Europa; o IC33 - Sines- Grândola - 
Évora - Espanha e o IP8 - Sines - Beja - Rosal de la Frontera), 
vias fundamentais para a afirmação deste porto como 
estrutura dinamizadora de Sines e Alentejo. 

O navio Cristiana, do operador MSC, inaugurou o Terminal XXI.

A comitiva foi recebida a bordo do Cristiana.

O primeiro contentor. O presidente da CMS, Manuel Coelho, e o ministro Carmona Rodrigues.

A parte mais significativa dos contentores é transportada por via ferroviária.

Com o T. XXI, o Porto de Sines torna-se em definitivo o mais importante do país.



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

Jun./Jul.
2004

6 Turismo

Câmara assinala
Dia do Pescador
O Dia do Pescador em Sines, uma organização da Câmara 
Municipal, incluiu um jantar-convívio e uma exposição 
fotográfica sobre a pesca na cidade.

A CÂMARA Municipal de Sines assinalou, dia 29 de 
Maio, o Dia do Pescador (31 de Maio). Este ano, as 
comemorações incluíram um jantar-convívio, no Salão 
da Música, onde estiveram presentes 130 pessoas 
(pescadores e famílias), e uma exposição fotográfica 
sobre os pescadores em actividade em Sines.
 Foi um dia de festa, excepcional no contexto das difi-

culdades que vive o sector em Portugal e em Sines.
 Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal, 

justificou o facto de Sines ser uma das poucas 
autarquias do país que assinala a data como “uma 
merecida homenagem ao que os pescadores 
representaram e representam para a vida do concelho”, 
apelando às várias entidades responsáveis para que 
defendam a pesca em Sines.
 José Carlos Espadinha, vice-presidente da Assembleia 

Municipal de Sines e mestre-terra da traineira Célia 
Maria, mostrou-se pessimista quanto ao futuro da 
pesca na região.
 “Duvido que daqui a 10 / 20 anos a pesca ainda exista 

em Sines”, afirmou. “Há 10 anos, havia cerca de 1100 
pescadores. Agora, somos cerca de 300”.
 Espadinha, que voltou a insurgir-se contra a “não 

compensação” dos pescadores pela retirada de áreas de 
pesca imposta pelos novos terminais, mostrou-se 
favorável a um defeso para as espécies ameaçadas e a 
medidas sociais de apoio aos trabalhadores da pesca.
 Depois do jantar houve um animado baile com o duo 

musical Vanda Isabel e Maria de Fátima.

Pescadores para sempre
A Capela da Misericórdia esteve cheia de homens do 
mar em Maio e Junho. Dia 29 de Maio, dos pescadores 
em carne e osso e respectivas famílias, na 
concorridíssima inauguração da exposição “Pescadores 
de Sines”. Até 20 de Junho, dos pescadores nas 
fotografias de Carlos Seixas que a compuseram.
 As mais de duas dezenas fotografias expostas na Cape-

la são a primeira parte de um trabalho mais vasto, da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Sines, que 

pretende fazer o registo da pesca e sobretudo dos 
pescadores que trabalham actualmente em Sines. Para 
que se conheça melhor já hoje os homens que fazem 
viver a actividade fundadora da história da cidade e para 
que o futuro não os esqueça. Depois de concluído todo 
o trabalho será editado um álbum, que dará maior 
perenidade e acessibilidade a este registo.
 Carlos Seixas, que acompanhou os pescadores das 

traineiras “A Charanga das Chagas”, “Célia Maria”, 
“Francisco André”, “Esperança no Futuro” e “A Cidade 
de Sines”, centrou-se sobretudo nas figuras humanas. 
Há fotos do mar, do céu, do peixe, dos apetrechos, mas 
são os retratos a preto e branco dos rostos desenhados 
pelo sol e pelo sal que constituem o coração da 
exposição.
 E basta os rostos para perceber o estado da pesca na 

cidade: em primeiro lugar, há toda uma geração prestes 
a deixar a profissão e são muito poucos os jovens para a 
substituir; em segundo lugar, são os imigrantes que 
estão a assegurar alguma revitalização das companhas.
 É de um imigrante ucraniano a melhor foto da expo-

sição. Ao lado de uma bandeira com o nome a matrícula 
da traineira “Esperança no Futuro”. A realidade estava 
ali a legendar-se a si própria, e Carlos Seixas, também 
ele um “caçador”, não a deixou escapar. Agora é esperar 
que seja bom augúrio.

Festa da gastronomia

A CÂMARA Municipal de Sines organizou, entre 4 e 
11 de Julho, no terraço da Docapesca, a nona edição da 
Mostra Gastronómica “Sines, Alentejo à Mesa”, este 
ano com a participação de 12 “tasquinhas”. Com 
animação diária, foi mais uma ocasião para provar num 
único espaço algumas das mais apreciadas delícias da 
gastronomia local, regional e não só. A mostra teve o 
apoio da Administração do Porto de Sines, Região de 
Turismo da Costa Azul e Docapesca. Balanço da mostra 
no Sineense de Agosto.

Sines recebe
velejadores ingleses

Sines acolheu mais uma vez, no fim-de-semana de 19 e 
20 de Junho, uma etapa do Yachting Monthly Rally 
Portugal do World Cruising Club, prova amadora de 
vela que todos os anos traz dezenas de velejadores 
ingleses à costa portuguesa. Vindos de Cascais e em 
direcção a Lagos, os mais de 70 velejadores aportaram 
em Sines dia 19, tendo sido recebidos nos Paços do 
Concelho pelo presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Coelho. O edil sineense falou-lhes da tradição 
marítima de Sines, terra de Vasco da Gama, e das novas 
estruturas portuárias, formulando também um convite 
para assistirem ao Festival Músicas do Mundo 2004. 
Andrew Bishop, director do Rally e principal 
responsável pelo World Cruising Club, agradeceu a 
hospitalidade de Sines e congratulou-se com as obras 
de beneficiação da marina actualmente em curso. 

Município promovido
na Feira de São João
O município de Sines esteve representado na Feira de 
São João, que decorreu em Évora entre 18 e 30 de 
Junho. O pavilhão de Sines teve patente uma exposição 
de artesanato da Associação de Artesãos do Concelho 
de Sines e uma exposição (com projecção de vídeo 
retrospectivo) relativa ao Festival Músicas do Mundo.

Correcção ao Sineense de Abril / Maio
No texto sobre as medalhas mérito publicado no 
Sineense #36 (pág. 20) existe uma incorrecção. Onde 
se lê que Clemente Soares foi presidente da Comissão 
Administrativa de Sines até 25 de Junho de 1976 deve 
ler-se 1975. Ao próprio, aos seus sucessores na 
comissão e aos leitores, as nossas desculpas.

Os velejadores foram recebidos nos Paços do Concelho.

A inauguração da exposição “Pescadores de Sines” foi muito concorrida.

Jantar-convívio integrado no Dia do Pescador.

“Os Notas” actuaram na mostra dia 3 de Julho.
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Sons do mundo
a caminho de Sines
O Festival Músicas do Mundo 2004 realiza-se no Castelo 
entre 29 e 31 de Julho. As iniciativas paralelas foram este 
ano reforçadas com um segundo palco, junto à praia.

EDITORIAL

Festival de encontros
Vamos realizar em Sines a grande festa da música e do 
encontro entre pessoas, povos e culturas. 
  Numa fase tão difícil da história contemporânea é mais 
importante que nunca ouvir o outro, tentar 
compreendê-lo, procurar convergências, enfim, 
sem deixar de ser o que se é, abrir-se à 
diferença.
  O FMM é, desde o seu nascimento, em 1999, 
marcado pela qualidade, pela diversidade e por 
esta abertura. Mas esta edição é especialmente 
rica em encontros. 
  Encontros entre géneros, como são os casos da 
extraordinária “Terra de Abrigo”, que junta o cante 
alentejano à música orquestral, e da 
multifacetada cantora grega Savina Yannatou. 
Encontros entre tradições musicais, como faz Roberto 
Rodriguez com as músicas judaica e cubana e David 
Murray com o jazz e a música de Guadalupe. Encontros 
do passado com o presente, como é o caso dos jovens 
Rokia Traoré e Warsaw Village Band. Encontros, 
finalmente, de Portugal com duas figuras maiores das 
músicas do mundo, o brasileiro Tom Zé, pela primeira vez 
em Portugal para um concerto completo, e o nigeriano 

Femi Kuti, que nunca tinha actuado no nosso país.
  Num festival que se quer cada vez melhor e mais 
marcante para a vida de Sines, este ano o programa de 

iniciativas paralelas aos espectáculos no Castelo 
foi reforçado. Na Capela da Misericórdia, haverá 
cinema documental, conversas com três dos 
músicos do FMM e concertos. Junto à praia será 
montado um segundo palco, onde o festival 
continuará pela noite dentro.
  Por tudo isto consideramos esta a melhor 
programação da história do nosso festival. 
Convidamo-lo a desfrutá-la e a ajudar-nos a fazer 
um espectáculo à parte que já é uma marca do 
FMM: o seu insuperável ambiente, em que 
pessoas de todas as idades e origens se juntam 

para a confraternização, a comunhão de sentimentos e 
valores e a descoberta da grande música.
  Sejam novamente bem-vindos ao Castelo do Mundo.

  O Presidente da Câmara
  Manuel Coelho

A música com espírito de aventura é em Sines. 
Aventura da música ela própria, a mais livre e 
verdadeira que o mundo tem para oferecer. Aventura 
dos espectadores, que vêem neste festival sobretudo um 
lugar de descoberta. Juntando a alegria de sempre a um 
cuidado especial, o programa deste ano é 
particularmente rico.  Haverá vozes sublimes, cheias de 
cambiantes (Savina Yannatou, Rokia Traoré), mas 
também performers explosivos, a energia ao serviço do 
génio (Tom Zé, Femi Kuti). Haverá jazz aberto às 
músicas do mundo (David Murray, Pharoah Sanders, 
Roberto Rodriguez) e tradição aberta à modernidade 
(Terra de Abrigo, Warsaw Village Band). Haverá 
cinema, conversas, mais concertos, festival até o sol 
nascer. Viva tudo, esteja aberto a tudo. Viva uma 
semana de espírito FMM.

QUINTA 29

RONDA DOS QUATRO CAMINHOS
Portugal

21H30

WARSAW VILLAGE BAND
Polónia

23H00

SEXTA 30

SAVINA YANNATOU
Grécia

21H30

D. MURRAY CREOLE PT. com PH. SANDERS
EUA / Guadalupe

23H00

TOM ZÉ
Brasil

00H30

SÁBADO 31

SEPTETO ROBERTO RODRIGUEZ
Cuba / EUA

21H30

ROKIA TRAORÉ
Mali

23H00

FEMI KUTI
Nigéria

00H30

CONCERTOS NO CASTELO

INICIATIVAS PARALELAS

FMM NA CAPELA

24-31

FMM AFTER-HOURS

29-31

TODA A INFORMAÇÃO
www.fmm.com.pt
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INICIATIVAS PARALELAS

FMM na Capela
Capela da Misericórdia, 24-31 de Julho

CINEMA DOCUMENTAL Sessões às 21h30

24: “A Minha Casa”, de Leendert Pot e 
Michel Schopping (Holanda). Cristina
Branco e Custódio Castelo em casa e no 
palco. Estreia nacional com a presença dos 
realizadores.

25: “Saudade do Futuro”, de Marie-
Clemence e César Paes (França / Brasil). 
Drama e humor na vida dos músicos de rua 
de São Paulo.

26: “Amandla! A Revolution in Four-Part Harmony”, de Lee 
Hirsch (EUA / África do Sul). A música usada como forma de 
protesto contra o apartheid na África do Sul. 

27: “Tom Zé, ou Quem Vai Colocar Dinamite na Cabeça do 
Século”, de Carla Gallo (Brasil). Retrato estético de um dos 
maiores cantores e compositores da música brasileira.

28: “Morabeza”, de Constantino Martins (Portugal). A vida e a 
música dos cabo-verdianos em Portugal. Com a presença do 
realizador.

CONVERSAS COM OS ARTISTAS Às 17h00

29: David Murray
O músico norte-americano explica a abertura 
do seu jazz às outras músicas (ver pág. 9).

30: Tom Zé
Do tropicalismo à globalização, uma 
conversa aberta sobre a música e o mundo 
(ver pág. 9). 

31: Roberto Juan Rodriguez
O compositor cubano fala da sua carreira e do seu encontro com a 
música judaica. (ver pág. 10).

CONCERTOS Às 18h30

30: Pangeia Instrumentos (Portugal). O
concerto que dá vida ao projecto de 
(re)invenção de instrumentos de Victor 
Gama.

31: München (Portugal). Seis músicos, 
treze instrumentos das mais variadas 
origens, num jovem projecto experimental.

FMM After-hours
Avenida Vasco da Gama, 29-31 de Julho

CONCERTOS Após os espectáculos do Castelo

29: Di Grine Kuzine (Alemanha). Vêm de 
Berlim, mas a sua música é do coração 
selvagem da Europa. Com um som 
inimitável, a banda combina canções 
populares e tradicionais do leste europeu 
com elementos modernos e urbanos, pop, 
ska, texmex, latin-grooves e canções 
standard internacionais. Os arranjos são 
cheios de energia e extremamente 
dançáveis e a voz de Alexandra Dimitroff é 
quente e intensa. A não perder.

30: Nike Ensemble (Portugal). Um grupo desconcertante. A 
música, que tanto parece remeter para Àfrica, Balcãs, Jamaica, 
como para nenhum desses lugares, é quase inclassificável, a não 
ser na qualidade e no carácter festivo. As letras, cantadas numa 
língua inventada, são plenas de humor. E os músicos, polivalentes, 
são do género “rigor no caos”. Irreverência, para desfrutar a seguir 
ao mais irreverente músico do festival: Tom Zé.

31: Refilon (Portugal). O projecto Refilon, nascido em 2001 por 
iniciativa dos músicos Djoy Abu-Raya e Paulino, ex-elemento dos 
Ferro Gaita, tem uma linguagem que assenta na cultura e nos ritmos 
cabo-verdianos em fusão com outras sonoridades afro, o jazz e os 
blues. Com um repertório original e completamente acústico, será 
um concerto para continuar, de forma mais serena, a África que 
Femi Kuti deixou a escaldar.

ANIMAÇÃO

O segundo palco, junto à Praia Vasco da Gama, tem animação 
permanente antes e depois dos concertos.

Todas as iniciativas paralelas do FMM têm entrada livre. 

QUINTA 29

RONDA DOS QUATRO CAMINHOS “TERRA DE ABRIGO” Portugal, 21h30

Uma orquestra
na planície
Uma orquestra e seis grupos corais encontram-se em palco num dos 

projectos mais ambiciosos da história da música tradicional portuguesa.

NA SUA sexta edição, o FMM presta homenagem à música 
alentejana com o espectáculo que ela merece. Juntando no 
mesmo palco seis grupos corais (Moura, Campo Maior, Évora, 
Serpa, Baleizão e Aldeia Nova de São Bento), uma orquestra de 
30 elementos (Sinfonietta de Lisboa) e os músicos da Ronda 
dos Quatro Caminhos, “Terra de Abrigo” é já um marco na 
música nacional. 
  O concerto a que iremos assistir em Sines baseia-se no disco 
do mesmo nome, lançado em 2003, assinalando o 20.º 
aniversário da Ronda dos Quatro Caminhos. O trabalho foi 
difícil, mas o resultado compensou: boas vendas, aclamação da 
crítica e um espectáculo que lotou os dois únicos espaços em 
que se apresentou até agora em Portugal, o Centro Cultural de 
Belém e a Festa do Avante.
  À partida, a ideia de “tocar no cante” não deixava de colocar 
questões. O cante nu continuaria a soar genuíno vestido das 
cordas de uma orquestra? Os cantadores formados nos 
campos entender-se-iam com os músicos de treino clássico? 
Caberia a alma alentejana numa sala de concertos? 
  A resposta foi afirmativa. A orquestra acrescentou diversidade 
tímbrica e harmónica ao cante, mas deixou intactas as suas 
melodias e cambiantes polifónicas.
  A impressão que dá em “Terra de Abrigo” é que o cante voa. 
Voa sobre a planície e conhece, com orgulho, a sua própria 
grandeza. Voa para mais longe, Lisboa, Andaluzia, Marrocos - 
as paragens representadas em quatro convidados do disco: 
Kátia Guerreiro, Esperanza Fernandez, Antonio Rodríguez, 
Amina Alaoui -, e redescobre-se parte de uma velha nação, o Al-
Andalus.
  É este cante mais consciente de si próprio, mais aberto a travar 
conhecimentos, mas com o mesmo carácter de sempre, que dia 
29 abre em grande o Festival Músicas do Mundo 2004.

MÚSICOS: Ronda dos Quatro Caminhos António Prata, 
violino e bandolim | Carlos Barata, acordeão e bandolim | Pedro 
Fragoso, teclas | Pedro Pita, bateria | Mário Peniche, baixo 
eléctrico | João Oliveira, voz e guitarra | Sinfonietta de Lisboa 
Dirigida por Vasco Pearce de Azevedo | Grupos corais Moura,
Campo Maior, Évora, Serpa, Baleizão e Aldeia Nova de São 
Bento
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WARSAW VILLAGE BAND Polónia, 23h00

Das aldeias polacas
para a aldeia global
Revelação do circuito das músicas do mundo em 2004, a Warsaw 

Village Band mostra como soa hoje a música de sempre do coração da 

Polónia.

A TECHNO não é nova. Nem o punk. Nem o hardcore. Existiram 
sempre, na maioria das países, nas mais recônditas aldeias. Foi 
este o ponto de partida de grupos como os suecos Hedningarna, 
que arrastaram um multidão de fãs a Sines em 2002. É este o 
ponto de partida da Warsaw Village Band, prémio “revelação” 

das músicas do mundo em 2004, atribuído pela BBC Radio 3, e o 
novo grupo de culto da folk europeia.
  Em 1997, incapazes de se identificar com a versão bem 
comportada do folclore polaco então existente, três rapazes e 
três raparigas de Varsóvia meteram-se a caminho da Mazóvia, o 
coração do país, à procura da verdadeira música das suas 
aldeias. Uma vez lá, sentaram-se e ouviram os velhos. E o que 
ouviram salvaram e renovaram: canções de casamento, 
canções de protesto, baladas de amor.
  A força da nova-velha música polaca da Warsaw Village Band 
baseia-se em três elementos: os instrumentos de cordas (em 
especial a “suka”, uma espécie de violino criado no século XVI e 
percutido com as unhas), capazes de serem eles próprios e 
transfigurarem-se em muitos outros; os tambores incansáveis, 
em chamamento permanente à dança; e uma forma peculiar de 
uso da voz, o “canto branco”, adaptado do grito que os pastores 
usavam para se chamar a longas distâncias.
 A essa música - que o público mundial conhece sobretudo do 
disco “People's Spring” (2002) - uns chamam “bio-techno”, 
acentuando o facto de só com meios acústicos provocar o efeito 
hipnótico da música electrónica de dança, e outros “hardcore 
folk”, acentuando o carácter abrasivo dos timbres e a força 
monumental das percussões. 
  Seja como for, é grande música e 29 de Julho vai voltar a ser dia 
de modernos primitivos no Castelo de Sines.

MÚSICOS: Maja Kleszcz, voz, violoncelo | Magdalena Sobczak, 
saltério, voz | Sylwia Swiatkowska, violino, “suka”, voz | Piotr 
Glinski, tambor | Maciej Szajkowski, tambor | Wojtek Krzak, 
violino, sanfona, berimbau
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SAVINA YANNATOU Grécia, 21h30

A diva do Mediterrâneo
Clássica, vanguardista, sempre intensa, Savina Yannatou é uma das 

maiores cantoras europeias da actualidade.

UMA CANTORA tão aberta que consegue ter ao mesmo tempo 
como modelos Montserrat Figueras, companheira de Jordi 
Savall, sublime “arqueólogo” da música antiga, e Diamanda 
Galás, “diabólica” experimentalista vocal, não pode deixar de 
merecer simpatia. Comove sempre uma artista para quem a 
música é uma espaço infinito de estudo, fascínio, auto-
melhoramento. Sem preconceitos.

  O percurso de Savina explica a artista que é. Começou a 
carreira pela música erudita, interessou-se pelo jazz e só 
depois enveredou pela música tradicional, quando em 1993 foi 
convidada para fazer um disco de canções dos judeus 
sefarditas da cidade de Tessalónica.
  Não foi preciso muito tempo para compreender que tudo o que 
aprendera poderia confluir aí: a segurança técnica adquirida na 
sua formação clássica e a aventura do improviso da sua 
experiência jazzística poderiam ajudá-la a dar nova vida não só 
a essas canções, como ao melhor do cancioneiro 
mediterrâneo.
  O grupo instrumental que a acompanhou nesse primeiro 
trabalho tomou o nome do disco - “Primavera en Salonico” - e 
passou a trabalhar com ela regularmente. Em conjunto, 
gravaram ainda “Mediterranea”, (1998), “Virgin Maries of the 
World” (1999) e o disco ao vivo “Terra Nostra” (2003).
  Juntos, a voz ecléctica de Savina e a combinação de 
instrumentos orientais e ocidentais dos “Primavera en 
Salonico” conseguem conferir unidade a um repertório que 
inclui música tão diferente quanto hinos ortodoxos, baladas 
provençais, polifonias da Sardenha, “maqams” do Médio 
Oriente e rápidas fugas para as Caraíbas e a Irlanda. 
  Respeitadora da tradição, mas também ávida de novos sons e 
texturas, Savina Yannatou leva aos limites o rigor e o 
refinamento. A conhecer, dia 30 de Julho, no Castelo de Sines, 
onde estreará algumas músicas do próximo disco e terá como 
convidada a cantora tunisina Lamia Bedioui, que participou 
com ela em "Terra Nostra".

MÚSICOS: Savina Yannatou, voz | Lamia Bedioui, voz 
(convidada) | Primavera en Salonico Kostas Vomvolos, 
qanun, acordeão (orquestração) | Kyriakos Gouventas, violino | 
Haris Lambrakis, ney | Yannis Alexandris, alaúde, guitarra, 
tamboura | Leftheris Angouridakis, percussão | Kostas 
Theodorou, contrabaixo

DAVID MURRAY CREOLE PROJECT com PHAROAH SANDERS 
EUA / Guadalupe, 23h00

Gigantes nas Caraíbas
Duas figuras maiores do jazz, David Murray e Pharoah Sanders, 

juntam-se em Sines para um encontro com a música de Guadalupe.

É O TERCEIRO ano que David Murray vem ao festival. E vai ser 
um privilégio voltar a tê-lo entre nós, porque a música que traz é 
sempre surpreendente e a gente que o acompanha é sempre de 
qualidade. Depois dos reencontros do jazz com a sua família da 
África do Sul e de Cuba, de que Sines foi testemunha em 2001 e 
2002, Murray promove desta vez um encontro com outro primo 
afastado, o “ka” de Guadalupe.
  Vai ser uma festa como só os filhos de África sabem fazer. Cada 
um leva o que tem de melhor e partilha-o com o outro. Neste 
caso, os fabulosos tambores “ka” e o cantar crioulo de 
Guadalupe dão o suporte rítmico e a pequena orquestra jazz de 
David Murray, rebrilhante de metais, define a harmonia. Em 
minutos, a dança começa.
  O projecto de David Murray sobre a música de Guadalupe 
arrancou em 1998 com o disco “Creole”, prosseguiu em 2002 
com “Yonn-Dé” e tem este ano, em “Gwotet”, a sua terceira parte. 
A música é de primeira em todos os álbuns, mas este tem algo 
especial: o sopro de um dos maiores saxofones tenores da 
história do jazz, Pharoah Sanders.
  Há bastante tempo que Murray e Sanders, ambos figuras de 
proa do movimento free, se conhecem. Em 1988, ganharam um 
Grammy com “Blues for Coltrane”, disco de homenagem ao 
mestre de que Sanders foi companheiro na sua fase mais 
experimental.
  Agora, estes dois músicos conhecidos por gostar de pôr o seu 
jazz a ouvir outras músicas - os melhores discos de Pharoah 
Sanders estão cheios de influências africanas e orientais - 
voltam a encontrar-se para um projecto emocionante.
  Dia 30 de Julho, entre a mundividência rigorosa de Savina e o 
Brasil transbordante de ideias de Tom Zé, vai ser mais hora e 
meia de música de olhos abertos no Castelo de Sines.

MÚSICOS: David Murray, saxofone tenor e clarinete baixo | 
Pharoah Sanders, saxofone tenor | Jaribu Shahid, contrabaixo | 
Hervé Sambe, guitarra | Rasul Siddik, trompete | Klod Kiavue, 

tambor “ka” e voz | François Ladrezeau, tambor “ka” e voz | 
Benjamin Sanz, bateria

TOM ZÉ Brasil, 00h30

O outro 
tropicalista
Sines traz a Portugal, pela 

primeira vez para um concerto 

completo, uma das maiores 

forças criativas de sempre da 

música brasileira.

DIZ A lenda que no final dos anos oitenta, quando o Brasil 
parecia tê-lo esquecido em definitivo, Tom Zé quis voltar à terra 
para trabalhar na bomba de gasolina do sobrinho. 
Provavelmente, se tivesse cedido ao desalento, não deixaria 
ainda assim de fazer música. Se não houvesse dinheiro para os 
instrumentos, fabricá-los-ia (fabricou-os, mesmo quando 
havia). E se não houvesse ninguém para o ouvir cantaria na 
mesma, porque este é um músico com algo para dizer.
  Nascido na Bahia, a primeira expressão musical a interessá-lo 
é o folclore, mas ainda jovem estuda música erudita. É um Tom
Zé já capaz de combinar música tradicional, pop e música 
contemporânea que, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria 
Bethânia, entre outros, participa no álbum-manifesto do 
tropicalismo, “Tropicália ou Panis et Circensis” (1968). 
  Mas Tom Zé não segue os companheiros no sucesso popular. 
Ao longo dos anos 70 faz os melhores discos da carreira, mas o 
mercado ignora-o. É considerado demasiado irónico, politizado, 
experimental.
  Depois do deserto, em 1989, a sua carreira renasce: David 
Byrne compra um disco seu por acaso e contrata-o como 
primeiro artista da Luaka Bop. Os anos 1990 trazem-lhe a 
consagração absoluta. A Rolling Stone considera o seu “best of” 
um dos 10 melhores discos da década, os mais prestigiados 
festivais do mundo convidam-no, o Brasil redescobre-o.
  Hoje, com 67 anos, não lhe chega ficar na história como 
exemplo de convicção estética. Está em plena forma criativa e 
com um acinte mais afiado que nunca. Em 2003, lançou 
“Jornalismo Falado”, um livro sobre o tropicalismo e um DVD do 
disco “Jogos de Armar”. E agora, seis anos depois de uma 
pequena actuação na Expo' 98, o FMM tem a honra de voltar a 
trazê-lo a Portugal.

MÚSICOS: Tom Zé, voz, triângulo e instrumentos especiais | 
Lauro Léllis, bateria e percussão | Daniel Maia, baixo, voz e 
instrumentos especiais | Cristina Carneiro, teclado, voz e 
instrumentos especiais | Sérgio Caetano, guitarra, voz e 
percussão | Jarbas Mariz, viola de 12 cordas, voz e 
instrumentos especiais



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

Jun./Jul.
2004

10 Dossier
FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO ‘04 SÁBADO 31

SEPTETO ROBERTO RODRIGUEZ Cuba / EUA, 21h30

O inventor do
klezmer cubano
A mistura da música cubana com a música judia foi inventada por 
Roberto Rodriguez, mas é tão perfeita que parece que sempre existiu.

QUANDO era pequeno, o avô de Roberto Juan Rodriguez 
costumava levá-lo a ver os velhos judeus a dançar ritmos 
cubanos na praia de Miami. Hoje é ele, cubano, que faz música 
judia. Música judia que fundiu com música cubana de uma 
forma tão orgânica que parece tradicional.
  Roberto Juan Rodriguez nasceu em Cuba, mas os pais 
exilaram-se na Florida tinha ele seis anos. Com formação 
musical desde muito cedo, orienta na adolescência o seu 
interesse para o jazz e para a bateria. É a tocar esse instrumento 
que ganha o seu primeiro dinheiro numa companhia de teatro 
yiddish e nas festas da comunidade judia.
  Depois de anos longe desse meio, a tocar percussões para os 
mais variados grupos e artistas, é através da participação no 
projecto “Cubanos Postizos”, do guitarrista judeu Marc Ribot, 
que se aproxima da chamada Radical Jewish Culture nova-
iorquina, um movimento que leva o klezmer a experimentações 
com o jazz, o rock e toda a espécie de músicas. Grava com 
alguns dos seus artistas mais destacados - John Zorn, por 
exemplo - e fica com a certeza que dentro dele também há um 
disco judeu.
  Esse disco, “Danzón de Moises”, está pronto em 2002. 
Combinando a componente europeia da rítmica cubana - a 
“guajira” espanhola e o “danzón” francês - com várias músicas 
judias do Velho Continente, fabrica uma música elegante, 
discretamente festiva, próxima do tango.
  A fusão é brilhante. É verdade que os sopros e as cordas têm 
um tom marcadamente judeu e que o colorido das percussões é 
mais evocativo de Cuba, mas esta música vale pela unidade. 
  Em Sines, já com um segundo disco na bagagem - “Baila 
Gitano Baila” - Roberto Rodriguez e o seu septeto provam que a 
mistura também pode ser um exercício de autenticidade.

MÚSICOS: Roberto Rodriguez, bateria, composição e arranjos | 
Oscar Noriega, clarinete e baixo clarinete | Curtis Hasselbring, 
tuba | Ted Reichman, acordeão | Meg Okura, violino | Sam 
Bardfeld, violino | Mary Wooten, violoncelo | Jennifer Vincent, 
baixo

ROKIA TRAORÉ Mali, 23h00

A África delicada
Voz sublime, compositora requintada, poeta incisiva, Rokia Traoré é a 
maior revelação da música do Mali dos últimos anos.

A MÚSICA de África, normalmente associada aos maiores 
êxtases rítmicos, às vozes mais poderosas, aos desempenhos 

ao vivo mais avassaladores, também é capaz de milagres como 
Rokia Traoré: toda a força, todo o génio, toda a entrega, numa 
voz quase nua, nas cordas de uma guitarra.
  Filha de um diplomata, com os olhos cheios de mundo e os 
ouvidos cheios de músicas tão diversas quanto os “griots”, o 
jazz, a música clássica ou a pop, Rokia tem um cultura 
cosmopolita que a forma, mas que não exibe. A língua em que 
canta é a sua, o “bamanan”, e os instrumentos que usa são 
quase em exclusivo instrumentos acústicos tradicionais (as 
excepções são a guitarra que ela própria toca e um baixo 
eléctrico).
  Hoje com 27 anos, Rokia tem oito de carreira profissional. 
Desde o seu primeiro disco, “Mouneïssa” (1998), que o 
acolhimento do público e da crítica internacional tem sido 
caloroso. “Wanita” (2000) foi premiado pela BBC e eleito álbum 
do ano pela Folk and Roots. “Bowboï”, editado o ano passado, e 
que esteve este ano na origem de mais um prémio da crítica da 
BBC, é considerado o mais perfeito.
  A música de Rokia vive da parcimónia. A parte instrumental - 
muitas cordas, algumas percussões -, é cheia de cambiantes 
mas minimalista. A voz, de um timbre quente mas não tórrido, é 
tão segura e modesta que usa tudo o que tem ao serviço da 
suavidade, de um efeito de fragilidade. As letras, mesmo quando 
abordam corajosamente tabus, como infâncias difíceis e os 
direitos das mulheres em África, fazem-no com uma timidez que 
não é medo, mas delicadeza.
  Do país de Oumou Sangaré, Salif Keita e Ali Farka Touré, dia 31, 
no Castelo, conheça a África verdadeira de outra forma, numa 
das melhores vozes das músicas do mundo actuais.

MÚSICOS: Rokia Traoré, voz e guitarra | Alou Coulibaly,
percussões | Mamah Diabaté, n'goni | Adama Diarra, balafon | 
Andra Kouyaté, n'goni | Oumar Tounkara, percussões | 
Christophe Minck, baixo | Sylvia Laube, coros

FEMI KUTI Nigéria, 00h30

Fogo
para Femi
Cantor, compositor, saxofonista, 
“showman” de energia 
inesgotável, Femi Kuti é uma das 
maiores figuras da música 
africana actual.

DIZ UM provérbio ioruba que “Filho de tigre tigre é”. Femi Kuti é 
filho de um tigre, Fela Kuti, o fundador do afrobeat, essa mistura 
de ritmos tradicionais africanos, funk e jazz de vanguarda, que 
está entre o melhor que a música popular produziu no século 
XX. Hoje com 42 anos, Femi é um tigre da linhagem Kuti, mas 
não é um clone do pai. A raça é a mesma, a luta é parecida, mas 
a música é outra.
  Nascido em Londres, em 1962, e criado na Nigéria, ainda 
adolescente Femi deixa a escola e vai tocar saxofone alto na 
banda do pai, os Egypt 80 (segunda encarnação dos Africa 70), 
que dirige entre 1984 em 1986, enquanto Fela está preso, pela 
sua oposição à ditadura nigeriana.
  No momento em que o pai é libertado e regressa à banda, Femi 
decide procurar o seu caminho. Forma a banda The Positive 
Force, grava dois discos na Nigéria, faz alguns concertos no 
estrangeiro, mas só começa realmente a impor-se no mercado 
mundial em 1995, com o lançamento do disco com o seu nome. 
  Quando Fela morre em 1997, Femi está decidido a continuar a 
sua luta política. Embora mais sóbrio e diplomático, Femi é 
igualmente corajoso a enfrentar os problemas do homem 
africano, da sida à corrupção.
  Em termos estritamente musicais, também não renega o 
legado afrobeat. “Shoki Shoki” (1999) e “Fight to Win” (2001), os 
seus dois discos mais maduros, são afrobeat - como 
demonstram o peso dos metais e o espaço para a improvisação 
-, mas percebe-se a curiosidade por outros cruzamentos e a 
intenção de fazer chegar a mensagem a novos públicos. É o que 
procura através da maior orientação para a dança e das 
aproximações ao soul e ao hip hop.
  Dia 31, com fogo-de-artifício, conheça em Sines um dos 
artistas mais fulgurantes dos palcos das músicas do mundo.

MÚSICOS: Femi Kuti, voz e saxofone | Saidi Obara, percussão | 
Olugbenga Laleye, trompete | Emmanuel Adeokun, guitarra | 
Olusegun Adeyemi, teclados | Tiwalade Ogunlowo, trombone | 
Abiodun Abowoba, saxofone | Joseph Darlington, baixo | 
Adekunle Olayode, bateria | Omolara Eluyode, coros e dança | 
Tayo Olajide, coros e dança | Funmilayo Bazuaye, coros e 
dança

BILHETES (Concertos no Castelo)

PREÇO
5€ (um dia), 10€ (três dias)

LOCAIS DE AQUISIÇÃO
Sines: Biblioteca Municipal, Livraria “A das Artes”, Posto de Turismo
de Porto Covo. Litoral Alentejano: Postos de Turismo de Alcácer do 
Sal, Grândola, Tróia, Santiago do Cacém, Odemira, V. N. Milfontes e 
Zambujeira do Mar. Setúbal: Posto de Turismo da Costa Azul. 
Lisboa: MC Loja (Picoas Plaza), Estúdio Sinal 26 (Bairro Alto). Todo o 
país: Lojas FNAC, lojas Abreu, www.ticketline.pt. Reservas: 21-
0036300. Dias dos espectáculos: três bilheteiras junto ao local.
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Bairro dos 128 fogos
passa a 172
O CDH da Quinta dos Passarinhos, promovido pela CMS, vai 
ter apartamentos para mais 44 famílias.

MAIS famílias de Sines vão ter oportunidade de 
adquirir casas a custos controlados. A Câmara 
Municipal de Sines decidiu que o CDH da Quinta dos 
Passarinhos - habitação para venda a custos controlados
- passa de 128 para 172 fogos. A ocupação de 36 dos 44 
novos fogos faz-se a partir da lista de candidatos já 
existentes (a nova lista foi aprovada em reunião de 
câmara, dia 14 de Junho) e foi aberto um novo concurso 
para a ocupação dos oito apartamentos restantes.

 O programa dos 172 fogos, construído em terrenos 
municipais, é gerido pela Câmara e pretende dar um 
contributo às famílias de Sines que têm dificuldade em 
adquirir habitações a preços de mercado, mas não se 
enquadram no perfil do programa de realojamento. A 
obra está a decorrer desde o Verão de 2003, prevendo-
se a sua conclusão para o primeiro semestre do ano que 
vem.

OBRAS CONCLUÍDAS E EM CONCLUSÃO

Porto Covo tem parque
de estacionamento renovado
Estava em conclusão no final de Junho o parque de 
estacionamento junto à Escola EB1 de Porto Covo e ruas 
adjacentes, uma obra no valor de 77 mil euros.

Obras do cemitério prontas
As obras no Cemitério de Sines - recuperação do muro e 
abertura para novo portão - foram concluídas em Junho. Tratou-
se de uma empreitada no valor de 23 500 euros.

124 fogos a entregar
no final do Verão
A obra dos 124 fogos, incluindo o polidesportivo e o parque 
infantil, está completamente pronta. A Câmara Municipal de 
Sines aguarda a conclusão do processo burocrático junto das 
entidades competentes para a entrega das chaves, o que poderá 
acontecer em Agosto ou Setembro. Os 124 fogos, ou Bairro da 
Floresta, são um empreendimento no valor de 6,2 milhões de 
euros.

OBRAS EM CURSO

Estrutura das piscinas concluída
A Luseca, empresa construtora, e a Câmara Municipal de Sines, 
entidade detentora da obra, assinalaram dia 5 de Junho a 
conclusão da parte estrutural da obra das Piscinas Cobertas e 
Aquecidas. Neste momento, 40 por cento da obra está feita, 
mantendo-se a previsão da sua conclusão para os primeiros 
meses de 2004. Trata-se de um investimento no valor de 2,4 
milhões de euros.

Loteamento das Índias em conclusão
As obras do Loteamento do Bairro das Índias, no valor de 523 
mil euros, estarão prontas, previsivelmente, ainda durante o 
mês de Julho. Algumas centenas de metros a oeste, está 
também em fase de acabamentos a terceira fase dos arranjos 
exteriores do Bairro do Farol (Teodoro Gomes Alho, Lda., 33 600 
euros).

Biblioteca / Centro de Artes
A Biblioteca / Centro de Artes vai ser o equipamento estruturante 
da vida cultural de Sines nas próximas décadas. A decorrer 
desde Janeiro de 2004, a segunda fase da obra - construção do 
edifício - é um investimento de 4,7 milhões de euros (+IVA). A
sua conclusão está prevista para meados de 2005.

OBRAS A INICIAR

Recreio coberto da EB1 n.º 1
de Sines será feito no Verão
A primeira fase da obra dos arranjos exteriores da Escola EB1 
n.º de Sines - pavimento e recreio coberto - foi adjudicada à 
empresa Manuel Graça Peixito, Lda., por 59 800 euros, e será 
realizada durante as férias de Verão.

Adjudicada 1.ª fase dos 
arranjos exteriores do 
Bairro D. Pedro I
A primeira fase dos arranjos exteriores 
do Bairro D. Pedro I foi adjudicada à 
empresa Teodoro Gomes Alho & 
Filhos, pelo valor de 54000 euros 
(+IVA).

Aspecto do CDH da Quinta dos Passarinhos na última semana de Junho.

Novo parque de estacionamento em Porto Covo. Os muros do cemitério de Sines foram arranjados.

O Parque Infantil do Bairro da Floresta também já está pronto.

Quarenta por cento da obra das piscinas está pronta.

A obra da Biblioteca / Centro de Artes no final de Junho.

O recreio coberto da Escola EB1 n.º 1 ficará localizado junto à Cantina.
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Uma semana
para os mais novos
O Dia da Criança 2004 em Sines encheu o Parque Infantil de 
actividades dia 1 de Junho. Na primeira semana do mês, 
houve também iniciativas nas áreas do ambiente e dos 
oceanos.

NÃO HOUVE tempo para descansar. Das gincanas 
aos jogos tradicionais, das danças loucas às pinturas 
livres, dos insufláveis às construção de moinhos de 
vento, dia 1 de Junho, o Dia da Criança teve inúmeras 
iniciativas para os mais novos no Parque Infantil. E 
foram muitas, cerca de 1200, as crianças que viveram 
este dia especial oferecido pela Câmara Municipal de 
Sines.
 De tarde, além dos jogos e divertimentos, foi repre-

sentada no Salão do Povo a peça “A Maior Flor do 
Mundo”, pela companhia Três em Pipa, baseada no 
livro infantil do mesmo nome, escrito por José 
Saramago.
 Também de tarde, no Complexo Desportivo Muni-

cipal, as mais de 400 crianças das pré-escolas e jardins 
de infância de Sines que praticam ginástica ao longo do 
ano (através de um protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sines e o Ginásio Clube de Sines) 
participaram na sexta edição das Primeiras 
Cambalhotas. Foi a festa desportiva do costume, com 
os pais babados na plateia a ver as pequenas proezas 
desportivas dos seus filhos.
Ambiente e Oceanos. Este ano, o Dia da Criança e os 

Dias Mundiais do Ambiente e dos Oceanos ficaram 
integrados num programa único de iniciativas, a 
Semana da Criança e do Ambiente. 

 O Dia do Ambiente foi assinalado dia 5 de Junho com 
uma animação musical pelas turmas do 5.º ano da 
Escola EB 2,3 Vasco da Gama, no Complexo 
Desportivo Municipal. Entre 5 e 8 de Julho esteve 
patente na Ludoteca uma exposição livre sobre 
ambiente com trabalhos dos alunos das escolas do 
concelho.
 No Dia dos Oceanos, 8 de Junho, na Ludoteca, a 

Resgate - Associação de Nadadores-Salvadores do 
Litoral Alentejano fez uma sessão de esclarecimento 
para os alunos dos primeiro, segundo e terceiros ciclos e 
ensino técnico-profissional.

Campanha Bandeira Azul 
educa pequenos banhistas

A ATRIBUIÇÃO da 
Bandeira Azul da Europa, 
certificado de qualidade 
balnear, a três praias de 
Sines - Praia de Morgavel, 
Grande de Porto Covo e 
Ilha do Pessegueiro - 
integra o concelho na 
chamada Campanha da 
B a n d e i r a  A z u l ,  u m  
programa de actividades de 
educação e sensibilização 
ambiental destinado sobre-

tudo às crianças.
 As iniciativas da campanha, organizadas pela Câmara 

Municipal de Sines, tiveram início em Junho, com a 
realização de uma acção de sensibilização sobre 
segurança balnear pela Resgate - Associação de 
Nadadores-Salvadores do Litoral Alentejano (dia 8, 
Ludoteca Municipal) e com o hastear oficial da 
Bandeira Azul, que teve lugar dia 25 de Junho na Praia 
Grande de Porto Covo, com a participação das crianças
do ensino pré-escolar do concelho.
 Em Julho e Agosto serão realizadas nas praias do 

concelho as actividades “Com um cinzeiro à mão, não 
ponha a beata no chão”, “Segurança na Praia” (jogos de 
educação ambiental destinados a crianças maiores de 
quatro anos) e um peddy paper.
 Este ano, a Câmara Municipal de Sines vai distribuir 

aos agentes escolares do concelho um manual 
pedagógico com informações sobre as iniciativas da 
campanha e sobre segurança e ambiente nas praias.

Sessão de esclarecimento sobre segurança balnear.As brincadeiras nos insufláveis estiveram entre as preferidas pelas crianças.

Primeiras Cambalhotas.

Exposição escolar sobre ambiente.

Ler e brincar na praia
A Câmara Municipal de Sines 
promove, em Julho e Agosto, 
mais uma edição da iniciativa 
Bibliopraia / Ludopraia, que 
“transporta” a Biblioteca e a 
Ludoteca para a Praia Vasco da 
Gama.
 A funcionar todos os dias, 

entre as 10h00 e as 18h00 
(com intervalo entre as 13h00 
e as 15h00), a Bibliopraia / 
Ludopraia proporciona um 
espaço diferente para a leitura 

e actividades lúdicas, decorado de forma a seduzir as 
crianças e não só. Os jogos e brinquedos reciclados 
procuram sensibilizar para a educação ambiental.
 O empréstimo de qualquer livro, jornal, revista, jogo 

ou brinquedo é gratuito. A requisição pode ser feita 
durante o horário de funcionamento, mediante a 
apresentação de um documento / objecto de 
identificação, o qual será entregue após a devolução do 
exemplar emprestado.
 Entre as actividades programadas, destaque para a 

“Oficina Brincar às Cores” (todos os dias), a “Caça ao 
Tesouro” (todos os domingos, às 16h00), as “Danças 
Loucas” e os jogos de futevólei e peteca. 

As pré-escolas participaram no hastear da Bandeira Azul.
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Vamos de férias
O encerramento do ano escolar 2003 / 2004 foi assinalado nas escolas do concelho.

EM JUNHO e início de Julho, as escolas e pré-escolas 
do concelho estiveram em festa. Em boa parte delas, o 
fim do ano escolar cruzou-se com a época dos santos 
populares e os recintos das escolas tornaram-se palcos 
de verdadeiros arraiais. Noutras, houve intensos 
programas culturais, com teatro, exposições, 
apresentação de livros, etc. Viveu-se em todas a alegria 
do começo das férias.
 As Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 estiveram entre as que 

assinalaram o fim das aulas com festas dos santos 
populares (realizadas com o apoio da Câmara Municipal 
de Sines). Houve desfile de marchas, baile com um 

acordeonista e tendas com caldo verde, bifanas e doces. 
Cada turma preparou também um espectáculo para 
apresentar aos pais, que acorreram em massa às festas 
dos seus filhos.
 Nos Jardins de Infância n.º 1 e n.º 2, além da entrega 

de diplomas aos finalistas, houve música, teatro e 
lanches. As quase 500 crianças dos Jardins de Infância 
“O Pintainho” e o “O Capuchinho” e no Centro 
Infantil “A Conchinha” festejaram o fim do ano escolar 
com programas semelhantes. Nas escolas e pré-escola 
da freguesia de Porto Covo, o programa para algumas 
turmas foi uma manhã educativa de praia, por ocasião 

do hastear oficial da Bandeira Azul (ver página ao 
lado).
 No ATL, realizou-se a tradicional exposição de fim-

de-ano. “Contos e Lendas” foi o tema dos trabalhos 
realizados pelas crianças.
 A Escola EB 2,3 Vasco da Gama teve um mês de Junho 

cheio de iniciativas, que incluíram teatro, exposições, 
visitas de estudo, acampamentos, apresentação de um 
livro de textos e de um programa televisivo. A Escola 
Secundária Poeta Al Berto marcou o fim das 
actividades lectivas com teatro e desporto.

Capuchinho

Desporto escolar
em festa

A TERCEIRA edição das Olimpíadas Escolares encerrou, em 
Maio e Junho, a nível de desporto escolar, o ano lectivo nas 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
  Com actividades nas modalidades de ginástica, futebol, ande-
bol, natação, basquetebol, estafetas, gincanas e circuitos 
integrados, as Olimpíadas tiveram a participação de 31 classes 
e cerca de 600 crianças. O mote desta edição foi “Com o 
desporto escolar para todos, somos todos campeões”, o que 
traduz o privilégio da festa do desporto, acessível a todos, em 
detrimento da competição.
  As Olimpíadas Escolares são o culminar anual do Programa de 
Expressão e Educação Físico-Motora, através do qual a 
Câmara Municipal de Sines, seguindo os programas e 
conteúdos legais, apoia diariamente as escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico a nível de educação física.

Escola EB1 n.º 1 de Sines. Escola EB1 n.º 2 de Sines (Quinta dos Passarinhos). Jardim de Infância n.º 1.

Festa dos Santos Populares da “Conchinha”.

Contos e lendas foi o tema da exposição do ATL.

O encerramento das actividades da Secundária incluiu um torneio de vólei.Houve teatro no fim de ano na Escola EB 2, 3 Vasco da Gama.

Alunos em acção numa das actividades das Olimpíadas Escolares 2004.

Exposição de trabalhos n’ “O Capuchinho”

“O Pintainho”.Jardim de Infância n.º 2.
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Verão de arte 
contemporânea
no Emmerico Nunes
“Paraíso Público - Zeit Paradies”, de Susanne Themlitz, 
inaugurada dia 5 de Junho, é a primeira exposição do 
programa de arte moderna no Centro Cultural.

NO VERÃO, o sol torna mais vibrante o azul do 
edifício do Centro Cultural Emmerico Nunes, peça 
maior de um dos mais bonitos enquadramentos 
urbanos de Portugal, o Largo do Muro da Praia, em 
Sines. No Verão, o interior do CCEN fica também 
mais vibrante, com o programa de arte contem-
porânea, este ano estendendo-se entre o início de 
Junho e o final de Outubro.

 A primeira exposição de “Verão - Arte Contem-
porânea - Sines 2004”, “Paraíso Público - Zeit 
Paradies”, de Susanne Themlitz, foi inaugurada dia 5 
de Junho e vai estar patente até 18 de Julho. E nesta, 
que é talvez a melhor exposição do centro desde 
“Evaporação”, de Ilda David', aconselha-se que a visita 
comece não pela Sala das Índias, a mais próxima da 
entrada, mas pela Sala Emmerico Nunes. Porque a 
leitura da instalação e do “jornal” que estão na primeira 
talvez beneficie com algum tempo de convivência com 
os trabalhos anteriores da artista, “Parasitas, Marginais
e Dissimuladores” e “Solitários Inofensivos”, mais 
imediatamente emotivos.

 E as emoções que provocam são contrastantes. Os 
“Parasitas, Marginais e Dissimuladores”, pequenas 
esculturas grotescas em barro branco e fotos de 
mascarados porcinos, são um mistério de antipatia. 
Mais do que ameaçados, sentimo-nos ultrajados pela 
deformidade e pela máscara. São culpados porque são 
feios. São próximos de nós e por isso envergonham-nos. 
E envergonham-nos ainda mais porque parecem viver 
sem pudor esta deformidade. Se se escondessem, talvez 
não os detestássemos tanto.

 Em contrapartida, há empatia com as fotos dos 
“Solitários Inofensivos”. Uma empatia feita de 
comiseração e medo. Não é uma intenção expressa da 
artista, mas não é difícil ver aquelas figuras como 
fantasmas. Tristes fantasmas solitários, que talvez 
venhamos a ser. Se detestamos os “Parasitas, Marginais e 
Dissimuladores” porque ousam parecer-se connosco,
gostamos (e tememos) os “Solitários Inofensivos” 
porque não conseguimos resistir a identificar-nos com 
eles.
 A instalação da Sala das Índias não tem a mesma 

capacidade de diálogo que estas figuras, o mesmo 
acontecendo com os extractos do jornal “Paraíso 
Público”. Mais cérebro e menos coração, recorrendo a 
uma dicotomia em desuso. 
 Depois da exposição de Susanne Themlitz, apoiada 

pela Galeria Luís Serpa Projectos, a arte contemporânea 
no CCEN prossegue com as exposições “Do Fragmento 
ao Puzzle”, com obras da colecção da Caixa Geral de 
Depósitos (entre 23 de Julho e 29 de Agosto), e “Sobre 
o Infinito”, de Daniel Blaufuks, entre 4 de Setembro e 
24 de Outubro.
 O Centro Cultural Emmerico Nunes é uma entidade 

apoiada pela Câmara Municipal de Sines.

EDITAL Nº 51-A/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines, no uso da competência que lhe confere a 
alínea v) do nº 1 do artº 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na 
redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e para 
cumprimento do artº 91º da citada Lei, torna público que em 
Reunião Ordinária de 19 de Maio de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- A C.M.S. congratulou-se com a subida de Divisão do Vasco da 
Gama Atlético Clube pelo significado que tal feito tem na 
imagem desportiva do Município.
- Deliberado apoiar o II Festival de Música Sacra do Baixo 
Alentejo.
- Deliberado atribuir subsídio para a Festa de Encerramento do 
ano lectivo da Escola Básica nº 1 de Sines.
- Deliberada a cedência do recinto do Castelo de Sines para a 
realização do Concerto e Festival da Cerveja nos primeiros dois 
dias de semana de Agosto.
- Deliberado atribuir subsídio aos Bombeiros Voluntários de 
Sines para apoio aos Passeios da Primavera.
- Aprovado por unanimidade o programa e orçamento do 
Festival de Músicas do Mundo a realizar de 29 a 31 de Julho de 
2004.
- Aprovado o programa das comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente e dos Oceanos.
- Aprovados por unanimidade os novos Estatutos da 
A.M.A.G.R.A.
- Aprovada por unanimidade a proposta de alteração dos 
Estatutos da A.M.L.A.

Sines, 24 de Maio de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 58/2004

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 2 de Junho de 2004 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de um subsídio de 500 € à Escola 
Secundária Poeta Alberto para as Actividades de Encerramento 
do ano escolar.
- Aprovada a proposta para as Férias Aventura 2004 para 
proceder ao respectivo concurso. 
- Deliberado isentar de taxas municipais a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Sines. 
- Deliberado lançar concurso limitado, por ter ficado deserto o 
concurso público, para a 2ª fase dos arranjos exteriores da 
Escola Básica nº 1. 
- Aprovada por unanimidade a minuta do Acordo de Resolução 
do contrato com a Tracevia sobre a exploração dos parcómetros 
em Sines.
- Deliberado apoiar a Comissão de Carnaval de Sines para 
iniciativa no Castelo de Sines alusiva ao Euro 2004 e aos Santos 
Populares [no montante de 5000 euros para a montagem da 
tenda, no âmbito do protocolo com a Galp Energia].
- Deliberado apoiar o IV Encontro de Grupos da Cidade de Sines 
com a oferta de almoços e sons para o Encontro.
- Deliberado por unanimidade suportar os encargos com 
habitação da Dr.ª Fernanda Santos, médica, para desde já 
reiniciar a actividade profissional no Centro de Saúde de Sines.
- Aprovada a intenção de adjudicação da empreitada dos 
Arranjos exteriores do Bairro D. Pedro I, à empresa Teodoro
Gomes Alho e Filhos, Lda.
- Aprovada uma recepção aos Paços do Concelho ao Rally 
Portugal 2004 do World Cruising Club.

Sines, 7 de Junho de 2004.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

INFORMAÇÃO
OFICIAL

Euro2004 vivido no Castelo

ENTRE 12 de Junho e 4 de Julho, o Euro2004 em 
Sines teve sede no Castelo, através da iniciativa 
“Castelo em Festa”, promovida por um grupo de 
colectividades do concelho, com o apoio da Câmara 
Municipal de Sines (através do protocolo com a Galp 
Energia). O objectivo foi angariar receitas extra para as 

a c t i v i d ade s  do s  c l ube s  e  
associações e proporcionar aos 
sineenses um local para viveram 
juntos a festa do futebol.

 Além do futebol em ecrã gigante 
e das bebidas e petiscos vendidos 
nas tasquinhas, a tenda montada 
no Castelo foi animada com 
mús i ca ,  dança s  de  s a l ão ,  
demonstrações desportivas e 
teatro.

 As colectividades participantes 
no “Castelo em Festa” foram a 
Comissão do Carnaval de Sines, o 
Andebol Clube de Sines, o Clube 
de Natação do Litoral Alentejano, 
a Associação Cabo-verdiana de 
Sines e Santiago do Cacém, a 
Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Sines, o Vasco da 

Gama Atlético Clube, a Sociedade Musical União 
Recreio e Sport Sineense, a Associação de Artesãos do 
Concelho de Sines, a Casa do Benfica de Sines, a 
Associação Recreativa de Dança Sineense, o Teatro do 
Mar e o Ginásio Clube de Sines.

“Parasitas, Marginais e Dissimuladores”.

A carreira da selecção nacional foi seguida no Castelo por milhares de sineenses.
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O instrumento é a pauta
A Capela da Misericórdia acolhe, até 18 de Julho, a exposição “Pangeia Instrumentos”, de 
Victor Gama, que ganhará vida em concerto, dia 30, no âmbito do Festival Músicas do 
Mundo.

DESDE a Pré-História aos nossos dias, a criação musical 
tem-se feito em total inter-dependência com outra forma 
de criação artística: a dos próprios instrumentos musicais. 
“Pangeia Instrumentos”, a exposição de Victor Gama que 
está patente na Capela da Misericórdia entre 26 de Junho e 
18 de Julho, define-se através deste recentramento: o 
instrumento é a pauta.
 Angolano, Victor Gama é desde há muito tempo um 

estudioso da música africana. Mas é-o também da música 
erudita. E o que melhor caracteriza o seu projecto é esta 
confluência entre tradição e criação contemporânea. Ou 
melhor, como a compreensão da forma como se fez a 
tradição pode ajudar na sua metamorfose.

 Os instrumentos Pangeia são objectos esteticamente 
muito belos, mas que valem sobretudo pela música que 
têm dentro de si. Pela música inscrita nas suas próprias 
linhas, pela música que o seu corpo enforma. É isso que 
Victor Gama fabrica: corpos com uma cor, um peso, uma 
textura, elementos que juntos concorrem para uma 
identidade musical. Uma identidade musical que pode ser 
testada pelo público que for à Capela da Misericórdia. 
Estas são esculturas vivas, que gostam de ser tocadas.
 Dia 30 de Julho, integrado na programação do Festival 

Músicas do Mundo, realiza-se um concerto com os 
instrumentos agora expostos. Entre o som do kissange e as 
experimentações dos compositores minimalistas, será um 
espectáculo para desfrutar esteticamente e para 
compreender melhor - através da deformação, da 
recriação, da arqueologia, do cruzamento - porque é que a 
música e os seus instrumentos são hoje o que são.

Segundo a segundo, 
milímetro a milímetro
O novo espectáculo do Teatro do Mar, “Ladrões do Tempo”, foi estreado em Sines dia 19 de 
Junho. Uma crítica à sociedade tecnológica com o rigor formal da tecnologia.

FOI bem natural - analógica - a ventania que se levantou 
na noite de 19 de Junho, no Complexo Desportivo 
Municipal, antes da estreia do novo espectáculo do 
Teatro do Mar, “Os Ladrões do Tempo”. Estava na hora 
de começar e só o suor da companhia e dos amigos 
impedia a plateia de voar. Meteorologia, braços 
humanos e amizade: nada mal para um espectáculo 
pessimista sobre o peso da tecnologia na sociedade 
contemporânea.
 “Ladrões do Tempo”, encenação e dramaturgia de 

Julieta Aurora Santos, com parceria de Eurico Coelho 
na direcção artística, é uma peça com uma mensagem: 
“as novas tecnologias, cada vez mais etéreas e sedutoras, 

transformaram-se em máquinas de estímulos 
artificiais, criando assim um afastamento da 
essencialidade da natureza humana”. 
 A história - sem palavras - de “Ladrões do 

Tempo” é a história da tentação deste mundo 
tecnológico (onde subjaz também a questão 
económica) pelo “eterno humano”. Há 
operários, há “homens cinzentos”, mistura 
de grande capitalista com polícia político e há 
Momo, uma figura feminina que corporiza 
os valores do “eterno humano” (o sonho, a 
paixão, uma outra forma de viver o tempo). 
O fim não se conta, mas não é feliz. Este é um 
exercício profissionalíssimo de desencanto.
 Em termos formais, “Ladrões do Tempo” é 

provavelmente o melhor espectáculo da 
história do Teatro do Mar. E estes “termos 

formais” chegam longe: à encenação e ao desempenho 
dos actores, ao cenário e ao figurino, à componente 
multimédia.
 Numa peça sem palavras, falou o corpo dos actores. E 

mais uma vez o Teatro do Mar fez uso da técnica da 
biomecânica, inspirada - como toda a peça - na estética 
da BD e do cinema de animação e caracterizada por 
movimentos estilizados, calculados e muito precisos.

 Movimentos muito, muito precisos. Bibi Santos, 
Carlos Campos, Luís João Mosteias e Sérgio Vieira não 
erram um “passe”, quer quando contracenaram entre 
si, quer quando o fizeram com a música e a projecção 
vídeo. Impressionante a sincronia com que todos os 

elementos se conjugaram, mostrando que essa coisa do 
rigor absoluto afinal não é tão má se for feita por 
homens.
 Uma palavra para a música, vídeo e cenografia de 

Eurico Coelho. É magnífica a banda sonora, situada 
entre os campos do ambiental e da chamada Intelligent 
Dance Music (a mais pretensiosa classificação alguma 
vez inventada, mas enfim, a culpa não é dos músicos...). 
Também magnífica a montagem vídeo, especialmente 
quando reminiscente da estética dos filmes mudos 
(como o inesquecível “Metropolis”, de Fritz Lang, que 
é uma das referências assumidas para este trabalho). A 
cenografia é, como convém a um espectáculo de rua, 
bastante económica e engenhosa. Os figurinos de Rita 
Carrilho foram especialmente conseguidos nos 
“Homens Cinzentos”.
 Com “Ladrões do Tempo”, o Teatro do Mar foi a 

única estrutura teatral portuguesa a participar (ainda 
por cima com honra de abertura) no Imaginarius - 
Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria 
da Feira, o mais importante do país. A peça foi também 
integrada na programação de animação das cidades de 
Leiria e Guimarães, no âmbito do Euro 2004. 
 A participação no Imaginarius já motivou convites ao 

Teatro do Mar para levar o seu trabalho a festivais 
internacionais.
 No Verão, “Ladrões do Tempo” será apresentada em 

vários pontos do concelho, no âmbito do projecto 
“Teatro Vai ao Bairro”, integrado no protocolo da 
companhia com a Câmara Municipal de Sines.

Victor Gama explica como funciona o seu instrumento “Cruzeiro do Sul”.

Um momento dos “Ladrões do Tempo”.
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Desporto dos oito aos 80
O encerramento da época desportiva do programa Desporto é Vida e da Escolinha Desportiva 
do ATL fez-se em conjunto, dia 29 de Junho, no Complexo Desportivo Municipal.

DIA 29 de Junho, o Complexo Desportivo Municipal 
foi palco de um encontro desportivo entre gerações. 
Participantes de dois programas promovidos pela 
Câmara Municipal de Sines - o Desporto é Vida, para 
maiores de 55 anos, e a Escolinha Desportiva do ATL, 
para crianças entre os seis e os 10 anos - juntaram-se no 
encerramento da época 2003 / 2004, partilhando 
algumas das actividades.
 O programa Desporto é Vida +55 Anos, iniciado em 

2002, representa a preocupação da Câmara Municipal 
de Sines em proporcionar, gratuitamente, a toda a 
população sénior do concelho, de actividades lúdico-

desportivas devidamente programadas e orientadas. O 
programa, que em 2003 / 2004 contou com cerca de 
260 participantes, dos centros urbanos e zonas rurais, 
tem actividades regulares nas modalidades de ginástica 
e natação de manutenção e actividades pontuais nas 
modalidades de jogos tradicionais, danças de salão e 
passeios e marchas. Pelo menos uma vez por ano realiza 
intercâmbios com programas similares de outras 
câmaras municipais (como aconteceu dia 19 de Maio, 
com Portimão). No Verão, o Desporto é Vida leva os 
inscritos à praia. 
 A Escolinha Desportiva do ATL, iniciada em Feve-

reiro deste ano, proporciona uma hora de desporto 
semanal a cada turma do ATL (cerca de 160 crianças), 
orientada por dois técnicos do Sector de Desporto da 
CMS. Da responsabilidade da Câmara Municipal e da 
Junta de Freguesia de Sines, a escolinha incluiu as 
modalidades de jogos desportivos colectivos (futebol, 
voleibol, andebol e basquetebol), atletismo, luta e 
expressão artística (ginástica aeróbia e danças 
tradicionais).
 A Câmara Municipal espera melhorar e tornar mais 

abrangentes ambos os programas na próxima época.

Nicole Pacheco 
vice-campeã
europeia
A atleta do Ginásio Clube de Sines ficou a 
uma décima de ponto do título europeu de 
duplo-mini trampolim. Mário Pereira foi 
quinto.

NICOLE Pacheco, a jovem 
estrela do Ginásio Clube de 
Sines, conquistou o segundo 
lugar individual na prova de 
duplo mini trampolim nos 
Campeonatos Europeus de 
Trampolins realizados em Sófia, 
Bulgária, entre 7 e 12 de Junho.
  Tendo ficado apenas a uma 
décima da vencedora, a russa 
Victoria Voronina, Nicole junta 
esta medalha de prata à já obtida 
nos campeonatos europeus de 

2002 e ao quinto lugar alcançado nos campeonatos mundiais 
realizados o ano passado na Alemanha, confirmando-se como 
uma das maiores esperanças para o futuro da modalidade em 
Portugal e colocando-se agora a sua participação nos Jogos 
Olímpicos de 2008 como a grande meta dos próximos anos de 
trabalho.

 Além da medalha individual, Nicole, juntamente com Ana Rente 
e Sofia Isménio, foi segunda na competição por equipas.
  Em termos masculinos, Mário Pereira, o segundo atleta do 
Ginásio convocado para a selecção, ficou em quinto lugar tanto 

na prova individual como na prova por equipas. 

Ginásio Clube de Sines fez 17 anos
O Ginásio Clube de Sines comemorou, dia 10 de Junho, o seu 
17.º aniversário com iniciativas protocolores, demonstrações 
desportivas e convívio entre dirigentes, pais e atletas. Entre o 
programa de comemorações, destaque para a apresentação 
das duas novas carrinhas do clube, pagas pela autarquia (que 
por sua vez ficou com o antigo autocarro do clube). O Ginásio 
Clube de Sines é um dos mais dinâmicos clubes desportivos do 
concelho, com actividade nas modalidades de ginástica, 
atletismo, andebol, corridas em patins e karaté. 

Vela no mar de Sines
O Clube Náutico de Sines e a Associação Naval de Lisboa 
organizaram, nos dias 10, 11 e 12 de Julho, três regatas do 
Troféu Dom Carlos, enchendo a costa de Sines de velejadores. 
A segunda regata, realizada dia 11 e designada “Troféu Vasco 
da Gama”, incluiu um périplo entre Sines e a Ilha do 
Pessegueiro.

Tiro aos pratos no Verão
O Campo de Tiro de Sines recebe, entre Maio e Julho, o Torneio
Cidade de Sines de Tiro aos Pratos, uma organização da 
Associação de Caçadores de Sines. Numa modalidade com 
grande tradição em Portugal, o torneio está a contar com a 
participação de vários campeões nacionais, mas também 
europeus e mundiais. A terceira e última prova da competição, 
que envolve 65 participantes, realiza-se dia 17 de Julho.

Futebol dos mais novos
O Vasco da Gama Atlético Clube, com o apoio da Câmara 
Municipal de Sines, organizou, dia 10 de Junho, no Estádio 
Municipal, o Torneio Cidade de Sines, em futebol infantil. 
Participaram no torneio as equipas do Vasco da Gama, do 

Clube Desportivo do Porto Covo, do Estrela da Amadora e do 
Estrela de Santo André. O Vasco da Gama venceu a competição 
de pré-escolinhas e o Estrela da Amadora as competições de 
escolinhas e infantis. Estiveram envolvidas na prova perto de 
200 crianças.

A ginástica unindo gerações.

O programa Desporto é Vida teve cerca de 260 participantes em 2003/2004.

Nicole Pacheco.

O Ginásio Clube de Sines tem carrinhas novas.

Torneio Cidade de Sines de Tiro aos Pratos.


