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ENTREVISTA

As intervenções nas escolas, a 
colocação da cobertura do edifício das 
Piscinas Municipais, a instalação de 
contentores enterrados em Sines e 
Porto Covo, o início das obras do 
Bairro D. Pedro I e o começo breve 
da rotunda definitiva da Av. General 
Humberto Delgado são as principais 
novidades do  em 
Agosto. PÁGS. 3 E 6

ROTEIRO DE OBRAS

Sineense

DESTAQUE

A gestão das pré-escolas e escolas do 
ensino básico do concelho foi alterada. 
O anterior agrupamento horizontal foi 
substituído pelo 

 das Escolas de Sines, que 
passa a incluir também a Escola EB 
2,3 Vasco da Gama. Bernardette 
Almeida, a sua presidente, fala das 
vantagens que espera vir a ter este 
novo modelo. PÁG. 2

AGRUPAMENTO

VERTICAL

Sines vai receber alguns dos mais 
inovadores projectos da música 
portuguesa actual. Com iniciativas 
repartidas entre o Castelo e a Capela 
da Misericórdia, dias 24, 25 e 26 de 
Setembro, a primeira 

 de Sines vai 
oferecer aos jovens três dias intensos 
com concertos, DJ’s, feira de discos e 
muito mais. PÁG. 5

MOSTRA DE 

MÚSICA ALTERNATIVA

DESTAQUE

Ouçam a voz
do festival
de Sines

FMM 2004

O melhor cartaz de sempre,
o melhor público do mundo,

o festival mais completo.
Págs. 7-12

O brasileiro Tom Zé foi a figura 
mais mediática do festival.

O seu primeiro concerto 
completo em Portugal foi 

considerado histórico
pelos críticos.
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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.

Escolas juntas do pré-
escolar ao 9.º ano
O recém-criado Agrupamento Vertical das Escolas de Sines 
reúne sob um único órgão de gestão todas as instituições 
locais do ensino básico e pré-escolar. Bernardette Almeida é a 
sua presidente.

O MODELO de gestão das escolas do ensino básico no 
concelho foi alterado. O anterior agrupamento horizontal - 
que reunia as instituições públicas do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico - foi substituído pelo 
Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, que passa a 
incluir também a Escola EB 2,3 Vasco da Gama (2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico).
 Abrangendo um total de 10 instituições, 1264 alunos e 119 

professores, existe a expectativa de que o novo modelo 
promova uma melhor coordenação entre os projectos 
educativos dos vários níveis de aprendizagem.
 A Comissão Executiva Instaladora do agrupamento foi 

eleita em Julho e a sua presidente é a professora Bernardette 
Almeida. Em entrevista ao “Sineense”, a também presidente 
do Conselho Executivo da Escola EB 2,3 Vasco da Gama, 
fala dos principais desafios e prioridades para este primeiro 
ano de actividade do Agrupamento Vertical.

Sineense - Em que consiste o agrupamento vertical e 
porque é que se achou que podia constituir uma 
vantagem em relação ao agrupamento horizontal?
Bernardette Almeida -  O objectivo é que haja uma maior 
coordenação e um congregar de esforços desde o pré-escolar 
ao 9.º ano de escolaridade. Se as regras forem iguais, se todas 
as questões relativas às competências básicas dos alunos 
tiverem a sua verticalidade, todo o processo de ensino e 
aprendizagem melhora.
 Mas não é uma situação nova para nós. Temos a vantagem 

de ter pertencido a um território educativo de intervenção 
prioritária. Já antes do agrupamento vertical fazíamos 
reuniões inter-ciclos nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, as disciplinas em que há maior insucesso. Tem
vindo a ser feita uma planificação desde o pré-escolar ao 9.º 
ano e inclusive com a Escola Secundária. Embora as 
administrações das escolas estivessem separadas, já 
tínhamos um projecto educativo comum. Agora a questão é 
a administração ser uma só para todas as escolas e 
infantários.

A nível de equipamentos, quais as grandes necessidades 
que identifica nas escolas do agrupamento?
Em relação à EB 2,3 de Sines, os edifícios são novos e têm 
excelentes condições e equipamentos.
 No 1.º ciclo, o grande problema é a limitação do espaço da 

Escola EB1 n.º 1 de Sines. As instalações actuais são 
insuficientes para o número de alunos que a escola tem. E 
isso tem consequências. Há alunos que em vez de 
funcionarem em regime normal (parte da manhã e parte da 
tarde) têm de funcionar ou só de manhã ou só de tarde, 
porque não há salas que cheguem. Ora, uma vez que o 
tempo de concentração dos alunos mais novos é muito 
curto, o regime normal é o mais aconselhado 
pedagogicamente. A escola vai ter 18 turmas. Se tivéssemos 
18 salas, todos poderiam funcionar em regime normal.
 Em termos de arranjos, a autarquia começou a proceder à 

sua execução. A escola vai ficar com melhor qualidade e 
condições para os alunos.

Que expectativas têm em relação às obras da Biblioteca / 
Centro de Artes e das Piscinas Municipais?
As melhores possíveis. Quanto mais depressa estiverem 
concluídas melhor. 
 Em relação à piscina, será excelente se viermos a ter um 

protocolo com a câmara para que todas as instituições 
escolares possam usufruir pelo menos de uma hora por 
semana. A natação é uma modalidade desportiva essencial 
para o equilíbrio das crianças e jovens.
 A Biblioteca / Centro de Artes é obviamente um grande 

ganho em termos educativos, porque nela se vão poder 
desenvolver imensas actividades. 
 São áreas em que sentimos grandes carências em Sines. O 

que interessa é que estão a avançar.

O recém-constituído Conselho Municipal de Educação 
é um fórum alargado para discussão dos temas 
educativos pelos principais agentes sociais do concelho. 
Acha que vai ser mais um espaço válido de trabalho?
Espero que sim. Pelo menos estão juntas todas as entidades 
que podem contribuir  para este sector. É uma congregação 
de esforços em que toda a gente tem voz. 

Como classifica a relação das escolas - e da sua em 
particular - com a comunidade?
Relativamente à autarquia, a relação é excelente. É um 
grande apoio que nós temos.
 A relação com as empresas também é positiva. Poderiam 

dar mais apoios. No entanto, sempre que possível, 
mostram-se disponíveis para isso. 

Quais são os principais desafios e prioridades para o ano 
lectivo que se inicia?
A nossa Comissão Executiva é instaladora, pelo que foi 
eleita apenas por um ano. Em Maio de 2005 haverá novas 
eleições, aí sim para um mandato de três anos lectivos.
 Para este ano, as prioridades são instalar o agrupamento 

vertical, elaborar o seu regulamento interno e o seu projecto 
educativo.
 Como o agrupamento não tem pessoal administrativo 

próprio, vão-se concentrar todos os esforços desse trabalho 
aqui na EB 2,3. Mais trabalho com a mesma gente, vai ser 
complicado...
 No entanto, o mais importante é fazer sentir a toda a 

comunidade educativa que, embora a gestão esteja sedeada 
nesta escola, pertence a todo o agrupamento vertical e 
estamos aqui para desenvolver todas as escolas e jardins de 
infância. As pessoas têm de se sentir em casa, 
independentemente de estarem na EB 2,3 ou em qualquer 
outra escola do agrupamento. O objectivo de ajudar os 
alunos e fazê-los crescer como seres humanos é comum, 
embora estejamos separados em termos físicos.

Nota: Além de Bernardette Almeida, fazem parte do órgão 
de gestão do Agrupamento Vertical Mariana Marinho, 
Teresa Alves e Rosinda Santos.

Bernardette Almeida.
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

Escolas juntas do pré-

Primárias da cidade em obras
A construção do recreio coberto na Escola EB1 n.º 1 de Sines e o fim dos interiores em 
espaço aberto na Escola EB1 da Quinta dos Passarinhos são as principais intervenções.

INICIADAS em Julho, as obras em curso nas Escolas 
EB1 n.º 1 de Sines e EB1 da Quinta dos Passarinhos vão 
proporcionar um melhor ano lectivo 2004 / 2005 às 
crianças da cidade. 
 Na Escola EB1 n.º 1 estão a ser realizadas obras de 

beneficiação e conservação dos edifícios - recuperação da 
cantina e das casas de banho - e a ser executado o recreio 
coberto.

 O recreio coberto, que permitirá que os alunos se 
divirtam ao ar livre com mais condições e durante todo o 
ano, é composto de um pavimento sintético, mais seguro 
para as brincadeiras das crianças, e de uma cobertura 
tensada de lona, a mais adequada para uma zona batida 
pelo vento.
 No total, o valor deste conjunto de obras ascende a mais 

de 230 mil euros. Além delas, foi adquirido e será 
instalado brevemente um novo pavilhão pré-fabricado, 
no valor de 41 mil euros, para utilização como sala de 
professores, biblioteca e salas de reuniões, que irá permitir 
a demolição dos pré-fabricados degradados ainda em uso.

 Na Escola EB1 n.º 2 e Jardim Infantil da Quinta dos 
Passarinhos, além da intervenção no espaço de recreio,
está neste momento a proceder-se à reconversão dos 
interiores em espaço aberto - opção seguida na 
construção da escola, mas que se revelou 
pedagogicamente inadequada - em salas de aula com 
maior privacidade entre si.
 Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de 

Sines tem feito um investimento nas escolas básicas do 
concelho que se cifra neste momento em cerca de 1 
milhão de euros. Com esse investimento fez-se uma 
recuperação profunda dos edifícios centenários (dos 
pavimentos às coberturas) e a adaptação das salas de aula 
às necessidades do ensino actual (em aquecimento, 
equipamentos informáticos, etc.).
 Para que as escolas básicas de Sines fiquem comple-

tamente preparadas para as próximas décadas de 
actividade faltam os arranjos exteriores e campos de 
jogos, que já têm os projectos prontos e cujas obras se 
pretende que avancem em 2005.

Novidades no desporto 
escolar e ensino musical
NO ANO lectivo 2004 / 2005, a Câmara Municipal de Sines 
assume a coordenação do desporto escolar em todos os jardins 
de infância do concelho, serviço até aqui prestado através do 
Ginásio Clube de Sines. O objectivo é melhorar cada vez mais o 
desporto escolar, numa perspectiva de ensino integrado e 
promovendo uma colaboração cada vez mais estreita e profícua 
entre a Câmara e as instituições de ensino.
  Esta nova modalidade do desporto para jardins de infância 
será enriquecida em 2005, logo que as piscinas municipais 
estejam prontas (o que se prevê acontecer até Março), com a 
prática da natação para todas as crianças a partir dos três anos 
de idade.
  Também para os jardins de infância e escolas do 1.ºciclo do 
ensino básico está em preparação um programa de ensino e 
sensibilização musical, que se espera vir a concretizar no início 
do ano lectivo. A sua concretização será assegurada com a 
colaboração do Conservatório do Baixo Alentejo. A Câmara 
Municipal espera a comparticipação do programa pelo 
Ministério da Educação.

Execução da base do pavimento do recreio coberto (EB1 n.º 1). Aspecto da futura cobertura do recreio da Escola EB1 n.º 1 de Sines.

Caros munícipes,

As férias estão a terminar, assim como o Verão e as realizações 
que são próprias da estação.
  Na cidade de Sines, realizámos o maior Festival Músicas do 
Mundo de sempre. A cidade ficou literalmente inundada por um 
“mar de gente” de todas as idades e estratos sociais. Todo o 
comércio local beneficiou com este grande acontecimento. No 
Castelo, no Largo Poeta Bocage, junto à Igreja, nas escadas da 
praia e na Avenida Vasco da Gama, milhares de pessoas 
confraternizaram, divertiram-se e, seguramente, levaram uma 
muito boa imagem de Sines.
  Os sineenses têm razão para se sentirem orgulhosos com 
este acontecimento. O presidente da CMS regozija-se pelo 
êxito que ele constituiu em todos os aspectos e dá os parabéns 
aos trabalhadores da Câmara pelo trabalho e dedicação ao 
festival. Para o ano, faremos ainda melhor.

Verão em Porto Covo. Porto Covo teve uma época turística 
com melhores condições para receber as milhares de pessoas 
que cada vez mais procuram este belíssimo local para o gozo 
de férias. O novo jardim público e o seu equipamento infantil, o 
novo espaço urbanizado junto ao mercado, os arranjos urbanos 
e nas estradas, a melhoria do abastecimento de água às 
aldeias rurais, etc., foram contributos para a imagem de 
progressiva qualidade.
  Porto Covo esmerou-se também na realização das festas de 
Agosto, motivo de grande animação da aldeia no final do mês. 
Os meus parabéns à sua organização. 

Nova época desportiva. Inicia-se, entretanto, a nova 
temporada desportiva. Os clubes preparam-se para pôr em 

marcha os programas de actividades desportivas, cada vez 
mais variados. Temos nesta data 27 modalidades 
no nosso concelho e Sines é, nesta data, o 
município com maior destaque em actividades e 
práticas desportivas do Alentejo e, em proporção, 
do país.
  A Câmara faz um investimento financeiro e em 
equipamentos de grande vulto no desporto. Este 
esforço tem dado resultados e deve ser apreciado 
pela população. Há, contudo, dificuldades sérias 
em suportá-lo. Com a nossa persistência e a 
compreensão das direcções dos clubes, 
esperamos continuar e, se possível, melhorar 
esses apoios. Mas é indispensável uma maior 
comparticipação das empresas a operar em 
Sines (sobretudo das de grande dimensão). O 
presidente da Câmara espera das suas 
administrações uma atitude mais cooperante, 
porque o desporto e Sines merecem.

Novo ano escolar.  Com o finalizar do Verão aproxima-se 
também o novo ano escolar. Sines vai ter milhares de crianças 
e jovens a frequentar as escolas locais. Para que tudo corra 
pelo melhor é necessário condições de ensino, corpos 
docentes estabilizados, organizados e motivados para a 
missão da educação, boas relações entre as escolas e a 
autarquia.
  O presidente da Câmara reuniu-se com todas as direcções 
das escolas para a análise e compreensão dos seus 
problemas e a devida cooperação. Fizemos investimentos 
importantes na melhoria das salas de aulas e outros espaços 

interiores das Escolas EB1 n.º 1 e n.º 2 de Sines e estamos a 
terminar o recreio coberto da Escola n.º 1. Temos
projectados os arranjos exteriores / campos de 
jogos das escolas da cidade e também da Escola 
de Porto Covo.
  A par destas intervenções nos espaços físicos, 
vamos reforçar a nossa aposta nos programas de 
desporto escolar e iniciar um programa de 
sensibilização musical para as crianças do ensino 
básico e dos jardins de infância (ver abaixo).
  A toda a comunidade educativa de Sines 
transmito o desejo de um bom trabalho e a 
disponibilidade para uma colaboração profícua em 
tudo o que esteja ao nosso alcance.

Problemas ambientais. O próximo ano será 
também o ano de um trabalho frutuoso na defesa e 
promoção da qualidade do ambiente de Sines. 
  Ao longo deste ano, temos trabalhado junto das 

empresas e do governo para identificar as fontes de poluição 
das unidades industriais. Nesta data, estão criadas as 
condições para obrigar as empresas a tomar as medidas 
necessárias para garantir a qualidade ambiental. Mas para 
isso é indispensável a acção empenhada do Ministério do 
Ambiente e também a acção organizada das associações 
ambientais e de toda a sociedade de Sines. Espero a vossa 
colaboração. Contem com a nossa acção determinada.

Começa um novo ano de estudo e trabalho
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Juntos contra a exclusão social
Mais de duas dezenas de entidades de Sines estão juntas no Conselho Local de Acção Social, 
que a partir de agora vai articular o trabalho de luta contra a pobreza e a exclusão no 
concelho.

Espaço Sénior fez três anos
A festa de aniversário do espaço, realizada dia 22 de Agosto, teve a participação de cerca de 
200 pessoas. Dia 26 de Julho, a CMS levou 90 sineenses ao Dia dos Avós da RTP.

O ESPAÇO Sénior, espaço de convívio para maiores de 
55 anos, no Jardim das Descobertas, comemorou três 
anos no dia 22 de Agosto. Cerca de 200 pessoas 
participaram na festa de aniversário organizada pela 
Câmara Municipal de Sines.
 Além dos parabéns e do bolo, o programa da festa 

incluiu um baile com o acordeonista Nuno Silva e a 
actuação do Grupo Coral “Amigos de Sines”.
 O Espaço Sénior, aberto todos os dias, das 10h00 às 

12h30 e das 14h00 às 18h00, é um espaço para 
confraternização dos sineenses mais velhos, com café, 
núcleo da Biblioteca Municipal com imprensa 
actualizada e actividades regulares.
 O espaço do Jardim das Descobertas, que a CMS 

pretende vir a expandir no futuro e repetir por outras 
do zonas do concelho, é complementado por um 
programa de animação, que inclui a passeios pelo país, 
um jantar de Natal e iniciativas desportivas.
  Sineenses no Dia dos Avós da RTP. Dia 26 de Julho, 
numa iniciativa pontual do Programa de Animação 
Sénior, a autarquia levou 90 avós de Sines ao programa 
“Praça da Alegria” para participarem, com outros avós 
do país, na celebração do seu dia organizada pela RTP.

O CONSELHO Local de Acção Social de Sines 
(CLASS), que materializa o programa Rede Social no 
concelho, foi constituído formalmente dia 6 de Agosto, 
em plenário das entidades parceiras realizado no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.
 Constituído o CLASS, segue-se a chamada “fase de 

pré-diagnóstico”, que até Dezembro irá fazer uma 
primeira identificação dos recursos, necessidades e 
prioridades locais em termos de combate à pobreza e 
exclusão social.
  O que é o Programa Rede Social. O Programa Rede 
Social, gerido pelo Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social (ISSS), foi criado em 1997 para 
ajudar na promoção da inclusão social. O programa 
chegou a Sines através da candidatura efectuada pela 
Câmara Municipal de Sines ao ISSS aprovada em Abril 
deste ano.
  O que distingue a Rede Social de outras políticas sociais.
O elemento distintivo da Rede Social é o facto de 
encarar os problemas da pobreza e da exclusão como 
fenómenos globais (com dimensões económicas, 
sociais, culturais, educacionais) e de acreditar que eles 

só podem ser combatidos se todas as 
entidades públicas e privadas (sem fins 
lucrativos) que actuam na comunidade 
juntarem os seus esforços e capacidades.

 Como as várias entidades trabalham em 
conjunto. O Programa Rede Social 
estrutura-se sobre o Conselho Local de 
Acção Social. O Conselho Local de Acção 
Social de Sines (CLASS) foi constituído no 
dia 6 de Agosto de 2004 e reúne neste 
momento 25 entidades, número que 
continuará a crescer, de acordo com a 
vontade dos parceiros que queiram aderir.
O CLASS é presidido pelo presidente da 
Câmara, Manuel Coelho.
 O que são o Plenário e o Núcleo Executivo do 

Conselho Local. São os seus dois órgãos. O 
Plenário tem um funcionamento e 

competências semelhantes a um órgão deliberativo 
(com a diferença de que as suas decisões não são 
vinculativas). Reúne-se obrigatoriamente de três em 
três meses e nele estão representadas todas as entidades 
aderentes. O Núcleo Executivo é o corpo operacional 
do CLASS. Tem sete elementos e reúne-se 
obrigatoriamente todos os meses. Funciona nos Paços
do Concelho e pode ser contactado através do telefone 
269 630 612.

As entidades que compõem o CLASS. Os parceiros do 
CLASS são a Câmara Municipal de Sines, o Centro 
Distrital de Solidariedade e Segurança Social (SAS / 
Santo André), o Centro de Saúde de Sines, a Santa Casa 
da Misericórdia de Sines, a Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Sines, a Associação para o 
Desenvolvimento de Porto Covo - A Gralha, as Junta 
de Freguesia de Sines e Porto Covo, o Conselho 
Executivo da Escola Secundária Poeta Alberto, o 
Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, a 
Associação de Pais da Escola EB 2,3 Vasco da Gama, a 
Associação Sócio-Cultural de Porto Covo, o Café 
Convívio de Sines, a Associação de Bombeiros 

Voluntários de Sines, o Vasco da Gama Atlético Clube, a 
Espiga - Cooperativa de Desenvolvimento Integrado, a 
Guarda Nacional Republicana, a Associação Cabo-
verdiana de Sines e Santiago do Cacém, a Cáritas 
Paroquial de Sines, a Associação de Desenvolvimento 
do Litoral Alentejano, a Coordenação Concelhia do 
Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, a 
Sociedade Musical União Recreio e Sport Sineense, a 
Contra-Regra - Associação de Animação Cultural, a 
Associação Recreativa de Dança Sineense e a 
Associação de Comerciantes de Sines.

As entidades que compõem o Núcleo Executivo. O
Núcleo Executivo é composto pela Câmara, SAS / 
Santo André, Centro de Saúde, Santa Casa, Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens, Associação “A
Gralha” e Agrupamento Vertical das Escolas de Sines.

O trabalho do CLASS. Através do CLASS pretende-se, 
em primeiro lugar, ter um conhecimento mais profundo 
da realidade do concelho a nível de carências e 
disfunções sociais. Esse conhecimento (que será 
disponibilizado a toda a comunidade através do 
Observatório Social do Concelho de Sines e de outras 
ferramentas de comunicação) é o ponto de partida do 
debate entre os parceiros, da tomada de decisões e da 
coordenação das intervenções. As intervenções em 
concreto deverão ser efectuadas em rede de parceria, de 
forma a consensualizar os objectivos e as acções 
desenvolvidas e racionalizar os meios já existentes. 
Note-se que, embora não sejam vinculativas, as decisões 
têm o peso de terem sido tomadas colectivamente por 
um fórum que reúne as principais entidades com 
actividade neste domínio no concelho. 
 Áreas sobre as quais o CLASS pode tomar decisões. O

CLASS pode tomar decisões sobre todas as áreas que 
sejam relevantes para o desenvolvimento social do 
concelho, da educação aos comportamentos de risco, da 
saúde mental à justiça e segurança, dos maus tratos e 
violência à qualidade, quantidade e distribuição 
equitativa dos equipamentos sociais no concelho.

O aniversário do Espaço Sénior teve baile. O cante alentejano esteve representado pelo Grupo Coral “Amigos de Sines”.
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Sines recebe mostra
de música alternativa
A 1.ª Mostra de Música Alternativa de Sines realiza-se dias 24, 25 e 26 de Setembro, no 
Castelo e na Capela da Misericórdia. Os concertos de Gomo, Quinteto Tati e Rádio Macau são 
três dos destaques da programação.

SINES recebe, nos dias 24, 25 e 26 de Setembro, a sua 
1.ª Mostra de Música Alternativa. Com iniciativas 
repartidas pelo Castelo e pela Capela da Misericórdia, a 
mostra, uma organização da Câmara Municipal de Sines 
e da empresa Transformadores, vai oferecer aos jovens 
três dias intensos com concertos, DJ's e VJ's, showcases, 
workshops, uma feira de discos, uma exposição de 
jovens criadores e muita animação. 
 A feira começa dia 24, sexta-feira, às 19h00, na Capela, 

com a abertura da feira de discos de editoras 
independentes e a exposição com os melhores trabalhos 
nas áreas da ilustração e artes plásticas do Concurso 
Nacional de Jovens Criadores do Clube Português de 
Artes e Ideias. Às 20h00, realiza-se uma showcase com 
o projecto Moda Dudle. 
 Pouco depois, começam os concertos no Castelo. Os 

Flux actuam às 21h30, os Micro Audio Waves às 22h30 
e Gomo às 23h30 (ver caixa). À uma e meia da manhã 
tem lugar o espectáculo Live Act - Cindy Cat, seguindo-
se, perto das duas da manhã, a actuação da dupla de disc-
jockeys Zig Zag Warriors (Zé Pedro dos Xutos & 
Pontapés e Miguel Quintão da Antena 3). Este 
espectáculo será acompanhado no vídeo pelo VJ João 
Pedro Gomes, da discoteca Lux.
 Sábado, dia 25, os destaques do programa na Capela 

são o debate sobre a situação actual da indústria 
discográfica (às 17h00), e às 21h30, o concerto do 

grupo Dead Combo.
 No Castelo, a noite de música começa às 22h00 com 

DJ Mee_k, acompanhado no vídeo pelos 
VJ's Rita Sá e João Pedro Gomes (Lux). 
Uma hora depois, o grupo Nicorette dá 
início aos concertos. O Quinteto Tati
actua às 23h45 e os Rádio Macau à 
00h45. Pelo noite dentro, o Castelo será 
uma pista de dança com o DJ Mee_k, 
novamente, e os DJ's / VJ's Budah & 
PTV (da Lux). 

 No domingo, dia 26, a partir das 
15h00, continuam abertas a feira de 
discos e a exposição de jovens criadores. 
Às 17h00, realiza-se uma showcase com 
o saxofonista Rodrigo Amado e o 
contrabaixista Pedro Gonçalves.
 Nos dias da mostra serão realizados dois 

workshops, com 12 horas de duração 
cada, sobre os temas “Produção e Edição 
Discográfica” e “Produção Musical e 
Edição Pro Tools”.
 As iniciativas no Castelo requerem a 

compra de um bilhete diário de 2 euros. 
A entrada para as iniciativas na Capela 
são gratuitas. Os workshops têm 
inscrições pagas (mais pormenores: 269 
630 611 - Gabinete da Juventude).

CONCERTOS

SEXTA, 24

MOLA DUDLE
Foram considerados pelo jornal Público “um dos casos mais sérios e 
originais da nova música portuguesa”. Electrónica descontrutivista, 
cheia de colagens e humor. Capela, 20h00

FLUX
Uma das revelações do rock nacional no ano de 2003, o seu CD 
“Roulette” tem sido muito bem recebido, estando o tema “Joe 
Bigod's Cock Dance” a rodar nas rádios nacionais. Castelo, 21h30

MICRO AUDIO WAVES
Os Micro Audio Waves formaram-se na viragem do milénio, 
constituídos por Flak (Rádio Macau) e Carlos Morgado. Um ano 
depois, junta-se a eles Cláudia Ribeiro (voz), para cuja voz passam 
a compor. Com uma forte vertente electrónica e experimental, 
editaram o álbum de estreia do projecto, de nome "Micro Audio 
Waves", em 2002. O seu novo disco é “New Waves”. Castelo, 22h30

GOMO
O projecto pop Gomo surgiu em Janeiro de 2001, por iniciativa de 
Paulo Gouveia, ex-elemento dos Orange. É através do disco “Best 
of” - e de canções como “It's All Worth it”, “Proud to be Bald”, “Santa´s 
depression”ou “Feeling alive” - que se torna mais conhecido, 

conquistando o público e a crítica e ganhando grande airplay nas 
rádios portuguesa. Com letras com grande sentido de humor, o 
“Beck português” mereceu mesmo os elogios da cantora 
americana Sheryl Crow. Castelo, 23h30

CINDY CAT
Paulo Abelho (ex-Sétima Legião) e João Eleutério reúnem-se num 
projecto que une a música electrónica de dança com o vídeo. 
Castelo, 01h30

SÁBADO, 25

DEAD COMBO
Projecto instrumental do guitarrista Tó Trips (ex-Lulu Blind) e do 
contrabaixista Pedro Gonçalves que nos transporta para 
ambiências especiais, em que os sons marcadamente 
portugueses se cruzam com influências da América Latina, do jazz 
e, por vezes, do Oeste americano. Capela, 21h30

NICORETTE
A dupla Nicorette, constituída por Sílvio Rosado (música) e Carla 
Lickfold (voz), formou-se há pouco mais de um ano, em S. João do 
Estoril. Dela vieram as inspirações New Wave (Joy Division, 
Bauhaus, Laurie Anderson e Brian Eno), dele as inspirações 
jazzísticas (Miles Davies, Hermeto Pascoal). O resultado traduz-

se numa sonoridade próxima do pop electrónico. Castelo, 23h00

QUINTETO TATI
O Quinteto Tati é liderado por J.P. Simões e Sérgio Costa, músicos 
dos Belle Chase Hotel. Valsas, rumbas, boleros e outros estilos 
exóticos cantados em português fazem do Quinteto Tati um 
projecto único e inovador. A sua formação conta com instrumentos 
como o contrabaixo, o órgão, os saxofones, os trompetes e as 
flautas numa sonoridade arrebatadora de melodias exuberantes, 
interpretadas num tom jazzy e com algumas incursões na 
electrónica. Castelo, 23h45

RÁDIO MACAU
São veteranos do rock nacional, mas permanecem em excelente 
forma. Xana, a boa rebelde do rock nacional, continua uma 
vocalista cool e cheia de segurança e Flak ainda não tem inibições 
quanto a levar as suas múltiplas guitarras para solos extrovertidos 
na boca do palco. Clássicos e novidades do disco “Acordar”, 
lançado em 2003, num concerto a não perder. Castelo, 00h45

DOMINGO, 26

RODRIGO AMADO E PEDRO GONÇALVES
Estreia ao vivo do CD “Motion”. Para os amantes da música 
improvisada e jazz contemporâneo. Capela, 17h00 

Dead Combo. Quinteto Tati. Rádio Macau.

Gomo.
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As obras em Agosto
A colocação da cobertura no edifício das Piscinas Municipais, a instalação de contentores 
enterrados em Sines e Porto Covo, o início das obras no Bairro D. Pedro I e o começo breve 
da rotunda definitiva da Av. Gen. Humberto Delgado são as principais novidades.

Piscinas já têm cobertura
Cerca de 50 por cento da obra das Piscinas Cobertas e Aquecidas está concluída. Na terceira semana de Agosto foi montada a 
cobertura e as paredes interiores dos balneários já estão a ser revestidas de azulejos. As piscinas são uma empreitada adjudicada à 
empresa Luseca e um investimento de 2,4 milhões de euros. A conclusão da obra está prevista para os primeiros meses de 2005.

172 fogos em bom ritmo
A construção do CDH da Quinta dos Passarinhos (habitação 
para venda a custos controlados) continua em bom ritmo. A 
conclusão do programa de 172 fogos, construído em terrenos 
municipais e gerido pela Câmara Municipal de Sines, está 
prevista para o primeiro semestre de 2005.

Centro de Artes cresce todos os dias
A estrutura da Biblioteca / Centro de Artes já é visível acima do 
nível do chão. 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.

Entrega das chaves dos 124 fogos para breve 
O BAIRRO dos 124 fogos (ou da Floresta), concluído no final da 
Primavera, está pronto para habitar. O processo de aquisição da 
obra já recebeu o visto do Tribunal de Contas e o Instituto 
Nacional de Habitação - que partilha com a autarquia os custos 
da obra - está neste momento a concluir as negociações com a 
empresa construtora, Edifer. Logo que essas negociações 
estejam concluídas, avançar-se-á para o realojamento das 124 
famílias.

 “Já endereçámos documentos a todas as famílias que vão ser 
realojadas para apresentarem o mais brevemente possível os 
elementos necessários para se proceder aos contratos de 
arrendamento. Todo o processo de realojamento será 
devidamente acompanhado pelos serviços da câmara”, afirmou 
Manuel Coelho, presidente da CMS.
  O Bairro da Floresta vai realojar cerca de 400 pessoas. O pre-
sidente da câmara classifica-o como “a maior obra de luta contra 
a pobreza no concelho de Sines”.
  “É uma obra extraordinária. Famílias a viverem em condições 
miseráveis passam para habitações condignas e a cidade fica 
mais qualificada, mais segura e equilibrada”.
  A qualidade do bairro tem sido motivo de muitos elogios e o 
presidente da Câmara convida os sineenses a visitá-lo.

  “É um bairro muito bem conseguido em arquitectura e 
integração urbana, com um bom polidesportivo, com um parque 
infantil, com contentores enterrados e para recolha separativa 
dos resíduos, além de um espaço verde muito bonito e bem 
dimensionado.”

Iluminação dos centro históricos
em remodelação
A obra da rede de  iluminação do centro histórico de Porto Covo 
foi concluída. A melhoria da iluminação do centro histórico de 
Sines, realizada em conjunto pela Câmara Municipal de Sines e 
pela EDP, prossegue em Setembro, com a conclusão da 
colocação de 78 luminárias.

Contentores enterrados
em Sines e Porto Covo
O sistema de recolha de lixo em Sines e Porto Covo está a ser 
melhorado com a instalação de contentores enterrados. Nesta 
primeira fase, que decorre até ao fim de Setembro, vão ser 
instalados quatro contentores em Porto Covo e 10 em Sines. 
Dado que uma das vantagens deste sistema é estética - além do 
menor espaço ocupado e do triplo da capacidade de deposição
- as zonas prioritárias para a sua instalação são as áreas com 
maior volume de resíduos domésticos mas também os centros 
históricos. No futuro, os contentores enterrados serão 
estendidos a outros pontos dos centros urbanos. 

Abastecimento de água
estendido ao Monte Chãos
A extensão da rede de abastecimento de água ao Monte Chãos 
será concluída em Setembro. O abastecimento de água ao 
Paiol, a partir da rede de Sines, será executado em breve.

Obras do Bairro D. Pedro I 
começaram
Teve início no fim de Agosto a primeira fase dos arranjos 
exteriores do Bairro D. Pedro I. Trata-se de uma obra no valor de 
54 000 euros (+IVA), adjudicada à empresa Teodoro Gomes 
Alho & Filhos, com um prazo de execução de 45 dias. 

Rotunda junto às Finanças
começa em Setembro
A construção da rotunda definitiva da Avenida General 
Humberto Delgado, adjudicada à empresa Teodoro Gomes & 
Filhos, Lda. pelo valor de 27 623 euros (+IVA), terá início em 
Setembro.

Cobertura do Centro Recreativo
de Sines recuperada
A Câmara Municipal de Sines realizou em Julho obras de 
recuperação da cobertura do edifício da antiga sede do Centro 
Recreativo de Sines, adquirido pela autarquia em 2003 para fins 
culturais. A cobertura de outro edifício camarário, no n.º 5 do 
Largo Poeta Bocage, também foi recuperada. 

 p
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COM UM PROGRAMA que a 
generalidade da crítica aplaudiu, a maior 
presença de público de sempre e o sucesso 
do segundo palco junto à Praia Vasco da 
Gama, o FMM 2004 foi o melhor e o mais 
completo da sua história.
  Mais de 16 mil pessoas assistiram aos 
concertos dentro do Castelo e é impossível 
contabilizar as que o fizeram nos ecrãs 
gigantes e a impressionante multidão que se 
foi divertir na Avenida Vasco da Gama pela 
noite dentro. 
  Esta corrente musical falésia abaixo foi, de 
resto, a grande novidade da sexta edição do 
festival. Estendeu o raio de animação na 
cidade e valorizou um dos espaços mais 
belos e históricos de Sines. E, 
principalmente, deu aos muitos milhares 
que ainda tinham energia para viver o FMM 
pela noite dentro a oportunidade de 
conhecer mais música de qualidade, reforço 
que também se verificou na Capela, com 
dois pequenos concertos com casa cheia. 
  Porque o público do FMM - jovem, mas 
ainda saudavelmente heterogéneo - é um 
público ávido de música e de surpresa. 
Nenhum outro em Portugal se entrega tanto 
às escolhas da programação e o FMM tem 
sabido corresponder a essa confiança nunca 
fazendo descer o nível de qualidade e, por 
vezes, em nome da diversidade sem a qual 

não há descoberta, até optando por 
contrariar as expectativas criadas pela sua 
própria dinâmica (este ano, foi o caso do 
concerto de Savina Yannatou).
  A solidez da programação, juntamente 
com o ambiente relaxado e um público 
aberto e generoso como poucos, estão a 
fazer de Sines um caso singular no 
contexto dos festivais de músicas do 
mundo europeus (são os artistas que o 
dizem).
  Em Portugal, essas qualidades motivam 
também uma cada vez mais extensa 
cobertura do evento pela imprensa. Foram 
dezenas de páginas de jornais dedicadas ao 
FMM (com destaque para a capa do 

suplemento Actual, do Expresso, dia 26 de 
Julho). Foram dezenas de horas de rádio, 
com a Antena 1 a emitir pela primeira vez 
um programa em directo totalmente 
dedicado ao festival. 
  A organização e o acolhimento aos 
visitantes - que parecem ser tão fãs de Sines, 
da sua paisagem, dos seus restaurantes, 
como do festival - decorreu sem problemas, 
admitindo-se que o crescimento do festival 
abre margem para melhorar, sem nunca pôr 
em causa a sua essência.
  O futuro do evento continuará a ser um 
caminho apaixonado, em nome da grande 
música sem fronteiras vivida de uma forma 
única em Portugal.

 popular
O FMM2004 foi um sucesso. Não houve um milímetro de cedência no programa e o público 
acorreu ainda em maior número que nos anos anteriores. E Sines - cujo poder de atracção 
complementa o do cartaz - já não se vê sem a maior festa das músicas do mundo de 
Portugal.

Qualidade

Mais de 16 mil pessoas assistiram aos concertos dentro do Castelo. Mais alguns milhares fizeram-no junto aos ecrãs gigantes e na Avenida da Praia..

“[O FMM] deixou de constituir alternativa porque já 
não se trata de uma alternativa. É, a par de todos os 
outros, um evento em plena maturidade, com um 

público próprio e um conceito claro e sólido, 
protegido por uma estrutura autárquica cuja 

preocupação é a qualidade do evento e não os cifrões 
que daí possam advir”, Gonçalo Frota, Blitz
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29 de Julho

RONDA DOS QUATRO CAMINHOS Portugal

Alentejo de outra forma
O projecto “Terra de Abrigo” e repertório mais antigo da Ronda abriram 
o Festival Músicas do Mundo 2004. A noite de público mais diverso no 
Castelo.

Dia 29, no backstage do FMM, esse 
lugar de chão vermelho onde os 
artistas parecem humanos e a 
organização pratica o desporto 
“jogar as mãos à cabeça”, a 
movimentação era difícil. Dezenas e 
dezenas de cantadores dos corais 
alentejanos e músicos da Sinfonietta 
de Lisboa misturavam-se, afinavam 
instrumentos, conversavam entre si. 
O sonho da Ronda dos Quatro 
Caminhos que esteve na origem do 
projecto “Terra de Abrigo” estava 
vivo também ali: não apenas no 
palco, aprumados, uns atrás dos 
outros, em diálogo estético, mas 
também fora dele, músicos de 
escolas e origens sociais diferentes 
encarando-se como irmãos na arte. 
  Esquecendo este aspecto da 
dissolução de castas, o concerto propriamente dito 
foi dividido entre o projecto sinfónico alentejano e 
repertório mais antigo da Ronda. A primeira parte 
mostrou um excelente entrosamento entre as vários 
partes do projecto (Ronda, corais e orquestra) e fez 
jus à qualidade composicional que se conhecia do 
disco (tem a música portuguesa de raiz tradicional 
muitas canções mais belas e mais bem cantadas que o 
“O Almocreve”?). A segunda, embora mais festiva, 
foi menos interessante, com os corais calados e a 

WARSAW VILLAGE BAND Polónia

Mad Max boreal
A tribo da folk vitaminada veio a Sines ver o seu novo grupo de culto e 
não ficou desiludida. Como não ficaram todos aqueles que não 
fecharam os ouvidos a uma música que não pede licença.

Disse alguém ao ver chegar os jovencíssimos músicos 
da WVB ao catering do FMM: “Filho meu não 
andava aí pelo mundo sozinho”. Subestimava a 
capacidade dos pequenos bruxos em governar a vida. 
E que bem o têm feito os da banda polaca, 
acumulando prémios e concertos nos melhores palcos 
europeus, captando a atenção de públicos 
normalmente com os ouvidos noutras direcções. 
  Em Sines, articularam alguns temas do novo CD - 
“Uprooting” - com a base de músicas do seu disco 
anterior, “People's Spring”. Foi fogo do norte, 
branco como o canto de Maja, Magdalena e Sylwia, 
incandescente como as cordas amplificadas dos 
violinos e violoncelo, exalando nuvens de sons 
contraditórias com a sua natureza, electrónicas, 
industriais. A cadência da interpretação revelou-se 
mais lenta do que em disco, os tambores mais 
pesados. Inegavelmente repetitiva, a música 
encontrou no constante regresso uma forma de se 
tornar ainda mais poderosa, de, em espiral, perfurar a 
terra como perfurava os ouvidos. Soou a feitiçaria, a 
paganismo, a sacrifício humano. Como se fosse já o 
futuro e o futuro fosse o espelho de um passado 
primitivo. Ano 2300 DC, nova Idade Média. 
  Nos momentos mais calmos, saíam sons campestres 
da sanfona de Wojtek. Mas não durava. As fadas que 
voavam à sua volta eram rapidamente trituradas na 
boca da máquina boreal.
  Grande música dos sentidos, dura, dolorosa, plena. 
Um intervalo no que nós somos. Do país do papa, 
um intervalo na civilização judaico-cristã. 

orquestra acompanhando sem tanta convicção as 
digressões pelos ritmos de outras zonas do país. 
  No todo, e embora tivesse havido menos “Terra de 
Abrigo” do que se estava à espera, foi um bom 
concerto, marcando-se na memória do FMM outra 
forma, talvez irrepetível, de ser música do Alentejo.

“Foram quase duas horas de música em estado puro, 
grandiosa e bela como as planícies alentejanas (...) Um 

espectáculo mágico, emocionante”, Carlos Pinto, Diário do 
Alentejo

“E quando os Warsaw Village Band (façam favor de fixar o 
nome) puseram os pés em palco, uma lufada de ar fresco 
varreu o Castelo”, João Miguel Tavares, Diário de Notícias

FMM NA IMPRENSA

“Sines, ou o festival que 
chegou a bom porto (...) O 

Festival Músicas do 
Mundo é um caso. Junta 

boa programação e 
ambiente descontraído”, 

César Avó, Expresso

“Muito boa música passou 
pelo sempre esgotado 

Festival Músicas do 
Mundo”, Fernando 
Magalhães, Público

“...Um dos melhores 
festivais do país”, 

José Manuel Simões, 
Correio da Manhã

“...[O FMM] passou a aliar 
uma justa projecção 

mediática, que o coloca 
quase no patamar dos 

gigantes do rock, a uma 
programação

acertadíssima”, Gonçalo 
Frota, Blitz

“O FMM de Sines continua a ser um dos mais bonitos, 
interessantes e estimulantes festivais de Verão: sol e praia 

durante os dias indolentes, noites bonitas, cheiro a hortelã no 
Castelo, muito público, e todo um mundo de música a descobrir”, 

António Rebelo, Janela Indiscreta

“A 6.ª edição do Festival Músicas do Mundo de Sines fica 
marcada na História a letras bem carregadas. O melhor cartaz de 

sempre (e não houve um mau concerto), o concerto do século 
(Tom Zé, ora) e um conjunto agradável de acções paralelas aos 

espectáculos do Castelo”, Vítor Junqueira, Juramento Sem 
Bandeira

“O FMM de Sines está de parabéns pela forma como tem sabido 
crescer e fazer evoluir progressivamente o conceito deste 

festival”, Luís Rei, Crónicas da Terra

“Passei a ser um fã incondicional e rendido aos encantos deste 
FMM. (...) Organização impecável (...). Ambiente estupendo ... 

um mar de boas vibrações (...) Quanto à música em si (...)  tudo 
muitíssimo bom e a fasquia da qualidade andou por alturas de 
recorde olímpico ou, no mínimo, de máximos do ano”, Uno, O 

Admirador Secreto

FMM NA BLOGOSFERA

“Foram dias de festa e 
comunhão, onde sem se 

sair da estrutura 
amuralhada do Castelo, 

se viajava por todo o 
mundo”, Carlos Pinto, 

Diário do Alentejo 

“A um ritmo sustentado, o 
Festival Músicas do 

Mundo, em Sines, tem 
vindo a crescer de ano 
para ano”, João Miguel 

Tavares, Diário de 
Notícias

Expresso Blitz

Público Correio da Manhã

Diário de Notícias Diário do Alentejo
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30 de Julho

SAVINA YANNATOU Grécia

Quem ouviu

o “Ballo Sardo”
Houve concertos mais conseguidos no FMM 2004. Mas a música de 
Savina Yannatou e Primavera en Salonico não foi superada. 

Apontem-se todos os defeitos que se 
quiserem (inclusive os que se 
merecerem) ao espectáculo de Savina 
Yannatou no FMM2004: som 
desequilibrado, excesso de 
experimentalismo, cantora em noite de 
pouco conforto vocal e pouco 
comunicativa (na realidade, estava 
doente), inadequação ao ar livre e às 
expectativas e juventude do público. 
  Colocadas estas reservas, abra-se alas 
para um facto do coração: não houve 
melhor música no festival. Não houve 
melhores canções que “Ballo Sardo” e 
“Barquero”. Não houve músico tão 
aventureiro como Kostas Vomvolos,
extraindo dissonâncias contemporâneas 
do acordeão e do qânun. Não houve 
tradição encarada de uma forma mais 
inovadora, mais séria, mais límpida nos resultados e 
nas intenções. Não houve enfim voz tão rica como a 
de Savina, voz de uma espírita, tão simultaneamente 
comovente e assustadora no puro timbre como nos 
novelos das melodias que ela insistia em enredar.
  Na verdade, Savina não foi insensível ao que tinha 
pela frente, escolhendo uma porção extrovertida do 
seu repertório. Mesmo assim, por comparação com os 
outros dois concertos do dia, a relação com o público 

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

O jazz dispensa o paraíso
Foi um dos melhores concertos do festival e, de certeza, a mais popular 
das três passagens do músico David Murray por Sines. O grande rio 
revolto do jazz correu sem barragem.

Houve quem dissesse que foi longo demais, que 
Murray, banda e convidados tardaram em sair do 
palco. Esqueceram-se de que o jazz é um fluxo: ou se 
extingue por si ou qualquer outra morte é violenta. 
  Porque não era justo interromper um dos 
espectáculos mais vivos do FMM2004. Não era justo 
esperar que uma faixa como “O'Leonso” tivesse 
apenas os oito minutos do disco e não encontrasse o 
seu tamanho natural em palco (o espectáculo podia 
ser todo “O'Leonso” - o tema tinha essa vibração).
  Também não era justo apressar Hervé Sambe nos 
seus solos de guitarra, que Murray - no exercício 
sempre criterioso da sua vocação paternal - diz 
partirem dos dedos de um futuro Hendrix. 
  Não era justo marcar a cronómetro a duração dos 
duelos free dos saxs de David e Pharoah Sanders, 
soberbo titã encantado, de camisa de brilhantes azuis 
aos beijos na boca do seu instrumento. 
  Não era justo, enfim, pôr em “fastforward” os 
tambores de Kiavue e Ladrezeau, tambores que 
andaram nos navios de escravos, tambores que 
conheceram a maior infâmia da Humanidade, 
tambores que não admitem nem mais um olhar de 
superioridade.
  Nada disso era justo e em Sines não se cometeu essa 
injustiça. Jazz é eternidade (preferível ao paraíso, 
gritou David Murray). Em Sines, com o génio Tom
Zé à espera, mas decerto também ele deliciado, era 
como se a festa não tivesse fim e não tivesse tido 
princípio.

TOM ZÉ Brasil

Show Zé
Génio da palavra, génio da 
composição, génio do corpo, o 
formidável Tom Zé foi em Sines 
tudo o que se esperava dele e 
que tardava a sê-lo plenamente 
em Portugal. Depois do concerto 
de dia 30, temos um país mais 
rico.

Houve cinco minutos de tensão no concerto de Tom
Zé. Depois de falar da exploração sexual das crianças 
nas praias do Nordeste, o músico faz uma rábula em 
que promove os seus discos, com “jingle” e tudo. O 
homem de esquerda, o autor do hino anti-americano 
“Companheiro Bush”, num baixo número capitalista?
  Foram poucos, mas houve quem não entendesse a 
auto-ironia. Como houve quem não entendesse que 
pode ser ao mesmo tempo modesto, generoso, 
alguém que usa tanto a primeira pessoa, alguém tão 
evidentemente feliz por ter conseguido dar uma voz 
aos mais fracos, ter uma voz como um deles e tê-lo 
ao mais alto nível da criação artística mundial, que 
fala disso não como uma exibição, mas uma partilha 
com os amigos.
  Foi Tom Zé que encheu o Castelo no dia 30. E se a 
sua música não passará decerto a ser um fenómeno 
de massas (não tanto para tão pouco), a sua 
conquista como “performer” arrebatou mesmo quem 
não voltará a ouvi-lo.
  Trabalhando o corpo franzino, contorcendo-se, 
deformando-se, amarrotando-se, metendo os dedos 
no nariz, comendo jornais, despindo-se, vestindo-se, 
cavalgando o microfone, fazendo música com 
esmeriladores, Tom Zé foi um show visual. 
  E um show monumental da palavra. O seu concerto 
foi palestra, homilia, comício, número de stand up 
comedy. História, política, pobreza, versos, acordes, 
amigos, safados, nós, vocês: falou de tudo e 
raramente sobrou da música. 
  Duas horas de Tom Zé, coisa rara. Inesquecível 
noite de amor entre Sines e um dos maiores músicos 
mundiais.

não foi tão quente.
  Foi então um espectáculo falhado? Foi o mais 
arriscado. Mas provou que entre os muitos oximoros 
que caracterizam o FMM há espaço para mais um: 
um festival com cerveja, um festival com Savina. 

“Yannatou é de uma versatilidade notável, é quem quer a 
cantar, projecta a voz como se estivesse a esculpir em 

relevo por cima do manto instrumental (...) Tem o mundo 
dentro da boca”, Gonçalo Frota, Blitz

“Um dos momentos mais belos daquele que se arrisca a 
ter sido o melhor concerto do festival aconteceu quando 

Murray e Sanders (...) começaram a perseguir e 
entrelaçar as notas dos seus saxofones. “I don't wanna 
go to heaven when I die, I wanna go to jazz”, cantava 

Murray”, Gonçalo Frota, Blitz

“Tom Zé deu espectáculo total em Sines (...) Foi o melhor 
concerto do festival”, Fernando Magalhães, Público
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SEPTETO ROBERTO RODRIGUEZ Cuba / EUA

O mundo tem

um novo balanço
Não terão havido muitas mochilas feitas para vir a Sines ouvir o Septeto 
Roberto Rodriguez. Mas houve decerto muitas que o levaram de volta 
para casa.

Começar um texto sobre um músico 
dizendo que ele é um gentleman pode ser 
uma maldade. Mas o cubano Roberto 
Rodriguez sobrevive até à maior simpatia. 
Também porque não é descabido falar do 
seu feitio diplomata quando a sua música 
tem no cerne o estímulo ao diálogo, a 
procura da afinidade, o convívio do 
improvável.
  O espectáculo que abriu a última noite 
do festival foi composto quase meio por 
meio por temas do disco “Danzon de 
Moises” e do recém-lançado “Baila Gitano 
Baila”, este último acrescentando à fusão 
cubana-judaica inicial alguns pós de 
música cigana (cuja música é, tratando-se 
de outro povo em diáspora, também ela 
de fusão).
  Ao vivo, voltaram a ser invisíveis as comissuras 
deste minucioso trabalho de montagem, cujo 
resultado é um objecto artístico perfeito, uno e 
acabado. A grande diferença em relação ao que se 
conhecia em disco foi a presença intensíssima do som 
da bateria de Rodriguez, cuja liderança não soava tão 
firme nos registos gravados. 
  Mas toda a banda teve os seus momentos de brilho, 
com destaque para o soberbo acordeão de Ted
Reichman, os reptilíneos clarinetes klezmer de um 

latino - Oscar Noriega - e o violoncelo de Mary 
Wooten, figura saída de um filme de Woody Allen.
  Roberto Juan Rodriguez começou por ser o 
“quem?” do FMM2004. Não saiu dele levantado em 
ombros pelas massas, mas terá sido sem dúvida o seu 
grande achado. 

”...o Septeto proporcionou um festim de cores e 'swing'. 
Fusão excelente de ritmos (...) Grande música, sem 

concessões”, Fernando Magalhães, Público

ROKIA TRAORÉ Mali

A realização 

do corpo humano
A espantosa voz de Rokia Traoré tem rival e esse rival está na própria 
Rokia: o seu corpo, protagonista de alguns dos momentos de baile mais 
emocionantes da história do festival.

Há adjectivos que parecem mortos até 
aparecerem pessoas ou situações que os 
ressuscitam. Dia 31, Rokia Traoré
recuperou em Sines a palavra “grácil”. 
Nunca ninguém tão belo, nunca 
sensualidade tão absoluta que dispensasse 
a muleta da libido: na história do festival 
não tivemos melhor, mais siderante 
exemplo de realização do corpo humano 
do que no concerto da cantora maliana. 
  Nos textos promocionais do festival a 
promessa era de perfil mais baixo: força na 
fragilidade, pequenas ondas prateadas de 
cordas, letras de alcance social, sofisticação 
tranquila, a voz. Rokia foi isso tudo, mas 
foi sobretudo a surpresa do poder do seu 
baile hipnótico. Sabíamos que “Niénafing” 
e “Sara” era delícias rítmicas, mas não que 
os instrumentos tradicionais acústicos 
ganhassem tanta força ao vivo e, sobretudo, que o seu 
corpo quase se sobrepusesse à sua voz num efeito de 
charme verdadeiramente avassalador.
  Rokia não tem muitos anos de carreira, mas sabe 
perfeitamente o que deve fazer. De pés descalços, 
num leve vestido contemporâneo, tão diferente do 
pesado traje tradicional com que tinha feito o sound-
check, Rokia ajustou o seu espectáculo à vibração do 

Castelo e mostrou-lhe a sua face mais jovem, mais 
optimista e, cedendo a um preconceito, mais africana. 
O palco naquele momento era a sua casa e a sua 
transfiguração (ou a nossa ignorância) operou-se 
como uma forma de hospitalidade. Gratidão eterna.

“Rokia Traoré veio do Mali para semear a hipnose. (...) 
Rokia passou por Sines como uma fada de voz 

dançarina”, Fernando Magalhães, Público

FEMI KUTI Nigéria

Gostamos

de um 

artista que 

fumega
O festival terminou com a 
celebração total dos ritmos 
afrobeat. Femi Kuti 
desenhou com suor o rasto 
de um formidável animal de 
palco.

Desta vez o fogo-de-artifício marcou o início e não o 
fim do último concerto do festival. Talvez quem o 
decidiu previsse o que vinha a seguir e não quisesse 
que a pólvora saísse humilhada. Porque seria decerto 
o que viria a acontecer. O fogo ou qualquer outro
elemento. Femi Kuti, o artista de corpo fumegante 
que terminou o concerto com uma poça de suor 
junto ao microfone, preparava-se para fazer mais do 
que um concerto: preparava-se para provocar em 
palco um pequeno acidente da natureza.
  Há alguns meses passou na televisão portuguesa um 
concerto do músico nigeriano em que ele cantava 
para uma pequena audiência meio circunspecta 
debaixo de um céu de chuva. Mas Sines felizmente 
não é um palco circunspecto. Cantando, tocando 
saxofone, experimentando as teclas, metendo carvão 
na locomotiva funk da sua banda, Femi fez tudo na 
máxima intensidade, mas teve a ajudá-lo 6000 
pessoas na partilha da sublime dor do ritmo. 
  Acompanhando as bailarinas num desplante sexual 
escandaloso para olhos do Hemisfério Norte (o 
Hemisfério Norte não se queixou), Femi não se 
conteve por ter junto de si o filho, que passeava pelo 
palco como quem passeia pela praia e tem um mar 
calmo à sua frente. Femi estava a fazer com ele o que 
Fela Kuti, seu pai, tinha feito consigo. Num concerto 
de intensidade incomum, Femi estava a ensinar-lhe 
uma grande lição: a felicidade da grande multidão da 
música não é para temer, mas para conquistar com 
trabalho.

”Kuti deu, indiscutivelmente, o melhor espectáculo de todo 
o certame”, José Manuel Simões, Correio da Manhã

31 de Julho
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Iniciativas paralelas

FMM AFTER-HOURS

Noite dentro, falésia abaixo
O segundo palco do FMM2004, na Avenida Vasco da Gama, atraiu milhares de pessoas para uma 
madrugada de música e diversão junto à praia.

O segundo palco, junto à praia Vasco da Gama, 
superou as melhores expectativas. Nas madrugadas de 
30 e 31 de Julho e 1 de Agosto, foram milhares as 
pessoas - sobretudo jovens, mas sem excluir outras 
idades - que acabaram a noite de música junto ao mar. 
  O objectivo era a festa, mas também a boa música. 
O primeiro concerto da iniciativa, pelo agrupamento 
alemão Di Grine Kuzine, foi mesmo considerado por 
alguns críticos como um dos melhores de todo o 
festival. Na voz e acordeão, sensual, provocadora, a 
vocalista Alexandra Dimitroff foi uma das presenças 
femininas mais marcantes do festival. A música em si,
cumpriu o que se esperava: um caldeirão de 

referências, dos sons ciganos do Leste europeu à 
música latina, cabendo na mistura uma versão, talvez 
demasiado directa, do otoverme “Asereje”, das 
espanholas Ketchup. 
  Na noite seguinte, o delírio Nike. Não são ainda 
uma banda muito conhecida em Portugal e o 
público foi tomado de surpresa pela pujança do seu 
“punk balcânico” (qualquer outra classificação será 
tão pouco rigorosa quanto esta). Houve quem não 
apreciasse a sua postura em palco, mas também 
houve quem se apaixonasse pela sua música, sempre 
veloz e com momentos de inspiração. 
  Na última noite, os cabo-verdianos Refilon 

mostraram uma riqueza melódica e tímbrica que fez 
recordar o memorável concerto dos Simentera, o ano 
passado. Não porque já estejam a esse nível. Mas 
porque foi saboroso ver África vir acabar o FMM 
com a glória do acústico. 
  Além dos concertos o palco da praia teve momentos 
de DJing assegurados por Manuel Mesquita, Vítor 
Junqueira, Pedro Marques, Nuno Domingos, 
Ricardo Pita, Raquel Bulha, Luís Patta e Mário Dias.

FMM NA CAPELA

Festival interior
Os concertos do projecto Pangeia e München, com lotações esgotadas, e a extraordinária palestra de Tom Zé 
foram os momentos altos do FMM na Capela.

A Capela da Misericórdia recebeu a componente mais 
intimista e reflexiva do Festival Músicas do Mundo: 
cinco documentários sobre a temática das músicas do 
mundo, três conversas com músicos do festival e dois 
concertos.

Filmes. Os filmes foram projectados entre dia 24 e 
dia 28 de Julho. Entre eles, destaque para “A Minha 
Casa” e “Morabeza”, que contaram com a presença 
dos realizadores na projecção. 
  “A Minha Casa” (dia 24), um filme do holandês 
Michael Schopping, acompanha Cristina Branco e 
Custódio Castelo em palco e na vida privada. Numa 
pequena intervenção antes de o filme começar, o 
realizador confessou-se perplexo com a diferença entre 
o acolhimento da fadista no seu país e em Portugal: 
“Na Holanda, os discos não existem nas prateleiras 
porque estão esgotados. Em Portugal, não existem 
porque não foram lá colocados”.
  O filme “Morabeza”, de Constantino Martins (dia 
28), abordou a vida e a música dos violinistas cabo-
verdianos. O jovem realizador falou da dificuldade de 
mostrar documentários em Portugal e, embora o 
filme não tenha sido completamente projectado, 
devido a problemas técnicos, agradeceu a 
oportunidade rara proporcionada pelo FMM.

Conversas. A primeira conversa com um artista do 
festival teve lugar dia 29. O saxofonista e compositor 
David Murray destacou o “ecumenismo” do jazz, um 
género com capacidade de se ligar a todas as músicas 
do mundo.
  Tom Zé encheu a Capela dia 30. Da palavra à 
música, foi uma antecipação (para alguns, igualmente 
brilhante) do que viria a ser o seu concerto. Uma hora 
de deslumbramento para uma Capela cheia.
  Roberto Rodriguez fechou o ciclo de conversas, dia 
31, numa pequena palestra onde falou do seu projecto 

de fusão entre as músicas cubana e judaica e 
exprimiu a mágoa pela divisão dos cubanos 
provocada pelas diferenças políticas em relação ao 
regime de Fidel Castro.
  Concertos. A Capela acolheu dia 30 o concerto do 
projecto Pangeia. Os instrumentos criados por 
Victor Gama, que tinham estado em exposição no 
mesmo espaço no início de Julho, foram tocados 
pelo seu inventor, num concerto de público atento e 
sons delicados.
  Dia 31, com instrumentos de brincar, o jovem 
agrupamento München produziu uma música 
melancólica, ainda em crescimento, mas já 
interessante.

 “[Tom Zé] foi ainda mais eloquente na intimidade da 
Capela da Misericórdia - onde durante a tarde 

conversou com várias dezenas de privilegiados sobre a 
sua vida”, João Miguel Tavares, Diário de Notícias

“[Os Di Grine Kuzine deram] o melhor concerto da noite 
de abertura do mais étnico dos nossos festivais”, José 

Manuel Simões, Correio da Manhã

Di Grine Kuzine. Nike Ensemble. Refilon.

Victor Gama toca o “Cruzeiro do Sul”, um dos instrumentos Pangeia.

Tom Zé também cantou na Capela.

O realizador Constantino Martins fala do seu filme, “Morabeza”.



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

Ago./Set.
2004

12 Dossier

“A melhor de todas
as edições do festival”
Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, considerou o FMM 2004 um êxito 
em todos os domínios. Para 2005, espera uma maior participação do comércio e da 
comunidade empresarial.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, faz um balanço muito positivo do Festival Músicas 
do Mundo 2004.
 “A sexta edição do festival foi seguramente a melhor de 

todas, pela qualidade do programa, pela adesão e 
comportamento exemplar do público e pelas inovações que 
teve”, afirmou o autarca, destacando o sucesso da expansão 
do festival para o exterior do Castelo.
 “Do Castelo à Avenida Vasco da Gama, passando pelo 

Largo do Muro da Praia, pelas escadinhas, foi todo um 
espaço animado como nunca, pela música, pelo comércio, 
pelo artesanato. Alargou-se o festival em horas e alargou-se 
a zona de festa, com uma grande participação dos jovens 
(embora não exclusiva), que não perturbaram em nada a 
tranquilidade das pessoas”.
 Outras inovações positivas, na óptica do autarca, foram as 

bancadas laterais e o acampamento ocasional, no Parque de 
Merendas.
 “As bancadas laterais, especialmente destinadas às pessoas 

com mais dificuldade em estarem de pé, melhoraram o 
espaço interior do Castelo. Queremos aumentar a sua 
capacidade no ano que vem. O acampamento ocasional 
resultou muito bem e mostrou-se fundamental, uma vez 
que os hotéis e parques de campismo em Sines e na região 
estavam esgotados”.
  Uma marca de Sines. Para o presidente da Câmara, este foi 

também o festival mais vivido pelos sineenses e com 
benefícios mais evidentes para Sines.
 “As pessoas gostaram de ver a cidade cheia de gente e 

participaram nas iniciativas. Os comerciantes beneficiaram 
bastante com o número de pessoas a consumir em Sines.”
 Manuel Coelho confessa, no entanto, que gostaria de ver 

um maior apoio e envolvimento do comércio e 
comunidade empresarial no festival. 
 “A empresas e o comércio devem entender a importância 

deste festival, não só pelo seu benefício imediato, mas 
sobretudo porque cria uma marca turística de Sines. Sines é 
mostrado a muita gente, que cá volta noutras alturas do 
ano. No futuro, vamos reforçar este aspecto através da 

oferta de transportes para as zonas de praia do concelho.”
  Melhorias em 2005. No ano que vem, o festival vai continuar 
a fortalecer a sua presença na cidade.
 “Queremos reforçar as actividades na Avenida Vasco da 

Gama durante o festival e não só. É um cenário lindíssimo 
da cidade que deve ser progressivamente apropriado pelos 
sineenses. Esperamos também que em 2005 a actual Casa 
de Velório tenha já as suas instalações transformadas em 
espaço para a juventude, fazendo do Largo Poeta Bocage 
um espaço verdadeiramente de lazer”.
 Manuel Coelho mostrou ainda a intenção de abrir uma 

segunda porta no Castelo, por motivos de segurança e para 
integrar também o Largo João de Deus na dinâmica do 
festival.
 “Logo que o auditório do Centro de Artes esteja pronto 

passará também a funcionar como espaço complementar 
deste festival”, acrescentou.
  O objectivo do auto-financiamento. Orçado em 300 mil 
euros, o custo final do FMM2004 rondará os 350 mil 
euros.
 “Desta quantia, cerca de 225 mil euros foi coberta pelos 

patrocínios. As entradas e as vendas de merchandising

renderam cerca de 60 mil euros. Para o ano, o objectivo é 
que o festival se suporte a si próprio. Este é um 
investimento em Sines, na sua imagem, na sua economia. 
Justifica um maior apoio de toda a comunidade 
empresarial, que dele também beneficia.”
  Câmara aprovou nota de congratulação. Os vereadores da 
Câmara Municipal de Sines aprovaram por unanimidade, 
na reunião de 4 de Agosto, uma nota de congratulação pelo 
êxito da sexta edição do Festival Músicas do Mundo. 

 A qualidade das formações musicais, o trabalho dos 
técnicos camarários, o comportamento do público e a 
recepção hospitaleira da organização e da população de 
Sines aos visitantes foram as principais razões apontadas na 
nota para este sucesso.
 A vereação considerou que o Festival Músicas do Mundo 

passou a fazer parte da vida de Sines e que é dever da 
autarquia garantir a sua continuação.

FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO ‘04

Voz do público
Os opiniões, as reclamações e as 
sugestões de 35 espectadores do 
festival.

DURANTE o festival, a CMS pediu a opinião a trinta e cinco 
espectadores do FMM2004 sobre as qualidades e os pontos em 
que pode ser melhorada a organização.
  Quando questionados sobre os principais motivos que os trou-
xeram os espectadores inquiridos ao festival, a qualidade da 
música foi referida 28 vezes, a boa localização 19 vezes e o preço 
acessível e o bom ambiente 15 vezes.
  A limitação de alojamentos alternativos, a falta de espaço e de 
conforto no Castelo, a qualidade e quantidade das casas-de-
banho, a inexistência de uma segunda saída e o lançamento de 
fogo-de-artifício dentro do recinto foram pormenores apontados por 
alguns entrevistados como menos positivos. Foram ainda referidos 
como pontos a melhorar a divulgação demasiado tardia, a 
excessiva lotação do Castelo e a inexistência de caixotes do lixo 
com reciclagem.
  Quanto a sugestões de programação para futuras edições do 
festival foram indicados nomes como a indiana Gulabi Sapera, o 
sérvio Emir Kusturica, o jamaicano Ziggy Marley, o noruguês Jan 
Garbarek, os polacos Kroke, os americanos Klezmatics e os 
portugueses Terrakota.
  Em termos de programação paralela à do Castelo, os entre-
vistados fizeram propostas como o aumento da animação de rua, 
uma feira com artesanato organizado consoante os países 
participantes no festival, workshops, iniciativas desportivas, 
exposições, etc.
  Entre as 35 pessoas inquiridas, 14 eram de Sines, 10 de Lisboa e 
sete do concelho de Santiago do Cacém. Do total de entrevistados, 
apenas para cinco era a primeira vez que participavam no festival. 

fundada em 1853

KimaxtraKimaxtra

PATROCINADORES DO FMM2004

Manuel Coelho, no discurso inaugural do FMM 2004.

O segundo palco ajudou a dar uma nova vida à Avenida da Praia.

Aspecto do “backstage”.
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“Bruxelles” em Sines
A Câmara Municipal de Sines adquiriu o quadro “Bruxelles”, 
de Al Berto. O seu destino é o futuro Centro de Artes.

A TELA “Bruxelles”, pintada por Al Berto em 1969/70, 
durante a sua estada na Bélgica, foi adquirida pela 
Câmara Municipal de Sines à Perve Galeria. 
Actualmente nas paredes do Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, será integrada na galeria do futuro Centro de 
Artes, para a qual têm vindo a ser adquiridas obras ao 
longo dos últimos anos.
 O óleo sobre tela “Bruxelles” é um dos poucos (e dos 

melhores) exemplos sobreviventes da primeira 
expressão artística pela qual Al Berto se interessou. 
Pouco depois de concluir esta obra, em 1971, em 
Barcelona, o artista decidiu abandonar a pintura e 
dedicar-se apenas à poesia. Mas na infância, antes das 
palavras, é no barro e nas tintas que ele encontra os 
meios para começar a criar. Estuda na Escola António 

Arroio e na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 
Lisboa, e em 1967, quando deixa Portugal e toma o 
caminho da Bélgica, o seu destino é a École Nationale 
Supérieure d'Architecture et des Arts Visuels (La 
Cambre).
 Entre os trabalhos pictóricos que chegaram até nós, 

destaque para o livro de desenhos “Project 69”, 
actualmente publicado na Assírio & Alvim e que 
motivou uma exposição do Centro Cultural Emmerico 
Nunes no início de 2003. 
 Mesmo depois de deixar de pintar, Al Berto continuou 

interessado nas artes visuais e a colaborar com artistas e 
galerias em Portugal e no estrangeiro. O livro “O Anjo 
Mudo” (Assírio & Alvim, 1993) reúne o essencial dos 
textos produzidos pelo escritor neste domínio.

Música sacra em Sines
A IGREJA Matriz de Sines recebeu, dia 25 de Julho, um 
dos sete concertos integrados no 2.º Festival de Música 
Sacra do Baixo Alentejo “Terras Sem Sombra”, uma 
organização da Associação Arte das Musas, em parceria 
com o Departamento do Património Histórico e 
Arquitectónico da Diocese de Beja. Preenchido com um 
programa de música popular religiosa de Itália e da 
Península Ibérica dos períodos medieval e renascentista, a 
interpretação esteve a cargo do Ensemble Alpha, dirigido 
por Ivan Moody. Sines voltará a receber uma iniciativa do 
festival - no caso, uma conferência pelo musicólogo Rui 
Vieira Nery sobre o tema  “Modelos Eruditos e Tradições 
Populares na Música Sacra Portuguesa - dia 9 de Outubro, 
às 16h00, no Auditório da APS.

Crianças vivem
experiência do teatro
CATORZE crianças de Porto Covo viveram duas semanas de 
férias diferentes no Atelier de Expressão Dramática e de 
Construção de Máscaras organizado pelo Teatro do Mar entre 
19 e 30 de Julho. A Oficina da Imaginação, que teve a 
orientação de Tânia de Brito, Cristina Fernandes e Sandra 
Santo, foi patrocinada pela Associação de Desenvolvimento 
do Litoral Alentejano (patrocínio inserido no programa 
Leader+) e teve os apoios da Junta de Freguesia de Porto 
Covo e da Associação “A Gralha”. Entretanto, em Julho e 
Agosto, a última produção do Teatro do Mar, “Ladrões do 
Tempo”, foi apresentada em Sines e Porto Covo, no âmbito 
da iniciativa “O Teatro Vai ao Bairro”, inserida na 
programação de Verão da Câmara Municipal. 

Caixa cheia 
de arte
A segunda exposição do 
programa de Arte 
Contemporânea no Verão do 
CCEN foi composta de obras 
da colecção da Caixa Geral 
de Depósitos.

O CENTRO Cultural Emmerico Nunes recebeu, entre 23 
de Julho e 29 de Agosto, “Do Fragmento ao Puzzle: Obras 
da Colecção da Caixa Geral de Depósitos”, a segunda 
exposição do seu programa de Arte Contemporânea no 
Verão de 2004. Concebida por Miguel Wandschneider e 
repartida pelas salas do centro e Capela da Misericórdia, a 
exposição apresentou obras de Ana Jotta, Ângelo de Sousa, 
Fernando Calhau, Gaëtan, Helena Almeida, Joaquim 
Bravo, Jorge Queiroz, Júlia Ventura, Michael Biberstein, 
Miguel Branco, Pedro Cabrita Reis, Pedro Casqueiro, Rui
Chafes e Rui Sanches.

Se a Capela da Misericórdia fosse uma capela de Rothko.
Uma das obras mais interessantes da exposição foi o 
“Tríptico” (1986), de Pedro Cabrita Reis, exposto na parede 
sul da Capela da Misericórdia. Com uma grande cruz negra 
progressivamente absorvida pelas manchas de tinta e 
vernizes do fundo, o catálogo apresentou como hipótese de 
leitura da obra uma “metáfora da morte que tudo apaga”.
 Outra hipótese é a de que não se trata de uma metáfora, 

mas de um jogo. A cruz não o centro da obra, mas o 
obstáculo à obra inscrito nela mesma. A cruz como forma 
geométrica elementar - sem necessidade de reduzi-la a um 
símbolo do Cristianismo - que é a barreira que temos de 
ultrapassar para mergulhar na obra.
 Sem qualquer evidência de filiação ou influência, o “Tríp-

tico” remete enquanto possibilidade de experiência para as 
manchas de cor do pintor americano Rothko. Se os 
visitantes dispusessem de 15 minutos  em conforto, 
isolamento e absoluto silêncio em frente dele, se a Capela da 
Misericórdia fosse uma “capela de meditação” como as 
criadas por Rothko para a fruição plena das suas obras, então 
talvez víssemos o que a cruz escondia. Veríamos o espaço, 
veríamos as trevas, veríamos até a luz, e se nada disto 
acontecesse talvez ficássemos preenchidos pelo mistério. 
Infelizmente, numa visita turística, o “Tríptico” tenderá a 
ficar na memória como escuridão seca, uma noite de 
segunda-feira.
 Há obras de arte que exigiam que o mundo parasse, que o 

homem fosse mais perfeito. Mas é Verão em Portugal.

Tela “Bruxelles”, de Al Berto.

“Tríptico”, de Pedro Cabrita Reis.

“Ensemble Alpha”, na Igreja Matriz. “Oficina da Imaginação”, em Porto Covo.
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Férias Aventura com surf
e apoio social
A Câmara Municipal de Sines organizou, em Julho, mais um programa “Férias Aventura”, 
para ocupação dos tempos livres dos estudantes no período das férias do Verão. 

A CÂMARA Municipal de Sines organizou em Julho,
nos períodos 5-9 e 12-15, mais um programa Férias 
Aventura. Destinado a crianças e jovens entre os 8 e os 
18 anos, esta terceira edição das férias contou com 44 
participantes, três dos quais com frequência gratuita, 
indicados pela Comissão de Protecção de Jovens e 
Crianças em Risco de Sines.
 Em termos de actividades, além dos já conhecidos 

passeios de BTT, canoagem, passeios pedestres, parede 

de escalada, rappel, slide, jogos tradicionais, 
orientação, manobras com cordas e tiro com arco,
houve a novidade das aulas de surf.
 As actividades das Férias Aventura, cuja responsa-

bilidade técnica é da empresa NaturaSines, tiveram 
lugar em toda a diversidade de paisagem de Sines e 
concelhos limítrofes, havendo actividades em zonas de 
interior (em Santa Cruz e nas Brunheiras), junto a 
cursos de água (Ribeira dos Moinhos), em águas 

paradas (Barragem de Morgavel) e na praia (Ilha do 
Pessegueiro, Vierinha).
 As Férias Aventura terminaram dias 16 e 17 de Julho 

com um acampamento, junto à Ilha do Pessegueiro,
que na sua primeira noite teve a surpresa da 
representação da peça de teatro “O Mestre dos 
Aldrabões”, pelo Teatro ao Largo. Dia 18 realizou-se 
um almoço-convívio com os pais.

CMS leva estudante
a encontro europeu

A CÂMARA Municipal de Sines proporcionou a Rita 
Bicho, 16 anos, estudante da área científico-natural da 
Escola Secundária Poeta Al Berto, a participação no 
18.º Intercâmbio Multinacional Europeu, que 
decorreu na Inglaterra entre 25 e 30 de Julho.
 A iniciativa, realizada sob a chancela da “European 

Academy Great Britain”, em associação com o 
Conselho de Municípios e Regiões da Europa e as suas 
secções nacionais, reuniu 80 jovens europeus, 21 dos 
quais portugueses.
 Entre as iniciativas do programa, Rita, que foi escol-

hida pelas suas boas classificações, destaca os debates 
realizados sobre os temas “Europa e o 3.º Mundo” e 
“Relações entre Raças” e a visita-guiada a Oxford.
 Da realidade inglesa, as melhores impressões foram o 

ordenamento das cidades e o uso generalizado da 
bicicleta como meio transporte. 
 É o segundo ano que a Câmara Municipal de Sines, 

responsável pelos custos da viagem e estadia, adere ao 
Intercâmbio.

Jogar e aprender 
com a Bandeira Azul

AS TRÊS PRAIAS do concelho com Bandeira Azul da 
Europa - Morgavel, Grande de Porto Covo e Ilha do 
Pessegueiro - e outras praias de Sines tiveram 
actividades de educação e sensibilização ambiental, 
destinadas às crianças, durante todo o Verão. As 
actividades tiveram a participação de perto de 500 
crianças, do ATL, do Lar Âncora e banhistas.
 O programa da Campanha Bandeira Azul incluiu a 

iniciativa “Com um cinzeiro à mão, não ponha a beata 
no chão” - construção de pequenos cinzeiros oferecidos 
aos banhistas - e vários jogos de educação ambiental 
sobre o tema “Segurança na Praia”. Dia 17 de Julho, na 
cidade de Sines, e dia 6 de Agosto, na Aldeia de Porto 
Covo, realizaram-se peddy papers.

BTT, junto à Barragem de Morgavel. As terceiras Férias Aventura tiveram aulas de surf.

Jogos de Educação Ambiental, na Praia da Ilha do Pessegueiro.

82 jovens europeus encontraram-se na Inglaterra.

Ler e brincar
na praia

A CÂMARA Municipal de Sines promoveu, em Julho e 
Agosto, na Praia Vasco da Gama, mais uma edição da 
iniciativa Bibliopraia / Ludopraia, que “transporta” 
para a Praia Vasco Gama a Biblioteca e a Ludoteca 
Municipais.
 Até à última semana de Agosto, tinham sido requi-

sitados 1020 jornais e revistas, 320 livros infantis e 680 
jogos e brinquedos. A oficina “Brincar às Cores”, onde 
se pôde desenhar e pintar livremente, teve a 
participação de 530 crianças.
 Além destes serviços diários, realizaram-se as activi-

dades pontuais “Caça ao Tesouro” e “Danças Loucas” e 
jogos de futevólei e peteca.

Espaço da Bibliopraia / Ludopraia, na Praia Vasco da Gama.
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Mostra Gastronómica
resiste à crise
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, apelou a uma cada vez maior 
participação das colectividades na iniciativa.

AS TARDES e noites da primeira quinzena de Julho 
(do dia 2 ao dia 11) voltaram a ter o Terraço da 
Docapesca como principal ponto de encontro da 
população de Sines e visitantes. A nona edição da 
Mostra Gastronómica “Sines, Alentejo à Mesa” recebeu 
milhares de pessoas, provando que o apelo dos petiscos 
de Sines resiste até à má conjuntura económica.
 “Esta edição da mostra foi um grande êxito. Apesar da 

crise, a adesão das pessoas não foi inferior à registada 
nos anos anteriores”, disse o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho.

 A mostra 2004 contou com a participação de 12 
“tasquinhas”, que ofereceram pratos, petiscos e 
produtos locais, mas também regionais e internacionais.

 A animação, diária, variou entre os espectáculos de rua 
(como os apresentados pelos “Macacos das Ruas de 
Évora” e a “Bandinha da Alegria”), a música cabo-
verdiana (com destaque para o concerto de Maria 
Alice) e entertainers como o Jorge Nice Show e Xuxu e a 
sua Banda.
 “Foi uma animação conseguida e adequada. Os sine-

enses já sabem que esta é uma iniciativa criada para se 
divertirem e confraternizarem”, afirmou o autarca, que 
tem sob a sua responsabilidade o pelouro do turismo.
 No grupo de “tasquinhas” da mostra notou-se a con-

tinuação do crescimento do interesse das colectividades 
pelo evento. Depois do Vasco da Gama Atlético Clube e 
da Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do 

Cacém, este ano participou também a Associação Casa 
do Benfica de Sines. Para o presidente da Câmara é 
fundamental que as colectividades entrem cada vez 
mais na mostra.

 “Faço questão de convidar as colectividades a 
organizarem-se e inscreverem-se na próxima Mostra 
Gastronómica, para que ela se desenvolva e seja mais 
uma marca do início do Verão em Sines”, disse.
 Organizada pela Câmara Municipal de Sines, a Mostra 

Gastronómica foi realizada com o apoio da 
Administração do Porto de Sines, da Região de 
Turismo da Costa Azul e da Docapesca.

FESTAS NO VERÃO

A Senhora na terra e no mar
Da Igreja Matriz para a Ermida, da Ermida para um pequeno 
périplo pela costa de Sines, do mar de novo a sua casa, a 
imagem de Nossa Senhora das Salas voltou a estar junto dos 
seus devotos, dias 14 e 15 de Agosto. Centenas de pessoas 
acompanharam-na em procissão e participaram nas missas em 
que esteve presente, mostrando que continua viva a devoção 
pela padroeira dos pescadores de Sines. As Festas da Nossa 
Senhora das Salas são uma organização da sua comissão 
própria.

O que se encontra na feira
Dos carrocéis à amêndoa doce, do torrão de Alicante às 
cassetes de música (em extinção em todo o lado, menos aqui), 
de toda a diversidade de roupas ao exótico artesanato africano, 

a tradicional Feira de Agosto, montada no recinto junto à ZIL 
II, dias 14 e 15, ofereceu de tudo aos milhares de pessoas que 
a visitaram. Um dos acontecimentos sociais mais antigos da 
história de Sines - e ainda um ponto de inesperados encontros 
-, a Feira de Agosto é uma organização da Câmara Municipal 
de Sines.

Multidão na folia de Verão
Uma verdadeira multidão (alguns milhares de pessoas) 
estiveram na Avenida Vasco da Gama na noite de 13 de 
Agosto para assistir à mostra de Carnaval “Folia de Verão”,
organizada pela Comissão do Carnaval de Sines, com o apoio 
da Câmara Municipal de Sines, entre outras entidades. Com 
alguns carros alegóricos, escolas de samba e grupos foliões, 
foi uma recordação do bom Carnaval de 2004 e um aguçar do 

apetite para a próxima edição da festa mais popular de Sines.

Música de dança
no Castelo
O Vasco da Gama Atlético Clube organizou, entre 13 e 15 de 
Agosto, no Castelo de Sines, a sua 1.ª Festa da Cerveja. Dias 
13 e 14, actuaram os grupos musicais Malta Fixe, Dança 
Brasil e DJ's da região. Dia 15, foi o dia mais forte em termos 
de música de dança. A partir da meia-noite, o Castelo ouviu 
os sons dos DJ's Martin Morales, Mister Groove, Miss 
Blondie, Pardelha Hip Hop e mais DJ's surpresa. Entre as 
actuações, destaque para o espectáculo da VJ Miss Blondie, 
enriquecido por um show de raios laser. A iniciativa teve o 
apoio da Câmara Municipal de Sines, entre outras entidades.

A Mostra Gastronómica oferece convívio e boa comida. A cantora cabo-verdiana Maria Alice destacou-se no programa de animação da mostra.

A imagem da santa na procissão das velas.

A Avenida Vasco da Gama encheu-se para ver a “Folia de Verão”. “Malta Fixe” na Festa da Cerveja.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL Nº 64/2004

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

- Deliberado por unanimidade atribuir subsídio de 250 € ao 
Conselho Português para a paz e cooperação. 
- Aprovado o Programa e Orçamento para a Animação da Mostra 
Gastronómica de Sines.
- Deliberado por unanimidade aprovar a Candidatura a apresentar 
ao IPPAR para classificação da Quinta de Santa Isabel como 
Imóvel de interesse Municipal. 
- Aprovado o Plano de Segurança do Parque Municipal de 
Campismo de Sines. 
- Deliberado aprovar o projecto da Casa de Velório, e lançar o 
respectivo concurso.
- Aprovado o Programa do Hastear oficial da Bandeira Azul com a 
presença das crianças das escolas.
- Deliberado apoiar a Associação de Pais dos alunos do ensino 
básico, nº 1 de Sines para a realização da Festa de Final de Ano 
Lectivo.

Afixe-se!
Publique-se!

Sines, 21 de Junho de 2004.
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 70/2004

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

- Aprovado o valor dos encargos com a exposição Pangeia 
Instrumentos a decorrer na Capela da Misericórdia de 26 de Junho 
a 18 de Julho;
- Aprovado o pagamento dos encargos inerentes à deslocação de 
jovem de Sines a Inglaterra nos termos do 18º Intercâmbio 
Multinacional Europeu para a Juventude;
- Deliberado aprovar a minuta do protocolo entre a CMS e a Ordem 
dos Advogados (Delegação de Santiago do Cacém);
- Deliberado, nos termos do parecer da Protecção Civil, não 
oferecer oposição à remoção do Passadiço sobre o Pipeline na 
Zona do Farol;
- Deliberado concordar com a adjudicação à ARTA, a manutenção 
das estruturas do Plano de Sinalização Turística do Alentejo;
- Aprovada a atribuição de subsídio à Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra para campo de trabalho 
científico a realizar na Reserva Natural das Lagoas da Sancha e 
Santo André;
- Deliberada a adjudicação da limpeza das Praias da Freguesia de 
Sines à Triambiente;
- Aprovada a intenção de adjudicação para aquisição de novo 
edifício para a Escola Básica nº 1 de Sines, à Movex por 40.890,00 
€;
- Deliberado oficiar o Instituto do Ambiente, no âmbito da Consulta 
Pública sobre Impacte Ambiental da Unidade Industrial de 
Moagem, Armazenamento e Expedição de Cimento a partir de 
Clínquer, a instalar em Sines, no sentido de ser instalada a rede de 
águas residuais e o seu encaminhamento para a ETAR da Ribeira 
dos Moinhos, e ainda a procura de solução para o transporte de 
Clínquer do Porto de Sines até à fábrica através de caminho de 
ferro ou instalação de tapete transportador com manga protectora;
- Aprovado, por unanimidade, o Balanço Social da CMS referente 
ao ano de 2003;
- Deliberada a adjudicação definitiva para fornecimento e 
montagem de cobertura tensada para o recreio da Escola Básica 
nº 1, à ICQ por 105.458,00 €;
- Deliberado, por unanimidade, diligenciar no sentido da adquirir o 
prédio contíguo ao Centro de Artes com fundamento no interesse 
público do espaço;
Afixe-se!
Publique-se!

Sines, 12 de Julho de 2004
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 72/2004

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

- Aprovado, por unanimidade, o Regulamento da Feira de Agosto 
de 2004;
- Aprovada a intenção de adjudicação para a Empreitada de 
Reparação e Pintura das Fachadas dos Edifícios do Bairro 
Marítimo à empresa Edgar & Costa, Lda;
- Deliberada a colocação de lápide no Cemitério Municipal de 
Sines, pelos Amigos do Clube de Futebol “Os Sineenses”
Lusitano;
- Aprovada a proposta de Constituição do Conselho Municipal de 
Educação de Sines;
- Ratificado o despacho de Adjudicação da Empreitada de 
Ampliação e Remodelação da Escola Básica nº 2 de Sines à 
Luseca  Sociedade de Construções, S.A;
- Aprovada, por unanimidade, a fixação da taxa de conservação de 
esgotos para 2004 em 0,20 para os prédios urbanos em geral e 
0,06 para os prédios urbanos avaliados nos termos do C.I.M.I.;
- Deliberado colocar em hasta pública no próximo dia 10 de 
Setembro, os lotes 2 e 3 do Loteamento Municipal a Norte da R 52 
destinados a comércio e serviços;
- Aprovada, por unanimidade, a proposta de atribuição dos 124 
fogos para realojamento social;
- Deliberado, por unanimidade, suspender a prorrogação do 
horário do Bar Cavalo Branco, ficando apenas até às 02:00 horas, 
na sequência de queixas dos moradores da zona.

Afixe-se!
Publique-se!

Sines, 26 de Julho de 2004
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 79/2004

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 4 de 
Agosto de 2004 foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada, por unanimidade, resolução de congratulações sobre 
o Festival Musicas do Mundo;
- Aprovada, por unanimidade, as novas taxas a cobrar pela 
Ambilital pelo tratamento de RUS aos municípios associados;
- Ratificado o despacho do S. Presidente para os apoios ao 
Andebol Clube de Sines para a realização da Etapa do 
Campeonato Nacional de Andebol de Praia;
- Aprovada, por unanimidade, a atribuição de fogo em CDH ao Sr. 
Carlos Manuel Larguinho Tavares;
- Deliberado propor à Direcção Geral dos Transportes Terrestres o 
dia 01.11.2004 para o inicio do uso do taxímetro nos táxis do 
Concelho de Sines.

Afixe-se!
Publique-se!

Sines, 9 de Agosto de 2004
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL N.º 80/04

Manuel C. Carvalho, Presidente da C. Municipal de Sines.
Dando cumprimento ao estatuído no n.º 1 do Art.º da Lei n.º 
26/94, de 19 de Agosto, torna público que no primeiro semestre 
de 2004 foram atribuídos os seguintes subsídios.

Beneficiário: Vasco da Gama Atlético Clube
Classificação: 05.02/04.07.01

Valores e datas das deliberações: 5570 € (9-12-2002), 9420€ 
(17-9-2003), 49920€ (5-12-2003), 1250€ (3-3-2003), 15000€ (7-
4-2004), 500€ (18-2-2004)

Beneficiário: Centro Cultural Emmerico Nunes
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 13800€ (9-12-2002), 1500€ 
(9-12-2002), 1180€ (4-2-2004), 5000€ (5-12-2003)

Beneficiário: Ginásio Clube de Sines
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 11250€ (9-12-2002), 6000€ 
(17-9-2003), 2500€ (2-7-2003), 2730€ (2-7-2003)

Beneficiário: Contra-Regra - Associação de Animação Cultural
Classificação: 05.02/04.07.01
Valores e datas das deliberações: 408,49€ (19-2-2003), 3000€ 
(9-12-2002), 6000€ (19-2-2003), 5000€ (7-4-2004), 7711,82€ (5-
12-2003)

Beneficiário: Associação Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines
Classificação: 05.01/04.07.01
Valor de data da deliberação: 17403,17€ (9-12-2002)

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

Paços do Município de Sines, aos 13 de Agosto de 2004
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho (Dr.)

EDITAL N.º 85/2004

MANUEL COELHO CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, torna público que no uso da competência que lhe confere 
a alínea f) do n.º 1 art.º 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, e por 
deliberação da Reunião de Ordinária de 18 de Agosto de 2004, 
manda proceder à venda em hasta pública, a realizar no dia 10 de 
Setembro de 2004, pelas 14,00 horas, na sala de reuniões da 
CMS, dos seguintes lotes de terreno:

LOTEAMENTO MUNICIPAL DO FAROL

Lote nº 46, destinado a habitação unifamiliar, com a área de 207,80 
m2;
- Índice de Construção do lote - 0,90
- Índice de Ocupação  do lote - 0,60;
- Preço base do lote - 31.170,00 Euros,

LOTEAMENTO MUNICIPAL DE S. RAFAEL II

Lote nº 2 destinado a habitação plurifamiliar, com a área de 367,28 
m2;
-Índice de Construção - 0,70
-Cércea  máxima - 6,50
-Número de Pisos - 2
-Preço base do lote - 55.092,00 Euros

CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO

1 - Poderão ser licitantes quaisquer cidadãos nacionais ou 
estrangeiros, residentes ou não no concelho de Sines.
2 - Serão admitidos lanços de 500,00 Euros sobre o preço base do 
lote.
3 - Após a adjudicação o adquirente deverá proceder ao 
pagamento de cinquenta por cento, no acto da arrematação.
4 - O pagamento dos restantes cinquenta por cento terá lugar no 
prazo de trinta dias após arrematação, com a realização da 
escritura de venda, no Notariado Privativo da Câmara Municipal.
5 - O adquirente poderá se assim o entender, proceder ao 
pagamento integral da arrematação no próprio dia da realização da 
hasta pública.
6 - Não são permitidas construções precárias nos lotes.
7 - Não é permitida a utilização industrial ou semi-indústrial dos 
lotes.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital que vai 
ser afixado nos lugares públicos do costume. 

Sines, 20 de Agosto  de 2004

O Vice Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa
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MARCOS HISTÓRICOS DA HISTÓRIA DE SINES

Professor
Arnaldo Soledade

Da chegada do primeiro comboio a Sines
à memória do Convento de Santo António
1. Aos Amigos do Saber aqui vai mais 
um marco histórico, que abala os 
nossos corações com emoções 
singulares, que elas tantas vezes nos 
fazem palpitar até às raízes dos 
neurónios do ser humano!
  Assim, de algum modo, graças à alta 
gentileza de Exm.ª Senhora Dona 
Maria Lúcia R. F. Pidwell Silva Aboim 
e do seu digno marido, António Borges 
Aboim, tive conhecimento da alta 
relevância de umas fotografias que a 
memória dos homens já quase têm 
esquecido, como afirmava Fernão Lopes.
  Ora bem: isto vem a talhe de foice em virtude de eu 
ter oferecido à digna sineense o livro “Sines, Terra de 
Vasco da Gama”, sobre o qual a digna senhora e seu 
esposo fizeram uma crítica “kantiniana” de alto valor 
de “juízo de valor”, que me sensibilizou e fez lembrar 
o tempo durante o qual trabalhei na Torre do Tombo
para elevar bem alto o “Nosso Livro Monográfico”, 
que neste momento tem uma projecção universal.
  Não sou eu a dizê-lo: são as academias e professores 
catedráticos das universidades do nosso planeta, 
modéstia à parte. Basta ler o que diz René Duchac, 
para os leitores ficarem a saber o que fez este filho 
adoptivo de Sines, A. F. Soledade.
  Tudo bem: em face da leitura de Nosso Livro, 

tiveram a gentileza de 
me enviar umas fotos 
de alta relevância, 
perante as quais 
somos obrigados a 
ficar de boca aberta. 
Sabiam os povos 
sineenses que existiu 
um senhor, José 
Guerreiro Aboim de 
Pias, pai do grande 
amigo António 
Aboim, que tirou 

fotos da chegada do primeiro 
comboio a Sines? 
  Ora bem: aqui estão para 
regalo dos nossos confrades 
sineenses.
  “Lá chega o comboio

  Que eu vinha esperar

  Gritando aos montes

  Fumando no ar

  Comboio mais lindo

  Do que esta manhã

  Lá chegas lá paras

  Lá vejo a mamã”

  Entretanto, lá vai mais um tijolo histórico de 1936, 
para ficarem a saber a visão do comboio à chegada à 

nossa estação de Caminhos-de-ferro, com bandeiras e 
a gente ou o povo a aplaudir a grandiosidade da 
chegada desse grande momento histórico para a 
nossa terra.
  Da minha parte, bem haja amigo Aboim de Pias.

2. Seguidamente, não posso esquecer também 
quanto pode e quanto vale o conhecimento humano 
em geral e o conhecimento científico passando ao 
conhecimento humano e à história da nossa terra. 
  Contudo, não posso deixar de dar a conhecer aos 
presentes e aos vindouros factos históricos que fazem 
a grandiosidade de Sines.
  Nessa construção sempre medida pela sociedade, 
pela experiência pessoal e subjectiva existiu um 
homem, Dr. Cândido Leal Tavares, que conseguiu 
trasladar do convento de Santo António (que já 
vinha do tempo do Rei D. Afonso V - pai de D. João 
II e mestre da Ordem de Santiago, e que através do 
tempo foi existindo até que, em 1834, tudo se 
desfez) umas pedras grandiosas da Igreja de Santa 
Catarina no Pontal e colocar dentro da sua 
propriedade as ditas sagradas pedras e uma pequena 
ermidinha tendo no meio o Santo António do 
Convento de Sines.
  Foi preciso um historiador, Arnaldo F. da Soledade, 
filho adoptivo de Sines, para ficar para a história esta 
bela imagem comprovativa tirada pelo autor em 
devido tempo, “in illo tempore”.
  Recordar é viver!!!
  Salvé leitores sineenses. O saber não ocupa lugar.

Aspecto da Estação dos Caminhos-de-Ferro de Sines em 1936.

Imagem de Santo António.O primeiro comboio a chegar a Sines.
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Inscrições para
“Desporto é Vida” 
a partir de Setembro

AS INSCRIÇÕES para a época 2004 / 2005 do 
programa Desporto é Vida estão abertas a partir de 
Setembro, no Sector de Desporto da Câmara 
Municipal de Sines, situado no Pavilhão dos 
Desportos.
 Os destinatários do programa são pessoas com mais 

de 55 anos residentes no concelho de Sines e sem 
contra-indicação médica para a prática de actividade 
física. As modalidades do programa são nesta época a 
natação, a hidroginástica, a ginástica e os jogos 
tradicionais.
 O programa “Desporto é Vida” é uma organização da 

Câmara Municipal de Sines, com o apoio das Juntas de 
Freguesia de Sines e Porto Covo.
 Obtenha todas as informações sobre o programa atra-

vés do telefone 269 630 698.

“Lusitanos”
para sempre 

ANTIGOS atletas, dirigentes e sócios do Clube de Futebol “Os 
Sineenses” (ou Lusitano), reuniram-se, dia 8 de Agosto, na 
Esplanada Alentejana, para o seu segundo almoço-convívio 
anual. Perto de 120 pessoas (incluindo familiares) juntaram-se 
para confraternizar e recordar entre amigos dias especiais da 
sua juventude e da vida de Sines.
  O Lusitano durou 30 anos, entre 1936, ano da fundação do 
clube, e 1966, ano da fusão com o Sport Lisboa e Sines (ou 
Nacional), que deu origem ao Vasco da Gama Atlético Clube.
  César Beja, um dos responsáveis da comissão organizadora 
do almoço, foi dirigente do clube e frequentador assíduo da sua 
sede (no mesmo edifício da Rua Luís de Camões onde é hoje a 
sede do Vasco da Gama), um dos principais pontos de encontro 
da sociedade sineense de então. Hoje, além do futebol e da sua 
boa biblioteca, recorda sobretudo os seus bailes semanais, 
dinamizados por um homem e dirigente especial, o Sr. 
Agostinho.
  Apesar de confirmar que era “séria” a rivalidade entre Lusitano 
e Nacional, César Beja, à semelhança da maioria dos colegas, 
considera que a fusão era uma inevitabilidade - “Só com uma 
equipa única é que conseguiríamos, como conseguimos hoje, 
estar na segunda divisão” - e até admite que no futuro a 
memória dos dois clubes - um filial do Belenenses e outro do 
Benfica - possa ser revivida, saudavelmente, num convívio 
comum.
  “Foi o facto de o Nacional fazer este convívio já há vários anos 
que nos deu a ideia de fazer o nosso. Acho que seria bonito, se 
estivéssemos todos de acordo, fazer um almoço juntos”, afirma 
César Beja.

Joana Vilhena
campeã nacional
A atleta do Clube de Natação do Litoral Alentejo foi a melhor 
na prova de 200m bruços do Campeonato Nacional realizado 
em Julho na Póvoa de Varzim.

A ATLETA do Clube de Natação do 
Litoral Alentejano Joana Vilhena sagrou-
se campeã nacional dos 200 metros bruços, 
no Campeonato Nacional de Grupos de 
Idade que decorreu na Póvoa de Varzim
entre 23 e 25 de Julho. É o segundo título 
nacional do CNLA, depois de Ana Rita 
Boavista o ter conseguido em 2002.
 O segundo momento alto do clube sine-

ense na Póvoa foi o estabelecimento do 
novo record distrital da Associação de 
Natação de Santarém - a terceira maior do 
país - na estafeta de 4x100 metros (além de 
Joana, são também recordistas Filipa 
Afonso, Sara Rodrigues e Ana Cordeiro).

Vasco no Jamor.O Vasco da Gama Atlético 
Clube participou nos Campeonatos 
Nacionais de Portugal, que tiveram lugar 
na Piscina do Jamor, Oeiras, entre 29 de 
Julho e 1 de Agosto. Entre os resultados, destaque para 
Ivo Margarido, que também obteve um 11.º lugar 
absoluto em 50m costas e um 12.º em 100m costas, 

além de quatro recordes pessoais. Susana Mateus bateu 
recordes pessoais em 50m costas e 200m costas. 

CNLA realiza segunda
prova de mar
Rita Boavista venceu a competição feminina e foi segunda 
classificada absoluta.

A NADADORA do Clube de Natação do Litoral 
Alentejano (CNLA) Ana Rita Boavista ganhou a 
competição feminina e ficou em segundo lugar 
absoluto na segunda edição da Prova de Mar Porto de 
Sines, uma organização do clube a que pertence, que 
teve lugar na manhã de 15 de Agosto, na Baía de Sines. 
 Ana Rita Boavista tinha vencido a 15.ª Prova de Mar 

de Portimão uma semana antes e, em Sines, só chegou à 
sua frente o vencedor masculino, Robert Cardoso, da 

Portinado.
 O CNLA, que levou nove nadadores à baía, venceu 

também a classificação colectiva e colocou David 
Gorgulho no terceiro lugar da competição masculina.
 A prova de mar teve a participação de 42 atletas, de 

ambos os sexos e de todas as idades, representando seis 
clubes e nadando a título individual.
 A organização teve o apoio do Porto de Sines, entre 

outras entidades.

A equipa de 4x100m recordista da Associação de Natação de Santarém.

A Prova de Mar Porto de Sines animou a Baía de Sines na manhã de 15 de Agosto.

Vencedores de um torneio de sueca realizado no âmbito do Desporto é Vida.
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Porto de Sines comemora
bodas de prata
Por ocasião do 25.º aniversário do início da sua actividade comercial, o Porto de Sines 
realizou, dia 6 e 7 de Julho, uma conferência sobre o seu passado e o seu futuro.

O PORTO de Sines comemora em 2004 vinte e cinco 
anos de actividade. Dias 6 e 7 de Julho, numa 
conferência realizada sob o lema “Porto de Sines - Porto
de Encontro”, responsáveis portuários, autarcas, 
governantes e especialistas do sector fizeram o balanço 
do quarto de século de vida activa do porto e debateram 
o seu futuro, no momento em que foi reforçada a sua 
oferta energética - através do terminal de gás natural - e 
começou a operar um novo tráfego - contentores. 
 Na sessão de abertura do evento, José Monteiro de 

Morais, presidente do Conselho de Administração do 
Porto de Sines (APS), acentuou a importância desta 
diversificação da actividade do porto. Com ela, disse, o 
Porto de Sines passou de um “activo energético do país” 
para um “activo estratégico nacional”.

 O mesmo foi acentuado por António Carmona 
Rodrigues, o ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Habitação à data, que se mostrou optimista quanto ao 
aproveitamento por Sines e Portugal da “evolução 
registada no movimento mundial de carga 
contentorizada”. Entre as medidas para melhorar o 
sistema portuário português e torná-lo num factor de 
atracção de investimento, Carmona Rodrigues 
defendeu a criação de uma entidade gestora dos portos 
nacionais de âmbito nacional.

 O ex-ministro acentuou ainda a importância da 
actividade dos portos - e do de Sines em particular - não 
se limitar à movimentação de cargas, mas alargar-se às 
actividades logísticas, bem como às actividades de 
turismo, lazer e gestão dos espaços verdes.
 “Toda esta diversificação de actividade proporcionada 

pelo porto e a sua articulação com a autarquia nas 
operações de transformação dos espaços urbanos e das 
frentes ribeirinhas permitem fazer desta cidade um 
destino turístico de eleição”, afirmou.
 Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 

Sines, disse que Sines é “assumidamente” uma cidade 
portuária e que o porto é um “elemento estruturante” 
do seu desenvolvimento, havendo por parte dos 
sineenses “grandes e fundadas expectativas” no sucesso e 
benefício dos terminais a nível da criação de riqueza e 
emprego.
 “Estamos interessados num bom relacionamento e 

cooperação autarquia - administração portuária, da qual 
resulta uma acção profícua, com benefícios para Sines 
no que respeita à qualificação urbana, à dinamização 
económica e social, ao progresso do município, à 
qualidade de vida dos sineenses”, disse o autarca, que 
voltou a referir-se à importância decisiva das 
acessibilidades para um completo aproveitamento das 
potencialidades do porto de Sines. 

Águas profundas. O Porto de Sines começou a operar 
em 1978, integrado no projecto global do complexo de 
Sines, que visava a concentração de um conjunto de 
indústrias de base num território infra-estruturado e 
com acesso a um porto de águas profundas. 
 A profundidade das suas águas, que permite receber 

navios de qualquer tonelagem, aliada a fundos estáveis e 
a uma boa localização, foram determinantes na escolha 
de Sines para o complexo e continuam a ser as suas 
principais vantagens competitivas no actual contexto 
portuário europeu.

 Depois de uma história nem sempre fácil - cujo 
episódio mais doloroso foi a destruição do molhe oeste 
em 1978/79 - o Porto de Sines é actualmente um porto 
moderno, apto a receber todo o tipo de tráfego.
 As suas evoluções mais recentes são o terminal de gás - 

que começou a operar em 2003 e é considerado 
fundamental para diminuir a dependência portuguesa 

em relação ao gás proveniente do gasoduto Magrebe - e 
o terminal de contentores (Terminal XXI), que recebeu 
o primeiro navio em Maio deste ano e tem por missão 
desenvolver Sines como a porta atlântica da Península 
Ibérica.
 Além destas estruturas, o Porto de Sines inclui ainda 

mais quatro terminais - petrolífero, petroquímico,
multipurpose e carga geral - e tem responsabilidade 
sobre os portos de pesca e recreio.

 Com 28,9 milhões de toneladas de mercadorias 
movimentadas por ano é, desde 1981, o porto do país 
com maiores quantidades de cargas e descargas (36 por 
cento do total nacional). O porto representa cerca de 
10% do VAB (Valor Acrescentado Bruto) do Alentejo e 
cria cerca de 5 mil postos de trabalho.
 Na área sob gestão da PGS existem 100 hectares onde 

será instalada a Zona de Actividades Logísticas do 
Porto de Sines. O porto espera vir a ser um dos factores 
de atracção pde médias empresas para a região, 
actualmente pouco numerosas e que são consideradas 
fundamentais para a vitalidade do tecido empresarial de 
Sines e do Alentejo Litoral.

 A valorização do capital humano, a redução de 
impactos ambientais, o desenvolvimento dos sistemas 
de informação, de qualidade, de segurança e a 
promoção do porto foram consideradas na conferência 
variáveis fundamentais para a competitividade do 
Porto de Sines no futuro.

Crianças e jovens
em risco em jornada
de reflexão
A COMISSÃO de Protecção de Crianças e Jovens de 
Sines, instalada em Março deste ano, organiza, dia 27 
de Outubro, no Auditório da Administração do Porto 
de Sines, uma jornada de reflexão sob o tema “Pensar a 
Criança, Pensar o Futuro”
 Tendo como destinatários técnicos de intervenção 

social e de saúde, professores, educadores e a 
comunidade em geral, a jornada abordará as principais 
questões relacionadas com a problemática de crianças 
em risco, proporcionará um espaço de informação,
debate e troca de experiências sobre este tema e 
constituirá uma oportunidade para a apresentação da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sines.
 Todas as informações sobre a jornada de reflexão e 

como participar podem ser obtidas através do telefone 
269 630 639.

Democracia
portuguesa
em congresso
NO ÂMBITO da comemorações dos 30 anos do 25 de 
Abril de 1974, a Associação 25 de Abril organiza, nos 
dias 11 e 12 de Novembro, o 1.º Congresso da 
Democracia Portuguesa, com o alto patrocínio do 
Presidente da República, Jorge Sampaio. 
 O objectivo é envolver toda a sociedade numa reflexão 

sobre o estado da nossa democracia, compreender e 
valorizar o que se conseguiu nestas três décadas, 
denunciar erros e insuficiências e procurar rumos para 
um Portugal melhor no século XXI.
 Todas as informações sobre o congresso podem ser 

encontradas no site www.25abril.org. Pode também 
contactar a Associação 25 de Abril através do telefone 
21-3241420.

Sessão de abertura da conferência “Porto de Sines - Porto de Encontro”.

Terminal XXI.
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CARLOS E ANA BARROS

Alentejo com perfume de mundo

Quando chegaram, vindos de Lisboa, 
no início dos anos 90, Carlos e Ana 
Barros distinguiram-se num concelho 
conhecido pelos seus bons restaurantes 
pela criatividade na confecção e pelo 
requinte na apresentação que 
introduziram no mercado com a 
criação d' “O Migas”. Hoje com um 
segundo restaurante, o “Arte & Sal”, 
continuam a diferenciar-se pelo modo 
lúdico e imaginativo com que 
trabalham os sabores tradicionais do 
Alentejo e de Sines. Por essa razão,
pelo valor económico e social da sua 
actividade empresarial e pela 
disponibilidade que têm demonstrado 
para participar em iniciativas 
promocionais do turismo da região, 
dia 23 de Setembro, sob proposta da 
Câmara Municipal, a Costa Azul 
presta-lhes homenagem.

EXISTE um bacalhau com espinafres, suculento, 
aveludado, um absoluto êxito entre os clientes, que 
Carlos Barros já não faz nos seus restaurantes porque se 
cansou dele.
 “Esta é uma profissão muito dura, razoavelmente mal 

remunerada e se não houver gosto por estar nela, 
cansamo-nos com facilidade. Fazer isto com um espírito 
de rotina, de cumprir puramente, não tem dimensão”, 
diz.

 Conhecidos no mercado pela particular abertura 
criativa dos seus restaurantes, “O Migas” e “Arte & Sal”, 
Carlos e Ana Barros, ambos lisboetas, chegaram a Sines 
em 1991. Estavam cansados da capital e o Alentejo era 
já nessa altura um dos destinos preferidos para quem se 
dispunha a uma mudança de vida.
 Atrás de si traziam noites e noites de “Ópera”, bar-

restaurante da moda na Lisboa do início dos anos 
oitenta que tinha a particularidade de ser o único que 
servia ementas completas até às duas da manhã, e que foi 
a mais marcante das suas experiências na área da 

hotelaria antes de virem 
para o Alentejo.

 O primeiro restaurante 
puro de Carlos e Ana foi 
mesmo em Sines, “O 
Migas”, uma casa tão 
segura da sua ementa que a 
mandou pintar na fachada. 
O nome esclarecia que o 
essencial do programa 
gastronómico era a cozin-
ha regional alen-tejana. 
Mas era preciso entrar para 
perceber a transfiguração 
que era nela operada pela 
criatividade de Carlos 
Barros.

 Reconhecendo ser 
fundamental conhecer a 
fundo a cozinha tradicional 
da região onde se trabalha, 
Carlos Barros adopta o 
lema “respeitar os cânones, mas não se deixar limitar 
por eles”. Porque mesmo numa cozinha regional como 
alentejana, já de si marcada por uma grande capacidade 
de invenção e reinvenção, há campo para aperfeiçoar.
 “Nos empratamentos, por exemplo. Pode-se dar uma 

visão mais estética, jogar muito melhor com a cor e a 
textura dos alimentos.”
 Não tendo frequentado qualquer escola de culinária, 

Carlos Barros alimentou a sua formação informal 
através de investigação e, sobretudo, do uso do acto de 
comer como um território de aventura.
 “É fundamental comer em sítios diferentes e ter uma 

atitude aberta em relação aos vários tipos de cozinha, 
quer à experimental, quer à regional.” 
 Foi essa atitude que confessa não ter encontrado em 

Sines quando cá chegou. 
 “Um público que comeu em poucos sítios não tem 

muito a noção das culturas dos outros e é difícil levá-lo 
para experiências novas”, lamenta. 
 Essa pequena diversidade de experiências reflectia-se 

também na pequena diversidade de ingredientes 
utilizados.

 “Era um bloqueio completo, os produtos que se 
utilizavam eram sempre os mesmos. Não existiam 
cogumelos na praça, por exemplo. E eu vinha de um 
meio urbano onde isso era comum há dezenas de anos”.
 Hoje, Carlos Barros orgulha-se do enriquecimento 

que “O Migas” representou para a restauração de Sines.
 “Acho que 'O Migas' fez alguma coisa, não só pelo 

prazer que proporciona às 
pessoas, mas, na zona, deu 
uma nova dimensão à 
restauração, quer pela beleza e 
rigor do espaço, quer pelo 
requinte que introduziu”.

 Desde 2003, além d'“O 
Migas”, Carlos e Ana Barros 
têm um segundo restaurante, 
o “Arte & Sal”, em São 
Torpes, especializado em 
peixe. Alimentado pelo 
turismo de Verão é ele que 
ocupa agora  grande parte do 
seu tempo. Embora a crise 
económica afecte os dois, “O 
Migas” ressente-se da sua 
maior  dependência  do 
turismo de negócios.
 “'O Migas' destina-se a um 

consumo de padrão alto. 

Quando existem projectos em curso, que mobilizam 
muita gente, quando há muita gente deslocada, muita 
gente razoavelmente remunerada, a situação é melhor.
Não havendo projectos, como agora, a época baixa 
começa em Setembro e vai até Julho”.

 Carlos Barros reconhece a importância da 
gastronomia e dos restaurantes de Sines como um dos 
seus principais atractivos turísticos - “Basta ver o 
número de restaurantes a funcionar em pleno em São 
Torpes” -, mas pensa que essa capacidade de atracção 
está excessivamente afunilada num produto, o peixe
grelhado.
 A cozinha de Sines, terra piscatória, é caracterizada 

por si não só pela frescura dos produtos, como por uma 
grande componente de fusão.
 “Os pescadores sempre foram muito dinâmicos nas 

suas deslocações. Há aqui coisas do Algarve - os 
carapaus alimados, por exemplo. Há aqui coisas de 
Setúbal. Mas também há pratos que nunca vi 
preparados noutro sítio, como o tamboril com 
ervilhas.”
 Enquanto criativo, Carlos Barros gosta de explorar o 

encontro entre os produtos do campo e os produtos do 
mar (que já existe na cozinha tradicional, em pratos 
como o porco com amêijoas). Foi aliás com um prato 
criado sob essa filosofia - “Lulas recheadas com 
pezinhos de coentrada” - que ganhou o prémio de 
melhor prato de peixe do Alentejo no Concurso 
Nacional de Gastronomia realizado em 2002.
 Neste momento está a apurar uma outra criação desse 

género para levar ao concurso de gastronomia da Costa 
Azul, que vai ter lugar no final de Agosto.
 “É mais uma tentativa de ligação entre as coisas do 

mar e da terra: entremeada com polvo. Está uma 
ligação curiosa. Deposito esperanças nela.”
 O futuro, espera o chef Barros, apesar do realismo 

necessário a um empresário (e a um empregador), 
continuará a ser de permanente novidade.
 “Acho graça em fazer coisas enquanto estou a criar.

Não é a aventura completa (temos gente a trabalhar 
connosco - não se compadece com a aventura de uma 
pessoa só), mas fazer rotinas sistemáticas não. Tentar
sempre inovar.”

 Dia 23 de Setembro, por proposta da Câmara 
Municipal de Sines, este espírito e o trabalho concreto 
que Carlos e Ana têm realizado em prol da restauração 
de Sines e nas iniciativas promocionais do concelho em 
que têm colaborado serão motivo de homenagem na 
Gala da Região de Turismo da Costa Azul. 

O segundo restaurante de Carlos e Ana Barros, “Arte & Sal”, em São Torpes.


