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EFEITO DA POLUIÇÃO NA SAÚDE EM ESTUDO. PÁG. 5

DESTAQUE

O papel, o vidro, o plástico e as pilhas 

utilizados pelos sineenses já não 

precisam de ir para o lixo. O sistema 

intermunicipal de recolha selectiva, 

transporte e valorização de recicláveis 

dos municípios da região, que incluiu 

a instalação de 45 no 

concelho de Sines e abrange as antigas 

papeleiras e vidrões, começou a 

funcionar no início de Junho. PÁG. 7 

ECOPONTOS 

Sineense

AMBIENTE

O  é candidato 

ao Prémio INH, que distingue os 

melhores projectos de habitação 

colectiva a nível nacional realizados 

com o apoio da entidade. Dia 13 de 

Maio o júri visitou o bairro e teceu 

apreciações muito favoráveis. Dia 30 

de Abril, realizou-se no bairro uma 

festa de confraternização com 

moradores e vizinhos. PÁG. 4

BAIRRO DA FLORESTA Onze atletas individuais, sete equipas 

e 15 clubes sineenses receberam 

 desportivo 

municipal na Sessão Solene da 

Assembleia Municipal comemorativa 

do 25 de Abril. A excelência do 

desempenho desportivo ou a 

contribuição para o desenvolvimento 

do desporto em Sines motivaram a 

entrega. PÁG. 16

MEDALHAS DE MÉRITO

SINEENSES

Julho de 2005 marca uma viragem no concelho a 

nível de equipamentos culturais e desportivos, com a 

inauguração das piscinas e do primeiro módulo da 

Biblioteca / Centro de Artes. A sétima edição do 

Festival Músicas do Mundo afirma em definitivo o 

evento como o maior e o melhor do seu género em 

Portugal. Págs. 2-3 e 6

INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA

JULHO HISTÓRICO

7.º FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO

INAUGURAÇÃO DAS PISCINAS

JULHO HISTÓRICO
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Manuel Coelho
Presidente da CMS

Junho, mês da educação. Julho, mês dos equipamentos.
FMM tem programa 
mais forte de sempre
O maior festival de world music do país recebe 15 concertos 
de quatro continentes entre os dias 28 e 30 de Julho.

ORGANIZADO pela Câmara Municipal de Sines, o 

Festival Músicas do Mundo (FMM Sines), o maior 

evento do género realizado em Portugal, tem em 2005 o 

seu programa mais extenso e forte de sempre. Com 

quinze concertos repartidos pelo Castelo, Avenida da 

Praia e outros espaços, a festa da música com espírito de 

aventura volta ao Litoral Alentejano entre os dias 28 e 30 

de Julho.

  Quinta-feira, dia 28, actuam o grupo argentino 34 

Puñaladas, um projecto português em estreia absoluta 

com Cristina Branco, Brigada Victor Jara e Segue-me 

à Capela, os bósnios Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah 

Reunion, a dupla maliana Amadou & Mariam e os 

romenos da Mahala Raï Banda.

   O programa de concertos do festival abre com um 

projecto criado em 1998 sobre o lado mais duro e obscuro 

do tango das décadas de 20 e 30. 34 Puñaladas, uma 

orquestra de guitarras e um cantor recuperam um 

repertório repleto de histórias do submundo de Buenos 

Aires e interpretam-no de uma forma perfeitamente 

moderna. O agrupamento foi eleito por dois jornais 

argentinos como a revelação do tango em 2002.

  Cristina Branco e a Brigada Victor Jara já estiveram no 

FMM. Na companhia do coro feminino Segue-me à 

Capela voltam em 2005 com um projecto único em que se 

cruza fado, polifonia, folclore português e ritmos 

africanos e latino-americanos, sempre na fronteira entre 

tradição e contemporaneidade. O projecto, que se estreia 

em Sines nesta formação, tem a marca de qualidade da 

direcção de Custódio Castelo e Ricardo Dias.

  Ljiljana Buttler, “a mãe do soul cigano”, foi uma estrela 

da música jugoslava nos anos 70 e 80. Depois de um 

período de inactividade voltou a cantar no início do novo 

milénio. Actua acompanhada da Mostar Sevdah Reunion, 

o agrupamento que melhor representa os “blues” dos 

muçulmanos bósnios e onde pontifica a figura de Ilijaz 

Delic, cantor que rivaliza com Ljiljana em intensidade 

interpretativa.

  Amadou e Mariam conheceram-se num instituto de 

jovens cegos do Mali e tornaram-se um casal inseparável 

na vida e na música. Ele, o “irmão 

funky”, na voz e na guitarra eléctrica, e 

ela, “a irmã soul”, na voz, formam a 

dupla mais explosiva da música 

africana actual,  com o disco 

“Dimanche a Bamako”, produzido 

por Manu Chao, a obter a preferência 

dos amantes das músicas do mundo 

nos últimos meses.

  Nascida nos guetos ciganos de 

Bucareste, a Mahala Raï Banda junta 

descendentes do fabuloso violinista da 

Taraf de Haidouks, Nicolae Neacsu, e 

uma altamente treinada secção de 

metais de soldados moldavos na 

reserva. Com a tradição da música de 

festa das bandas ciganas balcânicas 

apropriada pela experiência mais 

urbana da 2.ª geração, a “nobre 

orquestra do gueto” é uma celebração 

da vida.

  Sexta-feira, dia 29, a música em 

Sines começa com a portuguesa Lula 

Pena e prossegue com Marc Ribot & 

The Young Philadelphians (EUA), 

Astrid Hadad (México), o brasileiro 

Hermeto Pascoal e Ba Cissoko, da 

Guiné-Conakri.

   Lula Pena, uma das intérpretes 

portuguesas mais requisitadas a nível 

internacional, continua injustamente pouco conhecida no 

seu país. Com uma voz grave e quente, formada no jazz, 

Lula aborda o fado, a morna, os mestres brasileiros e 

outras melodias do mundo de uma forma absolutamente 

original. Intensa e minimalista, a autora de “Phados” 

estará em Sines acompanhada apenas da sua guitarra. 

  O guitarrista eléctrico Marc Ribot, autor de um dos 

melhores discos de sempre da fusão entre música 

tradicional e jazz - “The Prosthetic Cubans” -, apresenta-

se com o trio The Young Philadelphians, composto por 

Jamaaledeen Tacuma (baixo), Calvin Weston (bateria) e 

Anthony Coleman (teclas). Uma jam-session entre o free, 

o funk e o rock que demonstrará porque continua a ser o 

jazz a grande contribuição americana para a música do 

mundo. 

  Segue-se a show-woman Astrid Hadad, uma iconoclasta 

da música tradicional mexicana. Bebendo toda a tradição 

das rancheras e mariachis e incorporando no seu 

espectáculo o imaginário pictórico de Diego Rivera e 

Frida Kahlo, este é um surrealista cabaret latino em que 

uma diva camp canta letras corrosivas próprias de uma 

banda rock. Kitsch, sensual, inteligente, Astrid dá um 

espectáculo inesquecível.

  O brasileiro que Miles Davis considerou o músico mais 

completo com quem trabalhou vem também ao Festival 

de Sines. Multi-instrumentista capaz de extrair música de 

qualquer objecto, o “mago dos sons” Hermeto Pascoal é 

considerado a maior figura da música instrumental 

brasileira e um dos maiores génios da música mundial, 

capaz de unir sem comissuras o forró e o jazz.

  O guineense Ba Cissoko e o trio que o acompanha são os 

responsáveis pela criação do “kora rock”. Ba na voz e no 

instrumento tradicional acústico, Sekou Kouyaté no kora 

amplificado e Kourou Kouyaté e Ibrahim Bah na secção 

rítmica, são um grupo de griots do século XXI, aberto ao 

mundo e ritmicamente infernal. Se Jimmi Hendrix tivesse 

nascido na cultura mandinga teria tocado assim. 

  O último dia de música, sábado, 30, abre com o 

quarteto japonês Samurai 4 e continua com os 

marroquinos Master Musicians of Jajouka feat. Bachir 

Attar, o projecto KTU (com o finlandês Kimmo 

Pohjonen), os irlandeses Kíla e os congoleses Konono 

n.º 1.

  A estreia do Extremo Oriente no FMM será feita pelos 

Samurai 4, quatro jovens instrumentistas japoneses, que 

vêm a Sines tocar composições de Shinichi Kinoshita, o 

mestre mítico do shamishen. Entre a tradição, o rock, o 

jazz e a música contemporânea, o repertório deste 

instrumento - parecido com o banjo - será tocado na 

companhia da percussão taiko, da citara koto e da flauta 

shinobue. 

  Os Master Musicians of Jajouka são considerados o 

agrupamento musical mais antigo do mundo. Músicos 

das cortes de soberanos marroquinos durante séculos, 

ainda hoje descendentes da mesma família original 

(Attar), os mestres da aldeia de Jajouka só foram 

descobertos pelo Ocidente na segunda metade do século 

XX. A sua música de transe, baseada nos sopros e nas 

percussões, é uma memória de ritos primordiais.

  A abordagem diabólica do finlandês Kimmo Pohjonen 

ao acordeão, potenciada pelo sampling de Samuli 

Kosminen, já faz de Kluster um projecto radical. Em 

Sines, Kluster junta-se pela primeira vez em Portugal ao 

duo TU, composto por Trey Gunn (guitarra warr) e Pat 

Mastelotto (percussões), membros da banda King 

Crimson. Kluster + TU é KTU, música de dança 

abrasiva, escura e absolutamente original.

  A música de um dos países europeus com tradição mais 

rica, a Irlanda, chega ao FMM com um dos seus melhores 

representantes da actualidade. Entre o canto em gaélico, 

os instrumentos tradicionais e um reforço inusual de 

cordas e percussões ouve-se Irlanda e sons de outras 

paragens, mas os Kíla celebram como só os povos celtas 

sabem celebrar. 

  Os Konono n.º 1 são um exemplo comovente de 

adaptação do génio musical às circunstâncias. Com 

likembés electrificados artesanalmente, lixo convertido 

em percussões e megafones a substituir sistemas de som, 

esta banda congolesa inventou uma música de dança 

imparável e cheia de distorções cuja capacidade de 

inovação muitos comparam ao melhor rock 

experimental e música electrónica. 

  Iniciativas paralelas.  Além dos 15 concertos, o FMM 

terá, desde o início de Julho, um programa de iniciativas 

paralelas, com ciclo de cinema documental, exposições 

de fotografia (Koh Okabe e Mário Pires) e conversas com 

os artistas. No palco da Avenida da Praia, além de 

concertos, realizam-se sessões de DJing, com a presença, 

entre outros, do maliano Mo DJ. David Murray dará 

master classes de saxofone nas tardes dos dias 28 e 29.

  Bilhetes. A entrada nos três concertos diários no Castelo 

requer a aquisição de um bilhete de 5 euros por dia. Os 

concertos nos restantes palcos e as iniciativas paralelas 

são de entrada livre.

   Mais informações sobre o FMM em www.fmm.com.pt

O brasileiro Hermeto Pascoal  está em Sines, dia 29.

Amadou & Mariam actuam dia 28. O concerto dos irlandeses Kíla realiza-se dia 30.

Caros munícipes,

A Câmara dedicou o mês de Junho à educação e às 

crianças de Sines, por razões e objectivos que devem ser 

entendidos por toda a população e particularmente pelos 

pais e famílias das crianças.

  Em Junho, terminam as actividades escolares nos 

infantários e primeiro ciclo e é habitual cada escola 

festejar o final do ano lectivo. Mas este mês de Junho tem 

mais razões para ser celebrado e festejado por todas as 

crianças de Sines e respectivos professores e educadores.

  Este ano escolar concluíram-se as obras de recuperação e 

qualificação das escolas, inaugurou-se a nova Escola EB 

2,3 Vasco da Gama (para o qual a Câmara teve um 

contributo extraordinário, com a doação do terreno e 

outros apoios).

  Este ano iniciaram-se novos programas e projectos de 

grande interesse para a educação e desenvolvimento das 

crianças e jovens de Sines: o novo programa de educação 

física / desporto escolar, mais completo que o anterior, e 

que abrange todas as crianças dos infantários e escolas 

primárias (mais de 1000 crianças); o programa de 

expressão dramática, que se consolidou em 2005 e será 

alargado a todas as crianças nos próximos anos; arrancou 

um programa de expressão musical, que também será 

alargado, no próximo ano, a todas as crianças. Estes três 

programas, da responsabilidade da Câmara e com a 

colaboração dos infantários e escolas, são de 

extraordinária importância para o desenvolvimento 

educativo das nossas crianças.

  Com os investimentos realizados em instalações 

escolares e nos novos programas, podemos afirmar, sem 

exagero, que Sines é nesta data um exemplo 

de boas práticas de apoios escolares 

promovidos pela autarquia, para a qualidade 

e êxito da educação.

  Foi neste contexto que se realizaram as 

festas do Dia da Criança, com a participação 

de mais de 1200 crianças nos belíssimos 

jogos organizados pela Câmara no Parque 

Infantil e Desportivo, assim como a festa das 

“Primeiras Cambalhotas” realizada no 

Estádio Municipal, com mais de 800 

crianças, na tarde inesquecível de 3 de Junho.

   Para estas crianças e suas famílias, esta festa 

foi a expressão e o culminar das actividades 

desportivas e pedagógicas realizadas ao 

longo do ano lectivo e são seguramente um 

estímulo para continuar estas práticas no próximo ano 

lectivo e nos seguintes.

  É também por isso que vamos fazer a Festa da 

Educação nos dias 22, 23 e 24 de Junho, em que terá 

lugar a apresentação dos trabalhos realizados pelas 

crianças e alunos (dos três aos 18 anos) de todas as 

escolas de Sines. 

  Nesta Festa da Educação haverá um encontro com 

debates dedicados às questões da educação: sucesso e 

(in)sucesso escolar, problemas e deficiências no ensino, 

procura de respostas e melhores soluções para, em 

conjunto e numa atitude de parceria, agirmos na 

melhoria da qualidade da educação e ensino em Sines.

  As questões da educação, ensino e formação 

profissional são nesta data as nossas principais 

preocupações pela importância que têm na 

formação dos jovens e no desenvolvimento 

social e económico de Sines.

  Novas piscinas e biblioteca. Julho será o 

histórico mês da conclusão e inauguração das 

novas piscinas e da Biblioteca e Centro de 

Exposições. Estas são as grandes obras que 

marcarão a imagem e a vida de Sines pela sua 

repercussão e impacto arquitectónico, pelas 

funções que vão desempenhar na educação, 

na cultura, no desporto, na vida social e no 

desenvolvimento para o futuro. É por isso 

que serão um motivo de orgulho para todos 

os sineenses.

  Com a conclusão destes grandes 

equipamentos e a recuperação de todos os 

bairros da cidade, vamos prosseguir nos programas de 

modernização da cidade: concluir o Plano de 

Salvaguarda da Zona Histórica, concluir a iluminação 

pública e promover a recuperação e qualificação desta 

zona da cidade, concluir a qualificação da ZIL 2 e 

dinamizar a zona da Avenida Vasco da Gama. Em suma, 

modernizar a cidade e desenvolver Sines e Porto Covo 

como um território atractivo para investimentos 

turísticos e qualidade de vida garantidos.
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Junho, mês da educação. Julho, mês dos equipamentos.
FMM tem programa 
mais forte de sempre
O maior festival de world music do país recebe 15 concertos 
de quatro continentes entre os dias 28 e 30 de Julho.

ORGANIZADO pela Câmara Municipal de Sines, o 

Festival Músicas do Mundo (FMM Sines), o maior 

evento do género realizado em Portugal, tem em 2005 o 

seu programa mais extenso e forte de sempre. Com 

quinze concertos repartidos pelo Castelo, Avenida da 

Praia e outros espaços, a festa da música com espírito de 

aventura volta ao Litoral Alentejano entre os dias 28 e 30 

de Julho.

  Quinta-feira, dia 28, actuam o grupo argentino 34 

Puñaladas, um projecto português em estreia absoluta 

com Cristina Branco, Brigada Victor Jara e Segue-me 

à Capela, os bósnios Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah 

Reunion, a dupla maliana Amadou & Mariam e os 

romenos da Mahala Raï Banda.

   O programa de concertos do festival abre com um 

projecto criado em 1998 sobre o lado mais duro e obscuro 

do tango das décadas de 20 e 30. 34 Puñaladas, uma 

orquestra de guitarras e um cantor recuperam um 

repertório repleto de histórias do submundo de Buenos 

Aires e interpretam-no de uma forma perfeitamente 

moderna. O agrupamento foi eleito por dois jornais 

argentinos como a revelação do tango em 2002.

  Cristina Branco e a Brigada Victor Jara já estiveram no 

FMM. Na companhia do coro feminino Segue-me à 

Capela voltam em 2005 com um projecto único em que se 

cruza fado, polifonia, folclore português e ritmos 

africanos e latino-americanos, sempre na fronteira entre 

tradição e contemporaneidade. O projecto, que se estreia 

em Sines nesta formação, tem a marca de qualidade da 

direcção de Custódio Castelo e Ricardo Dias.

  Ljiljana Buttler, “a mãe do soul cigano”, foi uma estrela 

da música jugoslava nos anos 70 e 80. Depois de um 

período de inactividade voltou a cantar no início do novo 

milénio. Actua acompanhada da Mostar Sevdah Reunion, 

o agrupamento que melhor representa os “blues” dos 

muçulmanos bósnios e onde pontifica a figura de Ilijaz 

Delic, cantor que rivaliza com Ljiljana em intensidade 

interpretativa.

  Amadou e Mariam conheceram-se num instituto de 

jovens cegos do Mali e tornaram-se um casal inseparável 

na vida e na música. Ele, o “irmão 

funky”, na voz e na guitarra eléctrica, e 

ela, “a irmã soul”, na voz, formam a 

dupla mais explosiva da música 

africana actual,  com o disco 

“Dimanche a Bamako”, produzido 

por Manu Chao, a obter a preferência 

dos amantes das músicas do mundo 

nos últimos meses.

  Nascida nos guetos ciganos de 

Bucareste, a Mahala Raï Banda junta 

descendentes do fabuloso violinista da 

Taraf de Haidouks, Nicolae Neacsu, e 

uma altamente treinada secção de 

metais de soldados moldavos na 

reserva. Com a tradição da música de 

festa das bandas ciganas balcânicas 

apropriada pela experiência mais 

urbana da 2.ª geração, a “nobre 

orquestra do gueto” é uma celebração 

da vida.

  Sexta-feira, dia 29, a música em 

Sines começa com a portuguesa Lula 

Pena e prossegue com Marc Ribot & 

The Young Philadelphians (EUA), 

Astrid Hadad (México), o brasileiro 

Hermeto Pascoal e Ba Cissoko, da 

Guiné-Conakri.

   Lula Pena, uma das intérpretes 

portuguesas mais requisitadas a nível 

internacional, continua injustamente pouco conhecida no 

seu país. Com uma voz grave e quente, formada no jazz, 

Lula aborda o fado, a morna, os mestres brasileiros e 

outras melodias do mundo de uma forma absolutamente 

original. Intensa e minimalista, a autora de “Phados” 

estará em Sines acompanhada apenas da sua guitarra. 

  O guitarrista eléctrico Marc Ribot, autor de um dos 

melhores discos de sempre da fusão entre música 

tradicional e jazz - “The Prosthetic Cubans” -, apresenta-

se com o trio The Young Philadelphians, composto por 

Jamaaledeen Tacuma (baixo), Calvin Weston (bateria) e 

Anthony Coleman (teclas). Uma jam-session entre o free, 

o funk e o rock que demonstrará porque continua a ser o 

jazz a grande contribuição americana para a música do 

mundo. 

  Segue-se a show-woman Astrid Hadad, uma iconoclasta 

da música tradicional mexicana. Bebendo toda a tradição 

das rancheras e mariachis e incorporando no seu 

espectáculo o imaginário pictórico de Diego Rivera e 

Frida Kahlo, este é um surrealista cabaret latino em que 

uma diva camp canta letras corrosivas próprias de uma 

banda rock. Kitsch, sensual, inteligente, Astrid dá um 

espectáculo inesquecível.

  O brasileiro que Miles Davis considerou o músico mais 

completo com quem trabalhou vem também ao Festival 

de Sines. Multi-instrumentista capaz de extrair música de 

qualquer objecto, o “mago dos sons” Hermeto Pascoal é 

considerado a maior figura da música instrumental 

brasileira e um dos maiores génios da música mundial, 

capaz de unir sem comissuras o forró e o jazz.

  O guineense Ba Cissoko e o trio que o acompanha são os 

responsáveis pela criação do “kora rock”. Ba na voz e no 

instrumento tradicional acústico, Sekou Kouyaté no kora 

amplificado e Kourou Kouyaté e Ibrahim Bah na secção 

rítmica, são um grupo de griots do século XXI, aberto ao 

mundo e ritmicamente infernal. Se Jimmi Hendrix tivesse 

nascido na cultura mandinga teria tocado assim. 

  O último dia de música, sábado, 30, abre com o 

quarteto japonês Samurai 4 e continua com os 

marroquinos Master Musicians of Jajouka feat. Bachir 

Attar, o projecto KTU (com o finlandês Kimmo 

Pohjonen), os irlandeses Kíla e os congoleses Konono 

n.º 1.

  A estreia do Extremo Oriente no FMM será feita pelos 

Samurai 4, quatro jovens instrumentistas japoneses, que 

vêm a Sines tocar composições de Shinichi Kinoshita, o 

mestre mítico do shamishen. Entre a tradição, o rock, o 

jazz e a música contemporânea, o repertório deste 

instrumento - parecido com o banjo - será tocado na 

companhia da percussão taiko, da citara koto e da flauta 

shinobue. 

  Os Master Musicians of Jajouka são considerados o 

agrupamento musical mais antigo do mundo. Músicos 

das cortes de soberanos marroquinos durante séculos, 

ainda hoje descendentes da mesma família original 

(Attar), os mestres da aldeia de Jajouka só foram 

descobertos pelo Ocidente na segunda metade do século 

XX. A sua música de transe, baseada nos sopros e nas 

percussões, é uma memória de ritos primordiais.

  A abordagem diabólica do finlandês Kimmo Pohjonen 

ao acordeão, potenciada pelo sampling de Samuli 

Kosminen, já faz de Kluster um projecto radical. Em 

Sines, Kluster junta-se pela primeira vez em Portugal ao 

duo TU, composto por Trey Gunn (guitarra warr) e Pat 

Mastelotto (percussões), membros da banda King 

Crimson. Kluster + TU é KTU, música de dança 

abrasiva, escura e absolutamente original.

  A música de um dos países europeus com tradição mais 

rica, a Irlanda, chega ao FMM com um dos seus melhores 

representantes da actualidade. Entre o canto em gaélico, 

os instrumentos tradicionais e um reforço inusual de 

cordas e percussões ouve-se Irlanda e sons de outras 

paragens, mas os Kíla celebram como só os povos celtas 

sabem celebrar. 

  Os Konono n.º 1 são um exemplo comovente de 

adaptação do génio musical às circunstâncias. Com 

likembés electrificados artesanalmente, lixo convertido 

em percussões e megafones a substituir sistemas de som, 

esta banda congolesa inventou uma música de dança 

imparável e cheia de distorções cuja capacidade de 

inovação muitos comparam ao melhor rock 

experimental e música electrónica. 

  Iniciativas paralelas.  Além dos 15 concertos, o FMM 

terá, desde o início de Julho, um programa de iniciativas 

paralelas, com ciclo de cinema documental, exposições 

de fotografia (Koh Okabe e Mário Pires) e conversas com 

os artistas. No palco da Avenida da Praia, além de 

concertos, realizam-se sessões de DJing, com a presença, 

entre outros, do maliano Mo DJ. David Murray dará 

master classes de saxofone nas tardes dos dias 28 e 29.

  Bilhetes. A entrada nos três concertos diários no Castelo 

requer a aquisição de um bilhete de 5 euros por dia. Os 

concertos nos restantes palcos e as iniciativas paralelas 

são de entrada livre.

   Mais informações sobre o FMM em www.fmm.com.pt

O brasileiro Hermeto Pascoal  está em Sines, dia 29.

Amadou & Mariam actuam dia 28. O concerto dos irlandeses Kíla realiza-se dia 30.

Caros munícipes,

A Câmara dedicou o mês de Junho à educação e às 

crianças de Sines, por razões e objectivos que devem ser 

entendidos por toda a população e particularmente pelos 

pais e famílias das crianças.

  Em Junho, terminam as actividades escolares nos 

infantários e primeiro ciclo e é habitual cada escola 

festejar o final do ano lectivo. Mas este mês de Junho tem 

mais razões para ser celebrado e festejado por todas as 

crianças de Sines e respectivos professores e educadores.

  Este ano escolar concluíram-se as obras de recuperação e 

qualificação das escolas, inaugurou-se a nova Escola EB 

2,3 Vasco da Gama (para o qual a Câmara teve um 

contributo extraordinário, com a doação do terreno e 

outros apoios).

  Este ano iniciaram-se novos programas e projectos de 

grande interesse para a educação e desenvolvimento das 

crianças e jovens de Sines: o novo programa de educação 

física / desporto escolar, mais completo que o anterior, e 

que abrange todas as crianças dos infantários e escolas 

primárias (mais de 1000 crianças); o programa de 

expressão dramática, que se consolidou em 2005 e será 

alargado a todas as crianças nos próximos anos; arrancou 

um programa de expressão musical, que também será 

alargado, no próximo ano, a todas as crianças. Estes três 

programas, da responsabilidade da Câmara e com a 

colaboração dos infantários e escolas, são de 

extraordinária importância para o desenvolvimento 

educativo das nossas crianças.

  Com os investimentos realizados em instalações 

escolares e nos novos programas, podemos afirmar, sem 

exagero, que Sines é nesta data um exemplo 

de boas práticas de apoios escolares 

promovidos pela autarquia, para a qualidade 

e êxito da educação.

  Foi neste contexto que se realizaram as 

festas do Dia da Criança, com a participação 

de mais de 1200 crianças nos belíssimos 

jogos organizados pela Câmara no Parque 

Infantil e Desportivo, assim como a festa das 

“Primeiras Cambalhotas” realizada no 

Estádio Municipal, com mais de 800 

crianças, na tarde inesquecível de 3 de Junho.

   Para estas crianças e suas famílias, esta festa 

foi a expressão e o culminar das actividades 

desportivas e pedagógicas realizadas ao 

longo do ano lectivo e são seguramente um 

estímulo para continuar estas práticas no próximo ano 

lectivo e nos seguintes.

  É também por isso que vamos fazer a Festa da 

Educação nos dias 22, 23 e 24 de Junho, em que terá 

lugar a apresentação dos trabalhos realizados pelas 

crianças e alunos (dos três aos 18 anos) de todas as 

escolas de Sines. 

  Nesta Festa da Educação haverá um encontro com 

debates dedicados às questões da educação: sucesso e 

(in)sucesso escolar, problemas e deficiências no ensino, 

procura de respostas e melhores soluções para, em 

conjunto e numa atitude de parceria, agirmos na 

melhoria da qualidade da educação e ensino em Sines.

  As questões da educação, ensino e formação 

profissional são nesta data as nossas principais 

preocupações pela importância que têm na 

formação dos jovens e no desenvolvimento 

social e económico de Sines.

  Novas piscinas e biblioteca. Julho será o 

histórico mês da conclusão e inauguração das 

novas piscinas e da Biblioteca e Centro de 

Exposições. Estas são as grandes obras que 

marcarão a imagem e a vida de Sines pela sua 

repercussão e impacto arquitectónico, pelas 

funções que vão desempenhar na educação, 

na cultura, no desporto, na vida social e no 

desenvolvimento para o futuro. É por isso 

que serão um motivo de orgulho para todos 

os sineenses.

  Com a conclusão destes grandes 

equipamentos e a recuperação de todos os 

bairros da cidade, vamos prosseguir nos programas de 

modernização da cidade: concluir o Plano de 

Salvaguarda da Zona Histórica, concluir a iluminação 

pública e promover a recuperação e qualificação desta 

zona da cidade, concluir a qualificação da ZIL 2 e 

dinamizar a zona da Avenida Vasco da Gama. Em suma, 

modernizar a cidade e desenvolver Sines e Porto Covo 

como um território atractivo para investimentos 

turísticos e qualidade de vida garantidos.
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Bairro da Floresta
candidato ao Prémio INH
O júri visitou o bairro no dia 13 de Maio e as opiniões expressas sobre o seu conceito 
arquitectónico, qualidade dos espaços exteriores e interiores e vivência pelos moradores 
foram muito favoráveis.

O BAIRRO da Floresta, em Sines, inaugurado 

recentemente, é candidato à 17.ª edição do Prémio 

INH (Instituto Nacional de Habitação). Dia 13 de 

Maio, representantes das entidades que compõem o 

júri visitaram o bairro e deixaram uma opinião muito 

positiva sobre o que viram.

  A visita ao bairro contemplou não só a apreciação do 

seu desenho arquitectónico e enquadramento urbano e 

paisagístico, como a avaliação dos espaços interiores, 

da qualidade e adequação dos materiais utilizados e, 

sobretudo, do modo como os cerca de 450 moradores 

estão a viver o novo bairro.

  Maria Celeste Ramos, representante no júri da Ordem 

dos Arquitectos Paisagistas, mostrou-se muito bem 

impressionada com a “inteligência” do desenho dos 

espaços exteriores, em que encontrou uma linguagem 

(“a paisagem fala”) e a preocupação de proporcionar a 

sua utilização por todos. “Há vivência dos espaços, as 

pessoas estão na rua”, destacou.

  O representante do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, Baptista Coelho, considerou o Bairro 

da Floresta “uma intervenção muito completa”, 

destacando o desenho arquitectónico (“é atractivo, sem 

se impor”) e a ligação entre a habitação colectiva do 

bairro e as habitações unifamiliares contíguas, 

cruzando populações de classes sociais diferentes. “É 

com grande prazer que vejo uma obra destas”, 

declarou.

  Hestnes Ferreira, da Ordem dos Arquitectos, 

considerou o bairro “uma obra arquitectonicamente 

muito bem concebida, actual no desenho e funcional”.

  António Abreu, da Ordem dos Engenheiros, afirmou: 

“O Bairro da Floresta foi o último dos 29 

empreendimentos candidatos que visitámos e posso 

dizer que acabámos da melhor forma”.

  Luís Ferreira da Silva, da Aecops (Associação de 

Empresas de Construção e Obras Públicas), embora 

com uma “opinião global positiva”, colocou reservas ao 

modo como se articula no projecto a criatividade e a 

funcionalidade: “Há aqui elementos de criatividade (ex. 

palas) que vão dar problemas futuros em termos de 

conservação”.

  Em resposta, no único momento de polémica na 

reunião que concluiu a visita, Hestnes Ferreira defendeu 

as opções criativas do projectista (Luís Francisco), 

dizendo que este foi um projecto em que houve 

preocupação com o modo como as pessoas iriam 

apropriá-lo. “Se o bairro fosse uma série de caixotes, os 

moradores talvez não o sentissem como seu”, 

acrescentou.

  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, mostrou-se 

“muito orgulhoso” com a obra e empenhado no apoio 

na boa transição dos habitantes de “uma vida de 

miséria” para uma vida nova num bairro de qualidade.

  O Bairro da Floresta, na zona noroeste de Sines, é um 

projecto de habitação a custos controlados promovido 

pela Câmara Municipal de Sines, com 124 fogos e todos 

os apoios de um bairro moderno (polidesportivo, 

parque infantil, gás natural, ecopontos, etc.). 

  A obra foi construída pela empresa Edifer S. A., que 

candidatou o bairro ao prémio INH, na categoria 

“Promoção Privada”.

  Além das entidades citadas, o júri inclui ainda 

representantes da ANEOP (Associação Nacional de 

Empreiteiros de Obras Públicas), da AICOPN 

(Associação dos Industriais da Construção Civil e 

Obras Públicas) e do INH.

  Os prémios serão entregues, dia 1 de Julho, no Porto.

Celebrar uma vida melhor

O 25 DE ABRIL é a festa da liberdade, mas também a 

festa da solidariedade e da melhoria das condições de 

vida. Foi por essa razão e aproveitando o facto do 

Bairro da Floresta estar praticamente em plena 

utilização que, integrada nas comemorações da 

Revolução dos Cravos, dia 30 de Abril, a Câmara 

Municipal de Sines organizou no seu polidesportivo 

uma festa de confraternização para os seus moradores e 

para os moradores dos bairros vizinhos.

  Com a presença de cerca de 500 pessoas, a tarde de 

convívio contou com a actuação do grupo de danças 

“Doçuras e Morabezas”, da Associação Cabo-verdiana 

de Sines e Santiago do Cacém, com a apresentação do 

grupo de dança cigana “As Zíngaras” (muito ajudada 

pelos bailarinos e bailarinos espontâneos do próprio 

bairro), com uma demonstração de danças de salão pela 

Associação Recreativa de Dança Sineense e com um 

baile animado pelo acordeonista Nuno Silva. No final, 

realizou-se um lanche.

  Estando as condições físicas de vida transformadas 

para a população que habita o bairro, a autarquia está 

agora a trabalhar para que a sua utilização e a 

convivência no interior e com o exterior se faça da 

melhor forma. Para esse fim existe uma comissão de 

acompanhamento que está em contacto diário com os 

moradores.

Poluição e seu impacto na saúde
vão ter sistema de monitorização
O Sistema Integrado de Monitorização do Ambiente e Saúde é um contributo para responder 
às preocupações da população quanto ao efeito da actividade industrial sobre a saúde.

POR INICIATIVA da Câmara Municipal de Sines e 

com o envolvimento de parceiros científicos, públicos e 

empresariais, vai ser desenvolvido em Sines e na região 

um Sistema Integrado de Monitorização do Ambiente e 

Saúde. 

  O sistema vem responder às preocupações da 

população, expressas por exemplo no inquérito social 

do projecto SinesBioAr, em que 80% dos sineenses 

entrevistados afirmaram recear o impacto do pólo 

industrial na saúde.

  É aliás todo o acervo de conhecimentos e 

metodologias de SinesBioAr que serve de 

base ao novo sistema, sendo Amílcar 

Soares, do CMRP - Grupo de Ambiente, do 

Instituto Superior Técnico, o seu 

coordenador científico.

  Embora a poluição do ambiente seja um 

problema que afecta toda a população, nas 

crianças os seus efeitos são mais intensos e 

imediatos. O primeiro objectivo do 

projecto será, com efeito, reunir numa base 

de dados indicadores ambientais e de saúde 

infantil na região de Sines.

  Os dados de saúde infantil serão recolhidos 

no Centro de Saúde de Sines (e noutros da 

região que venham a associar-se ao 

projecto) e os dados sobre a qualidade 

ambiental serão recolhidos através dos 

métodos considerados capazes de resultar em 

informação fidedigna. Depois de recolhidos os dados 

será feito o seu cruzamento para se verificar se existe ou 

não relação entre a poluição em Sines e a saúde das 

crianças.

  São parceiros do projecto, além dos já referidos, a 

Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde 

Pública, o Jardim Botânico - Fundação da 

Universidade de Lisboa, o Observa - Instituto 

Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo e as empresas da região que 

aderirem ao sistema.

  “Informação clara e credível”.  O projecto, a estender a 

outros municípios vizinhos, será desenvolvido ao 

longo de 24 meses a partir do momento em que se 

reúnam todas as vontades. A nível do concelho de 

Sines, essas vontades começaram a ser mobilizadas, dia 

6 de Maio, nos Paços do Concelho, com a apresentação 

e discussão do modo de implementação do sistema 

com empresas e várias autoridades. 

  Na reunião, o presidente da Câmara Municipal de 

Sines, Manuel Coelho, voltou a afirmar o empenho da 

autarquia, não só em contribuir para a melhoria da 

situação ambiental em Sines, como para que se coloque 

ao dispor da população “informação clara e credível 

sobre as emissões de poluentes e sobre o seu impacto no 

ambiente e na saúde”.

  Fernanda Santos, delegada de Saúde, e Carlos Reis, 

director do Centro de Sines, entidade que a população 

considerou, no inquérito do projecto SinesBioAr, 

como a de mais confiança para fornecer este tipo de 

informação, acentuaram a importância de instituir o 

sistema como mecanismo permanente.

  As empresas que participaram na apresentação 

(Petrogal, APS, Apiparques, CPPE, Repsol, Águas de 

Santo André e Euroresinas) mostraram-se disponíveis 

para colaborar no projecto. 

Contas de 2004 aprovadas
A obra realizada ficou muito acima da execução financeira do Orçamento 2004.

2004 foi um dos anos em Sines com maior volume de 

obra física realizada. A execução financeira apresentada 

na Prestação de Contas 2004, porém, foi baixa: dos 

35,8 milhões de euros previstos em orçamento foram 

executados cerca de 28% na rubrica capital (receitas e 

despesas) e cerca de 70% na rubrica corrente (receitas e 

despesas).

  José Ferreira Costa, vice-presidente e responsável pela 

área financeira da Câmara Municipal de Sines, explica a 

baixa execução financeira do investimento com duas 

dificuldades principais. 

  “A primeira dificuldade prende-se com a candidatura 

da Biblioteca / Centro de Artes ao Programa 

Operacional da Região Alentejo, que só foi aprovada 

em Dezembro de 2004 e homologada em Fevereiro 

último. Cerca de 1 milhão de euros que estimávamos 

pagar o ano passado só o pudemos fazer este ano”, 

afirma. 

  “A segunda dificuldade é o facto da comparticipação do 

INH para a obra do Bairro da Floresta ter sido paga 

directamente à construtora, pelo que os 2,7 milhões de 

euros não chegaram a entrar nem a sair da Câmara. Só 

com estas duas receitas e despesas a execução financeira 

da rubrica capital teria subido para cerca de 44%”, 

acrescenta.

  Atrasos nas comparticipações de obras já concluídas, o 

insucesso das vendas de património (só foram 

realizados 2,8 milhões dos 8,2 orçamentados) e o 

adiamento, devido à dissolução do governo, da 

aprovação de um contrato-programa com a Direcção 

Geral das Autarquias Locais para a obra da Biblioteca / 

Centro de Artes, são outras razões apontadas pelo 

autarca para a baixa execução da rubrica capital.

  A nível de despesas e receitas correntes a execução 

esteve mais próxima do orçamentado. 

  Nas receitas correntes, a boa notícia foi o 

crescimento das derramas (1,6 milhões, o 

dobro de 2003) e a má foi o não 

pagamento da compensação prometida às 

autarquias pelo fim da sisa. A receita 

proveniente da contribuição autárquica 

(Imposto Municipal de Imobiliário) 

baixou 3% em relação a 2003. 

  No total, as receitas correntes subiram 

19,3% de 2003 para 2004. As despesas 

correntes (pessoal, aquisição de bens e 

serviços, transferências para instituições, 

etc.) cresceram  abaixo: 8,6%.

  A dívida contabilística da Câmara cifra-se 

neste momento em 16,5 milhões de euros 

(o valor real é 15 milhões, diz o vereador), 

o que significa um crescimento de cerca de 

1,8 milhões de euros em relação ao 

registado em 2003.

  “A dívida relativa a encargos bancários 

tem vindo a diminuir sucessivamente nos 

últimos anos, uma vez que não temos 

contraído empréstimos. O que existe 

efectivamente na Prestação de Contas 

2004 é dívida aos grandes empreiteiros - só 

na Biblioteca / Centro de Artes e Piscinas 

estão 3,5 milhões de euros - responsáveis 

por obra executada que aguarda a chegada 

das respectivas comparticipações. A partir 

de Agosto, com a conclusão dessas obras, a 

chegada de fundos e, esperamos, melhores resultados 

na alienação de património, o valor da dívida será 

muito reduzido”.

  O Relatório de Análise Económica e Financeira 2004 

está disponível para consulta no site municipal 

(www.mun-sines.pt).

Visita ao bairro, dia 13 de Maio.

“As Zíngaras” tiveram a ajuda de bailarinos espontâneos do bairro.Actuação do grupo “Doçuras e Morabeza”.

Apresentação do sistema a empresas e autoridades.

A obra da Biblioteca / Centro de Artes em Novembro de 2004.
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Bairro da Floresta
candidato ao Prémio INH
O júri visitou o bairro no dia 13 de Maio e as opiniões expressas sobre o seu conceito 
arquitectónico, qualidade dos espaços exteriores e interiores e vivência pelos moradores 
foram muito favoráveis.

O BAIRRO da Floresta, em Sines, inaugurado 

recentemente, é candidato à 17.ª edição do Prémio 

INH (Instituto Nacional de Habitação). Dia 13 de 

Maio, representantes das entidades que compõem o 

júri visitaram o bairro e deixaram uma opinião muito 

positiva sobre o que viram.

  A visita ao bairro contemplou não só a apreciação do 

seu desenho arquitectónico e enquadramento urbano e 

paisagístico, como a avaliação dos espaços interiores, 

da qualidade e adequação dos materiais utilizados e, 

sobretudo, do modo como os cerca de 450 moradores 

estão a viver o novo bairro.

  Maria Celeste Ramos, representante no júri da Ordem 

dos Arquitectos Paisagistas, mostrou-se muito bem 

impressionada com a “inteligência” do desenho dos 

espaços exteriores, em que encontrou uma linguagem 

(“a paisagem fala”) e a preocupação de proporcionar a 

sua utilização por todos. “Há vivência dos espaços, as 

pessoas estão na rua”, destacou.

  O representante do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, Baptista Coelho, considerou o Bairro 

da Floresta “uma intervenção muito completa”, 

destacando o desenho arquitectónico (“é atractivo, sem 

se impor”) e a ligação entre a habitação colectiva do 

bairro e as habitações unifamiliares contíguas, 

cruzando populações de classes sociais diferentes. “É 

com grande prazer que vejo uma obra destas”, 

declarou.

  Hestnes Ferreira, da Ordem dos Arquitectos, 

considerou o bairro “uma obra arquitectonicamente 

muito bem concebida, actual no desenho e funcional”.

  António Abreu, da Ordem dos Engenheiros, afirmou: 

“O Bairro da Floresta foi o último dos 29 

empreendimentos candidatos que visitámos e posso 

dizer que acabámos da melhor forma”.

  Luís Ferreira da Silva, da Aecops (Associação de 

Empresas de Construção e Obras Públicas), embora 

com uma “opinião global positiva”, colocou reservas ao 

modo como se articula no projecto a criatividade e a 

funcionalidade: “Há aqui elementos de criatividade (ex. 

palas) que vão dar problemas futuros em termos de 

conservação”.

  Em resposta, no único momento de polémica na 

reunião que concluiu a visita, Hestnes Ferreira defendeu 

as opções criativas do projectista (Luís Francisco), 

dizendo que este foi um projecto em que houve 

preocupação com o modo como as pessoas iriam 

apropriá-lo. “Se o bairro fosse uma série de caixotes, os 

moradores talvez não o sentissem como seu”, 

acrescentou.

  O presidente da Câmara, Manuel Coelho, mostrou-se 

“muito orgulhoso” com a obra e empenhado no apoio 

na boa transição dos habitantes de “uma vida de 

miséria” para uma vida nova num bairro de qualidade.

  O Bairro da Floresta, na zona noroeste de Sines, é um 

projecto de habitação a custos controlados promovido 

pela Câmara Municipal de Sines, com 124 fogos e todos 

os apoios de um bairro moderno (polidesportivo, 

parque infantil, gás natural, ecopontos, etc.). 

  A obra foi construída pela empresa Edifer S. A., que 

candidatou o bairro ao prémio INH, na categoria 

“Promoção Privada”.

  Além das entidades citadas, o júri inclui ainda 

representantes da ANEOP (Associação Nacional de 

Empreiteiros de Obras Públicas), da AICOPN 

(Associação dos Industriais da Construção Civil e 

Obras Públicas) e do INH.

  Os prémios serão entregues, dia 1 de Julho, no Porto.

Celebrar uma vida melhor

O 25 DE ABRIL é a festa da liberdade, mas também a 

festa da solidariedade e da melhoria das condições de 

vida. Foi por essa razão e aproveitando o facto do 

Bairro da Floresta estar praticamente em plena 

utilização que, integrada nas comemorações da 

Revolução dos Cravos, dia 30 de Abril, a Câmara 

Municipal de Sines organizou no seu polidesportivo 

uma festa de confraternização para os seus moradores e 

para os moradores dos bairros vizinhos.

  Com a presença de cerca de 500 pessoas, a tarde de 

convívio contou com a actuação do grupo de danças 

“Doçuras e Morabezas”, da Associação Cabo-verdiana 

de Sines e Santiago do Cacém, com a apresentação do 

grupo de dança cigana “As Zíngaras” (muito ajudada 

pelos bailarinos e bailarinos espontâneos do próprio 

bairro), com uma demonstração de danças de salão pela 

Associação Recreativa de Dança Sineense e com um 

baile animado pelo acordeonista Nuno Silva. No final, 

realizou-se um lanche.

  Estando as condições físicas de vida transformadas 

para a população que habita o bairro, a autarquia está 

agora a trabalhar para que a sua utilização e a 

convivência no interior e com o exterior se faça da 

melhor forma. Para esse fim existe uma comissão de 

acompanhamento que está em contacto diário com os 

moradores.

Poluição e seu impacto na saúde
vão ter sistema de monitorização
O Sistema Integrado de Monitorização do Ambiente e Saúde é um contributo para responder 
às preocupações da população quanto ao efeito da actividade industrial sobre a saúde.

POR INICIATIVA da Câmara Municipal de Sines e 

com o envolvimento de parceiros científicos, públicos e 

empresariais, vai ser desenvolvido em Sines e na região 

um Sistema Integrado de Monitorização do Ambiente e 

Saúde. 

  O sistema vem responder às preocupações da 

população, expressas por exemplo no inquérito social 

do projecto SinesBioAr, em que 80% dos sineenses 

entrevistados afirmaram recear o impacto do pólo 

industrial na saúde.

  É aliás todo o acervo de conhecimentos e 

metodologias de SinesBioAr que serve de 

base ao novo sistema, sendo Amílcar 

Soares, do CMRP - Grupo de Ambiente, do 

Instituto Superior Técnico, o seu 

coordenador científico.

  Embora a poluição do ambiente seja um 

problema que afecta toda a população, nas 

crianças os seus efeitos são mais intensos e 

imediatos. O primeiro objectivo do 

projecto será, com efeito, reunir numa base 

de dados indicadores ambientais e de saúde 

infantil na região de Sines.

  Os dados de saúde infantil serão recolhidos 

no Centro de Saúde de Sines (e noutros da 

região que venham a associar-se ao 

projecto) e os dados sobre a qualidade 

ambiental serão recolhidos através dos 

métodos considerados capazes de resultar em 

informação fidedigna. Depois de recolhidos os dados 

será feito o seu cruzamento para se verificar se existe ou 

não relação entre a poluição em Sines e a saúde das 

crianças.

  São parceiros do projecto, além dos já referidos, a 

Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde 

Pública, o Jardim Botânico - Fundação da 

Universidade de Lisboa, o Observa - Instituto 

Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo e as empresas da região que 

aderirem ao sistema.

  “Informação clara e credível”.  O projecto, a estender a 

outros municípios vizinhos, será desenvolvido ao 

longo de 24 meses a partir do momento em que se 

reúnam todas as vontades. A nível do concelho de 

Sines, essas vontades começaram a ser mobilizadas, dia 

6 de Maio, nos Paços do Concelho, com a apresentação 

e discussão do modo de implementação do sistema 

com empresas e várias autoridades. 

  Na reunião, o presidente da Câmara Municipal de 

Sines, Manuel Coelho, voltou a afirmar o empenho da 

autarquia, não só em contribuir para a melhoria da 

situação ambiental em Sines, como para que se coloque 

ao dispor da população “informação clara e credível 

sobre as emissões de poluentes e sobre o seu impacto no 

ambiente e na saúde”.

  Fernanda Santos, delegada de Saúde, e Carlos Reis, 

director do Centro de Sines, entidade que a população 

considerou, no inquérito do projecto SinesBioAr, 

como a de mais confiança para fornecer este tipo de 

informação, acentuaram a importância de instituir o 

sistema como mecanismo permanente.

  As empresas que participaram na apresentação 

(Petrogal, APS, Apiparques, CPPE, Repsol, Águas de 

Santo André e Euroresinas) mostraram-se disponíveis 

para colaborar no projecto. 

Contas de 2004 aprovadas
A obra realizada ficou muito acima da execução financeira do Orçamento 2004.

2004 foi um dos anos em Sines com maior volume de 

obra física realizada. A execução financeira apresentada 

na Prestação de Contas 2004, porém, foi baixa: dos 

35,8 milhões de euros previstos em orçamento foram 

executados cerca de 28% na rubrica capital (receitas e 

despesas) e cerca de 70% na rubrica corrente (receitas e 

despesas).

  José Ferreira Costa, vice-presidente e responsável pela 

área financeira da Câmara Municipal de Sines, explica a 

baixa execução financeira do investimento com duas 

dificuldades principais. 

  “A primeira dificuldade prende-se com a candidatura 

da Biblioteca / Centro de Artes ao Programa 

Operacional da Região Alentejo, que só foi aprovada 

em Dezembro de 2004 e homologada em Fevereiro 

último. Cerca de 1 milhão de euros que estimávamos 

pagar o ano passado só o pudemos fazer este ano”, 

afirma. 

  “A segunda dificuldade é o facto da comparticipação do 

INH para a obra do Bairro da Floresta ter sido paga 

directamente à construtora, pelo que os 2,7 milhões de 

euros não chegaram a entrar nem a sair da Câmara. Só 

com estas duas receitas e despesas a execução financeira 

da rubrica capital teria subido para cerca de 44%”, 

acrescenta.

  Atrasos nas comparticipações de obras já concluídas, o 

insucesso das vendas de património (só foram 

realizados 2,8 milhões dos 8,2 orçamentados) e o 

adiamento, devido à dissolução do governo, da 

aprovação de um contrato-programa com a Direcção 

Geral das Autarquias Locais para a obra da Biblioteca / 

Centro de Artes, são outras razões apontadas pelo 

autarca para a baixa execução da rubrica capital.

  A nível de despesas e receitas correntes a execução 

esteve mais próxima do orçamentado. 

  Nas receitas correntes, a boa notícia foi o 

crescimento das derramas (1,6 milhões, o 

dobro de 2003) e a má foi o não 

pagamento da compensação prometida às 

autarquias pelo fim da sisa. A receita 

proveniente da contribuição autárquica 

(Imposto Municipal de Imobiliário) 

baixou 3% em relação a 2003. 

  No total, as receitas correntes subiram 

19,3% de 2003 para 2004. As despesas 

correntes (pessoal, aquisição de bens e 

serviços, transferências para instituições, 

etc.) cresceram  abaixo: 8,6%.

  A dívida contabilística da Câmara cifra-se 

neste momento em 16,5 milhões de euros 

(o valor real é 15 milhões, diz o vereador), 

o que significa um crescimento de cerca de 

1,8 milhões de euros em relação ao 

registado em 2003.

  “A dívida relativa a encargos bancários 

tem vindo a diminuir sucessivamente nos 

últimos anos, uma vez que não temos 

contraído empréstimos. O que existe 

efectivamente na Prestação de Contas 

2004 é dívida aos grandes empreiteiros - só 

na Biblioteca / Centro de Artes e Piscinas 

estão 3,5 milhões de euros - responsáveis 

por obra executada que aguarda a chegada 

das respectivas comparticipações. A partir 

de Agosto, com a conclusão dessas obras, a 

chegada de fundos e, esperamos, melhores resultados 

na alienação de património, o valor da dívida será 

muito reduzido”.

  O Relatório de Análise Económica e Financeira 2004 

está disponível para consulta no site municipal 

(www.mun-sines.pt).

Visita ao bairro, dia 13 de Maio.

“As Zíngaras” tiveram a ajuda de bailarinos espontâneos do bairro.Actuação do grupo “Doçuras e Morabeza”.

Apresentação do sistema a empresas e autoridades.

A obra da Biblioteca / Centro de Artes em Novembro de 2004.
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Piscinas e biblioteca
inauguradas em Julho
As piscinas e a biblioteca e centro de exposições vão estar disponíveis para usufruto da 
população já em Julho.

EQUIPAMENTOS há décadas ansiados pelos 

sineenses, as piscinas municipais e a biblioteca, vão ser 

inauguradas no mês de Julho de 2005.

  As piscinas serão inauguradas no início do mês (com 

previsão para dia 2) com uma grande festa que 

envolverá população, clubes e muitos convidados.

  Com dois tanques, um de 25 e outro de 17 metros, 

uma bancada de 285 lugares e todos os mais modernos 

apoios técnicos, as novas piscinas são uma valorização 

do parque desportivo do concelho, um contributo para 

a qualidade de vida de todos os estratos da população e 

proporcionam novas condições aos alunos das escolas e 

atletas dos clubes de Sines.

  A primeira fase da inauguração da Biblioteca / Centro 

de Artes, a inauguração da biblioteca e do centro de 

exposições (módulo à direita, na perspectiva de quem 

passa pela Rua Marquês de Pombal) terá lugar no final 

de Julho (com previsão para dia 23). O módulo do 

arquivo municipal e do auditório será inaugurado em 

Setembro.

  Dotado de biblioteca, centro de exposições, auditório 

e arquivo municipal, a Biblioteca / Centro de Artes será 

uma referência da vida cultural, pedagógica e cívica do 

concelho, um espaço democrático aberto a toda a 

população. Da responsabilidade do premiado Atelier 

Aires Mateus, o projecto, de desenho arrojado, assume 

também a função de nova porta e ponto irradiador de 

vida e qualidade para o centro histórico.

  Biblioteca e outras obras em exposição.  O Mercado 

Municipal de Sines acolhe, desde 16 de Abril, uma 

exposição sobre as principais obras em curso no 

concelho, nas áreas da cultura, desporto e habitação. O 

cerne da exposição é uma maqueta da Biblioteca / 

Centro de Artes de grandes dimensões e qualidade que, 

complementada com a distribuição de material 

informativo, está a ajudar os sineenses a perceber 

melhor a organização interna e o funcionamento dos 

vários serviços do equipamento. 

  Toda a informação escrita e visual sobre a Biblioteca / 

Centro de Artes está também disponível no site 

municipal em www.mun-sines.pt/bca.

Ecopontos a funcionar
Os resíduos recicláveis dos sineenses podem ser colocados, desde o início de Junho, em 45 
ecopontos distribuídos em Sines e Porto Covo. 

O PAPEL, o vidro, o plástico e as pilhas utilizados pelos 

sineenses já não precisam de ir para o lixo. O sistema 

intermunicipal de recolha selectiva, transporte e valorização 

de recicláveis dos municípios da região (Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago 

do Cacém e Sines) começou a funcionar em Junho.

  Em Sines e Porto Covo, foram instalados 45 ecopontos 

(contentores triplos para recolha separativa de papel, 

embalagens, vidro e pilhas) onde os resíduos reutilizáveis são 

depositados. Os resíduos são posteriormente recolhidos por 

um carro próprio e transportados, primeiro para a estação de 

transferência de lixos da Maria da Moita, depois para a Central 

de Triagem de Ermidas-Sado, e finalmente para a Sociedade 

Ponto Verde, para serem tratados.

  Além destes  45 ecopontos, os moradores de outros locais do 

concelho podem, para já, utilizar os vidrões e papelões postos 

à disposição da população.

  No total exis tem agora 61 contentores para deposição 

separativa dos lixos produzidos.  

  O sistema, gerido pela AMAGRA - Associação de Municí-

pios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, através 

da sociedade que constituiu para o efeito, AMBILITAL, é 

sustentado financeiramente pelos municípios, que pagam um 

valor a definir por cada tonelada de material reciclável 

entregue em Ermidas, e através do pagamento da Sociedade 

Ponto Verde pelos resíduos aí triados que vem recolher. 

  Mais informações sobre o sistema e sobre a sua utilização no 

Departamento de Obras e Ambiente da Câmara Municipal de 

Sines, pelo telefone 269 630 230.

O QUE COLOCAR E O QUE NÃO COLOCAR

VIDRÃO PAPELÃO EMBALÃO PILHÃO

SIM

Garrafas, frascos, boiões

NÃO

Espelhos, cristais, vidros de janelas ou 
automóveis, loiça, cerâmica, pirex, 
lâmpadas, boiões de perfumes e 
cosméticos, acrílicos, etc.

SIM

Papel e cartão, pacotes de leite, sumo e 
vinho, revistas, cadernos, jornais, sacos 
de papel, etc. 

NÃO

Guardanapos, lenços de papel, papel 
plastificado ou metalizado, papel 
autocolante, fotografias, papel vegetal ou 
químico, pacote de batatas fritas, fraldas, 
etc.

SIM

Embalagens de plástico e metal, 
garrafas e garrafões de plástico, sacos 
de plástico limpos, esferovite, latas de 
refrigerante, etc.

NÃO

Electrodomésticos, pilhas e baterias, 
tachos, panelas e talheres, embalagens 
de óleos, combustíveis, margarinas e 
iogurtes, borrachas, couro, seringas, etc.

SIM

Pilhas usadas e acumuladores (pilhas 
recarregáveis)

NÃO

Baterias de automóveis, baterias de 
telemóveis, pilhas-botão.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES
Espalme os materiais a introduzir nos ecopontos para lhes reduzir o volume.
Retire os agrafos, clips e outros materiais que estejam ligados ao papel ou cartão, antes de colocá-lo no papelão.
Lave e enxagúe as embalagens antes de colocá-las no embalão.

Quatro bandeiras 
azuis e muita 
actividade

O CONCELHO de Sines tem em 2005 quatro praias com a 
certificação de qualidade da Bandeira Azul da Europa: Praia de 
Morgavel, Praia Grande de Porto Covo, Praia da Ilha do 
Pessegueiro e, pela primeira vez, Praia de Vale Figueiros 
(conhecida popularmente como Praia da Vieirinha).
  Será precisamente nesta última que, dia 24 de Junho, com o 
hastear da primeira bandeira no concelho, tem início o grosso 
das iniciativas da Campanha da Bandeira Azul, que proporciona 
ao longo do Verão actividades de animação e sensibilização 
ambiental aos mais novos.
  Em Maio, iniciaram-se as sessões de esclarecimento sobre 
segurança balnear nas escolas do concelho (através da 
associação Resgate) e ao longo de Junho, Julho e Agosto 
realizam-se nas praias “azuis” e na Praia Vasco da Gama jogos 
educativos e a iniciativa “Com um cinzeiro à mão não ponha a 
beata no chão”. Haverá também uma exposição e um “peddy 
paper”.

Mais contentores 
enterrados
e papeleiras

SINES e Porto Covo vão ter mais três dezenas de contentores 
enterrados em Junho. Os contentores enterrados são mais 
higiénicos, têm maior capacidade deposição e são mais 
agradáveis esteticamente que os contentores normais. Em 
Julho o sistema ficará enriquecido com a aquisição de mais um 
carro de recolha próprio.
  Entretanto, já estão colocadas nos dois centros urbanos as 148 
novas papeleiras.

Imagem parcial do tanque principal e da bancada das Piscinas, em 25 de Maio.

Estão a ser concluídos os arranjos exteriores das piscinas. A Biblioteca / Centro de Artes vista da Rua João Soares (25 de Maio).

A Biblioteca / Centro de Artes é uma obra arquitectónica arrojada, da autoria do premiado Atelier Aires & Mateus.

Ecopontos na Rua da Reforma Agrária.

Praia de Vale Figueiros.

O programa de construção de habitação a custos controlados 
CDH Quinta dos Passarinhos, com 215 habitações, começará a 
ser habitado, previsivelmente, também em Julho. Trata-se de 
um programa construído em terrenos municipais e gerido pela 
autarquia que se destina a dar oportunidade às famílias - 
sobretudo jovens - que não têm meios para adquirir casa a 
preços de mercado de poderem fazê-lo a preços mais baixos. 

CDH da Quinta
dos Passarinhos 
habitado em breve
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Piscinas e biblioteca
inauguradas em Julho
As piscinas e a biblioteca e centro de exposições vão estar disponíveis para usufruto da 
população já em Julho.

EQUIPAMENTOS há décadas ansiados pelos 

sineenses, as piscinas municipais e a biblioteca, vão ser 

inauguradas no mês de Julho de 2005.

  As piscinas serão inauguradas no início do mês (com 

previsão para dia 2) com uma grande festa que 

envolverá população, clubes e muitos convidados.

  Com dois tanques, um de 25 e outro de 17 metros, 

uma bancada de 285 lugares e todos os mais modernos 

apoios técnicos, as novas piscinas são uma valorização 

do parque desportivo do concelho, um contributo para 

a qualidade de vida de todos os estratos da população e 

proporcionam novas condições aos alunos das escolas e 

atletas dos clubes de Sines.

  A primeira fase da inauguração da Biblioteca / Centro 

de Artes, a inauguração da biblioteca e do centro de 

exposições (módulo à direita, na perspectiva de quem 

passa pela Rua Marquês de Pombal) terá lugar no final 

de Julho (com previsão para dia 23). O módulo do 

arquivo municipal e do auditório será inaugurado em 

Setembro.

  Dotado de biblioteca, centro de exposições, auditório 

e arquivo municipal, a Biblioteca / Centro de Artes será 

uma referência da vida cultural, pedagógica e cívica do 

concelho, um espaço democrático aberto a toda a 

população. Da responsabilidade do premiado Atelier 

Aires Mateus, o projecto, de desenho arrojado, assume 

também a função de nova porta e ponto irradiador de 

vida e qualidade para o centro histórico.

  Biblioteca e outras obras em exposição.  O Mercado 

Municipal de Sines acolhe, desde 16 de Abril, uma 

exposição sobre as principais obras em curso no 

concelho, nas áreas da cultura, desporto e habitação. O 

cerne da exposição é uma maqueta da Biblioteca / 

Centro de Artes de grandes dimensões e qualidade que, 

complementada com a distribuição de material 

informativo, está a ajudar os sineenses a perceber 

melhor a organização interna e o funcionamento dos 

vários serviços do equipamento. 

  Toda a informação escrita e visual sobre a Biblioteca / 

Centro de Artes está também disponível no site 

municipal em www.mun-sines.pt/bca.

Ecopontos a funcionar
Os resíduos recicláveis dos sineenses podem ser colocados, desde o início de Junho, em 45 
ecopontos distribuídos em Sines e Porto Covo. 

O PAPEL, o vidro, o plástico e as pilhas utilizados pelos 

sineenses já não precisam de ir para o lixo. O sistema 

intermunicipal de recolha selectiva, transporte e valorização 

de recicláveis dos municípios da região (Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago 

do Cacém e Sines) começou a funcionar em Junho.

  Em Sines e Porto Covo, foram instalados 45 ecopontos 

(contentores triplos para recolha separativa de papel, 

embalagens, vidro e pilhas) onde os resíduos reutilizáveis são 

depositados. Os resíduos são posteriormente recolhidos por 

um carro próprio e transportados, primeiro para a estação de 

transferência de lixos da Maria da Moita, depois para a Central 

de Triagem de Ermidas-Sado, e finalmente para a Sociedade 

Ponto Verde, para serem tratados.

  Além destes  45 ecopontos, os moradores de outros locais do 

concelho podem, para já, utilizar os vidrões e papelões postos 

à disposição da população.

  No total exis tem agora 61 contentores para deposição 

separativa dos lixos produzidos.  

  O sistema, gerido pela AMAGRA - Associação de Municí-

pios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, através 

da sociedade que constituiu para o efeito, AMBILITAL, é 

sustentado financeiramente pelos municípios, que pagam um 

valor a definir por cada tonelada de material reciclável 

entregue em Ermidas, e através do pagamento da Sociedade 

Ponto Verde pelos resíduos aí triados que vem recolher. 

  Mais informações sobre o sistema e sobre a sua utilização no 

Departamento de Obras e Ambiente da Câmara Municipal de 

Sines, pelo telefone 269 630 230.

O QUE COLOCAR E O QUE NÃO COLOCAR

VIDRÃO PAPELÃO EMBALÃO PILHÃO

SIM

Garrafas, frascos, boiões

NÃO

Espelhos, cristais, vidros de janelas ou 
automóveis, loiça, cerâmica, pirex, 
lâmpadas, boiões de perfumes e 
cosméticos, acrílicos, etc.

SIM

Papel e cartão, pacotes de leite, sumo e 
vinho, revistas, cadernos, jornais, sacos 
de papel, etc. 

NÃO

Guardanapos, lenços de papel, papel 
plastificado ou metalizado, papel 
autocolante, fotografias, papel vegetal ou 
químico, pacote de batatas fritas, fraldas, 
etc.

SIM

Embalagens de plástico e metal, 
garrafas e garrafões de plástico, sacos 
de plástico limpos, esferovite, latas de 
refrigerante, etc.

NÃO

Electrodomésticos, pilhas e baterias, 
tachos, panelas e talheres, embalagens 
de óleos, combustíveis, margarinas e 
iogurtes, borrachas, couro, seringas, etc.

SIM

Pilhas usadas e acumuladores (pilhas 
recarregáveis)

NÃO

Baterias de automóveis, baterias de 
telemóveis, pilhas-botão.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES
Espalme os materiais a introduzir nos ecopontos para lhes reduzir o volume.
Retire os agrafos, clips e outros materiais que estejam ligados ao papel ou cartão, antes de colocá-lo no papelão.
Lave e enxagúe as embalagens antes de colocá-las no embalão.

Quatro bandeiras 
azuis e muita 
actividade

O CONCELHO de Sines tem em 2005 quatro praias com a 
certificação de qualidade da Bandeira Azul da Europa: Praia de 
Morgavel, Praia Grande de Porto Covo, Praia da Ilha do 
Pessegueiro e, pela primeira vez, Praia de Vale Figueiros 
(conhecida popularmente como Praia da Vieirinha).
  Será precisamente nesta última que, dia 24 de Junho, com o 
hastear da primeira bandeira no concelho, tem início o grosso 
das iniciativas da Campanha da Bandeira Azul, que proporciona 
ao longo do Verão actividades de animação e sensibilização 
ambiental aos mais novos.
  Em Maio, iniciaram-se as sessões de esclarecimento sobre 
segurança balnear nas escolas do concelho (através da 
associação Resgate) e ao longo de Junho, Julho e Agosto 
realizam-se nas praias “azuis” e na Praia Vasco da Gama jogos 
educativos e a iniciativa “Com um cinzeiro à mão não ponha a 
beata no chão”. Haverá também uma exposição e um “peddy 
paper”.

Mais contentores 
enterrados
e papeleiras

SINES e Porto Covo vão ter mais três dezenas de contentores 
enterrados em Junho. Os contentores enterrados são mais 
higiénicos, têm maior capacidade deposição e são mais 
agradáveis esteticamente que os contentores normais. Em 
Julho o sistema ficará enriquecido com a aquisição de mais um 
carro de recolha próprio.
  Entretanto, já estão colocadas nos dois centros urbanos as 148 
novas papeleiras.

Imagem parcial do tanque principal e da bancada das Piscinas, em 25 de Maio.

Estão a ser concluídos os arranjos exteriores das piscinas. A Biblioteca / Centro de Artes vista da Rua João Soares (25 de Maio).

A Biblioteca / Centro de Artes é uma obra arquitectónica arrojada, da autoria do premiado Atelier Aires & Mateus.

Ecopontos na Rua da Reforma Agrária.

Praia de Vale Figueiros.

O programa de construção de habitação a custos controlados 
CDH Quinta dos Passarinhos, com 215 habitações, começará a 
ser habitado, previsivelmente, também em Julho. Trata-se de 
um programa construído em terrenos municipais e gerido pela 
autarquia que se destina a dar oportunidade às famílias - 
sobretudo jovens - que não têm meios para adquirir casa a 
preços de mercado de poderem fazê-lo a preços mais baixos. 

CDH da Quinta
dos Passarinhos 
habitado em breve
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Requalificação da Rua 
Vasco da Gama concluída

NA DATA de saída deste jornal, a 
requalificação da Rua Vasco da 
Gama, em Porto Covo, estará já 
completamente pronta. Trata-se 
de um investimento de 125 mil 
euros que constitui um grande 
benefício para a vida de 
habitantes, comerciantes e 
turistas. Encerrada ao trânsito 
automóvel, a rua passa a ter uma 
nova calçada de calcário e 
granito, que permite a instalação 
de esplanadas durante todo o 
ano e a introdução de novo 
mobiliário urbano. 
  A próxima intervenção prevista 
para a zona antiga de Porto Covo 
é a requalificação do Largo 
Marquês de Pombal, a realizar 
no próximo ano.

Pavilhões desportivos 
de Sines e Porto Covo 
vão ser melhorados

O Pavilhão do Desportos de Sines e o Pavilhão Polivalente de 
Porto Covo vão sofrer melhoramentos durante o Verão. 
  No Pavilhão de Sines vai ser colocado um novo piso, novo tecto, 
nova iluminação e serão feitos melhoramentos nas bancadas. 
Para que sejam efectuadas as beneficiações, o pavilhão não 
poderá ser utilizado entre 18 de Julho e 1 de Setembro.
  Em Porto Covo, o Pavilhão Polidesportivo vai ter um novo piso 
e, junto a ele, vai ser construído um campo de ténis e uma parede 
para bater bolas.
  Novos pombais. A nova aldeia columbófila de Sines já tem o 
projecto de arquitectura aprovado. Será construída na zona 
norte de Sines, junto aos viveiros da Câmara Municipal.
  Iluminações. A iluminação dos campos de ténis de Sines está 
em vias de conclusão e a iluminação do Campo de Futebol do 
Casoto, já iniciada, estará pronta no final do Verão.

Obra da Casa de Velório 
concluída em Junho
A obra da nova Casa de Velório, junto ao Cemitério de Sines, 
estará previsivelmente pronta ainda em Junho. Com um custo de 
200 mil euros, a nova instalação, com duas salas de velório e 
vários apoios, permitirá melhores condições para os serviços 
funerários e a libertação do Largo Poeta Bocage apenas para 
fins de lazer. O projecto da nova Casa de Juventude, que 
ocupará o espaço da Casa de Velório, já está concluído.

Arranjos da Escola EB1 n.º 2
em bom andamento
A segunda fase da obra da Escola Básica n.º 2 de Sines e Jardim 
Infantil n.º 1 (Quinta dos Passarinhos), um investimento no valor 
de 170 867 euros +  IVA estará pronta no final de Junho / início de 
Julho. A obra inclui a construção do campo de jogos e a 
reconversão dos espaços exteriores de uso comum e das zonas 
verdes e completa a requalificação da escola. 

Arranjos exteriores 
por toda a cidade

Por toda a cidade de Sines há arranjos exteriores em curso ou a 
iniciar-se. Os arranjos exteriores do Loteamento das 
Percebeiras, um investimento no valor de 230 mil euros, 
incluem um parque infantil, a melhoria das condições de 
circulação da zona e dos espaços verdes, mobiliário urbano e 
pequenos espaços de lazer, um troço de ciclovia e nova 
iluminação pública. A segunda fase dos arranjos exteriores do 
Bairro D. Pedro I, um investimento de 103 630 euros, vai servir 
os moradores e contribuir para embelezar a entrada da cidade. 
No Bairro Marítimo, os arranjos exteriores da Rua José Martins 
Ferreira estão a decorrer desde meados de Maio. Os arranjos 
exteriores do lote 10 da Rua João Mendes, na Courela da 
Cruz, também estão em curso. Prevê-se que todas estas obras 
estejam prontas no Verão.

Ruas mais seguras
e sinalizadas

A Câmara Municipal de Sines vai 
promover em Junho a 
repavimentação de arruamentos 
de Sines e Porto Covo, um 
investimento no valor de 52 650 
euros. Depois de concluída a 
repavimentação, será renovada 
em Julho a pintura de todas as 
passadeiras e sinalização 
horizontal. No Verão, a 
sinalização direccional na cidade 
vai ser completamente 
reformulada. 

Mais luz no campo
e na cidade

A última fase da iluminação do centro histórico de Sines, uma 
obra no valor de 72 300 euros, teve início e será concluída no 
Verão. Está em curso a electrificação da Quinta dos Pegos e foi 
aprovado o lançamento do concurso para a electrificação do 
Vale Seco e de alguns montes da zona.

Outras obras

Repavimentações
O Largo a Tardoz, junto ao Hotel Apart Sinerama, foi repavi-
mentado em Maio. Tratou-se de uma intervenção no valor de 12 
500 euros. O parque de estacionamento junto ao Parque de 
Viaturas da CMS foi também, entretanto, pavimentado.

Muro da Praia reparado e pintado
O muro da praia, na cidade de Sines, está a ser reparado e 
pintado. Prevê-se que a intervenção, um investimento no valor 
de 65 mil euros, esteja pronta no início do mês de Julho.

Água no Paiol
O abastecimento de água ao Paiol estará concluído em meados 
do Verão.

Gastronomia 
de 8 a 17 de Julho

A DÉCIMA edição da Mostra Gastronómica "Sines - Alentejo à 
Mesa", uma organização da Câmara Municipal de Sines, 
realiza-se entre os próximos dias 8 e 17 de Julho de 2005, no 
Terraço da Docapesca.
  Com animação todos os dias, a mostra será mais uma ocasião 
para provar num único espaço alguns dos pitéus da 
gastronomia local e regional.
  Este ano, pela primeira vez, realiza-se o Concurso para o 
Melhor Prato de Sardinha de Sines, com o objectivo de 
promover a sardinha local e recuperar receitas antigas.
  A mostra conta com o apoio da APS, da Docapesca e da 
Região de Turismo da Costa Azul, em parceria com 
restaurantes de Sines e dos municípios geminados e com a 
Associação de Pesca Artesanal e de Cerco do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.

Sines e FMM 
promovidos em Espinho

A OFERTA turística de Sines, com destaque para o Festival 
Músicas do Mundo e para a gastronomia, foi promovida nos dias 
12, 13 e 14 de Maio, no Casino de Espinho. Através de um stand 
próprio com uma exposição sobre as principais razões para vir a 
Sines, através da projecção de um filme promocional e 
distribuição de merchandising do festival e através de dois 
jantares confeccionados pelo restaurante O Migas para 
centenas de pessoas, os frequentadores do casino ficaram a 
conhecer melhor as riquezas de Sines como destino de férias. A 
acção foi realizada em articulação com a Costa Azul.

Empresários 
da Extremadura
espanhola em Sines

DOIS meses depois da visita de uma delegação de empresários 
andaluzes, a infra-estrutura portuária e logística de Sines foi 
visitada, dia 27 de Abril, por uma delegação liderada pela 
Câmara de Comércio e Indústria de Badajoz. 
  Na recepção foram apresentadas aos potenciais clientes as 
oportunidades de negócio do porto de Sines, um dos com 
maiores perspectivas de crescimento na Península Ibérica.
  Maria Lídia Sequeira, que no dia anterior à recepção tinha 
tomado posse como nova presidente da APS, classificou de 
“especialmente importante” esta visita, por se tratar de 
empresários de um “hinterland natural do porto”, a 
Extremadura, 
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, 
reiterou a posição de parceria do município no desenvolvimento 
do pólo portuário.
  “A Câmara está preparada para responder aos desejos dos 
novos investidores na facilitação de prazos e procedimentos de 
licenças” 
  O autarca chamou ainda a atenção para o trabalho realizado, 
em planeamento e novos equipamentos, para tornar Sines um 
cidade cada vez mais atractiva.

Aspecto da obra em 25 de Maio, ainda com os acabamentos por realizar.

A iluminação do centro histórico será concluída no Verão.

Repavimentação do Largo a Tardoz.

Entre as beneficiações do Pavilhão dos Desportos está um novo piso.

A nova Casa de Velório liberta o Largo do Castelo só para funções de lazer.

Futuro campo de jogos da Eb1 n.º 2 de Sines.

Recepção aos empresários no auditório da APS.

O dia da pesca
O Dia do Pescador, 31 de Maio, foi assinalado pela Câmara 
Municipal de Sines, no dia 28, com um jantar-convívio, um 
debate e uma exposição.

TREZENTAS pessoas - pescadores e familiares - 

participaram, dia 28 de Maio, no Salão da Música, no 

jantar-convívio das comemorações do Dia do Pescador 

(31 de Maio) organizadas pela Câmara Municipal de 

Sines.

  Animado pela acordeonista Celeste Costa, o jantar foi a 

componente festiva de um dia comemorativo que teve, 

algumas horas antes, na Capela da Misericórdia, um 

momento reflexivo, no debate sobre a situação das 

pescas em Portugal e em Sines.

  A questão da pressão da pesca sobre os recursos 

piscatórios dominou a primeira parte da discussão.

  Graça Pestana, directora do Departamento de 

Recursos Marinhos do IPIMAR (Instituto de 

Investigação das Pescas e do Mar), revelou que a 

pescada, o lagostim e o tamboril estão em sobrepesca na 

costa nacional, mas considerou que uma utilização 

sustentada dos recursos marinhos não deve ter apenas 

em conta a biologia, mas também o aspecto económico 

e social.

  Emília Batista, da Direcção-Geral das Pescas, disse que 

a preocupação da administração do sector é 

precisamente esta compatibilidade. A técnica revelou, 

entretanto, que vai ser publicado brevemente um 

diploma para regular a pesca desportiva, cuja actividade 

se considera ter um efeito significativo nos stocks em 

costas como a do Litoral Alentejano.

  João Lopes, da Mútua dos Pescadores, considerou que 

à diminuição da pesca a que se vem assistindo não tem 

correspondido uma verdadeira recuperação dos bancos 

de pesca. João Lopes acrescentou que, pelas más 

condições de trabalho e remuneração, o futuro da pesca 

“está mais ameaçado pela extinção dos pescadores que 

pela extinção dos stocks”.

  Para garantir a renovação dos stocks, o 

armador Carlos Tibúrcio defendeu a 

realização de um defeso biológico anual 

para a sardinha e outras espécies, mas 

com contrapartidas financeiras pela 

interrupção da actividade dos pescadores.

  Mário Búzio disse que “o porto de pesca 

de Sines tem sido o mais abandonado 

pelos sucessivos governos” e considerou 

que os elevados custos para a constituição 

de associações de produtores tem 

contribuído para que “os intermediários 

estejam cada vez mais ricos e os 

pescadores cada vez mais pobres”.

  O armador José Faria afirmou que os 

pescadores de Sines estão envolvidos 

numa “teia” (da burocracia à fiscalização) 

que os desmotiva e limita e que o 

porto tem carências graves, como a 

falta de um estaleiro para encalhar 

barcos, a falta de um pontão de 

chalandras para a pesca de cerco e a 

pequena dimensão dos cais de 

descarga da sardinha. O armador 

considerou que o futuro económico 

dos armadores está na figura do 

produtor individual.

  O presidente da Câmara Municipal 

de Sines, Manuel Coelho, disse que a 

pesca faz parte da identidade de Sines 

e que a autarquia tem vindo a 

trabalhar e está disponível para 

trabalhar ainda mais com todas as 

entidades com actividade na pesca em 

prol da melhoria das suas condições. 

  Pescadores e pesca de Sines em 
exposição fotográfica. A Capela da Misericórdia 

recebeu, entre 14 e 31 de Maio, o II capítulo da 

exposição de fotografia “Pescadores de Sines”, de 

Carlos Seixas. O trabalho iniciado em 2004 

prosseguiu agora com a recolha de fotografias nos 

barcos “Sol Posto” (nassas), “Fúria da Pesca” e “Pérola 

de Sagres” (rapas - redes de cerco), “Ruxinha” (anzol - 

aparelho) e “Luís Filipe” (covos). As cerca de 

cinquenta fotos, captadas no mês de Abril, incluíram 

retratos dos pescadores e reportagem da vida no mar. 

A exposição é um retrato humano e físico de uma 

comunidade piscatória em transformação cuja 

memória urge legar às gerações futuras.

  As comemorações do Dia do Pescador tiveram o 

apoio do Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, da 

Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do 

Cerco do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, 

da Sesibal, da Mútua de Pescadores e da Junta de 

Freguesia de Sines.

Jantar-convívio.

Mesa do debate sobre a situação das pescas.

Exposição de fotografia “Pescadores de Sines”.

Loteamento das Percebeiras.
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Requalificação da Rua 
Vasco da Gama concluída

NA DATA de saída deste jornal, a 
requalificação da Rua Vasco da 
Gama, em Porto Covo, estará já 
completamente pronta. Trata-se 
de um investimento de 125 mil 
euros que constitui um grande 
benefício para a vida de 
habitantes, comerciantes e 
turistas. Encerrada ao trânsito 
automóvel, a rua passa a ter uma 
nova calçada de calcário e 
granito, que permite a instalação 
de esplanadas durante todo o 
ano e a introdução de novo 
mobiliário urbano. 
  A próxima intervenção prevista 
para a zona antiga de Porto Covo 
é a requalificação do Largo 
Marquês de Pombal, a realizar 
no próximo ano.

Pavilhões desportivos 
de Sines e Porto Covo 
vão ser melhorados

O Pavilhão do Desportos de Sines e o Pavilhão Polivalente de 
Porto Covo vão sofrer melhoramentos durante o Verão. 
  No Pavilhão de Sines vai ser colocado um novo piso, novo tecto, 
nova iluminação e serão feitos melhoramentos nas bancadas. 
Para que sejam efectuadas as beneficiações, o pavilhão não 
poderá ser utilizado entre 18 de Julho e 1 de Setembro.
  Em Porto Covo, o Pavilhão Polidesportivo vai ter um novo piso 
e, junto a ele, vai ser construído um campo de ténis e uma parede 
para bater bolas.
  Novos pombais. A nova aldeia columbófila de Sines já tem o 
projecto de arquitectura aprovado. Será construída na zona 
norte de Sines, junto aos viveiros da Câmara Municipal.
  Iluminações. A iluminação dos campos de ténis de Sines está 
em vias de conclusão e a iluminação do Campo de Futebol do 
Casoto, já iniciada, estará pronta no final do Verão.

Obra da Casa de Velório 
concluída em Junho
A obra da nova Casa de Velório, junto ao Cemitério de Sines, 
estará previsivelmente pronta ainda em Junho. Com um custo de 
200 mil euros, a nova instalação, com duas salas de velório e 
vários apoios, permitirá melhores condições para os serviços 
funerários e a libertação do Largo Poeta Bocage apenas para 
fins de lazer. O projecto da nova Casa de Juventude, que 
ocupará o espaço da Casa de Velório, já está concluído.

Arranjos da Escola EB1 n.º 2
em bom andamento
A segunda fase da obra da Escola Básica n.º 2 de Sines e Jardim 
Infantil n.º 1 (Quinta dos Passarinhos), um investimento no valor 
de 170 867 euros +  IVA estará pronta no final de Junho / início de 
Julho. A obra inclui a construção do campo de jogos e a 
reconversão dos espaços exteriores de uso comum e das zonas 
verdes e completa a requalificação da escola. 

Arranjos exteriores 
por toda a cidade

Por toda a cidade de Sines há arranjos exteriores em curso ou a 
iniciar-se. Os arranjos exteriores do Loteamento das 
Percebeiras, um investimento no valor de 230 mil euros, 
incluem um parque infantil, a melhoria das condições de 
circulação da zona e dos espaços verdes, mobiliário urbano e 
pequenos espaços de lazer, um troço de ciclovia e nova 
iluminação pública. A segunda fase dos arranjos exteriores do 
Bairro D. Pedro I, um investimento de 103 630 euros, vai servir 
os moradores e contribuir para embelezar a entrada da cidade. 
No Bairro Marítimo, os arranjos exteriores da Rua José Martins 
Ferreira estão a decorrer desde meados de Maio. Os arranjos 
exteriores do lote 10 da Rua João Mendes, na Courela da 
Cruz, também estão em curso. Prevê-se que todas estas obras 
estejam prontas no Verão.

Ruas mais seguras
e sinalizadas

A Câmara Municipal de Sines vai 
promover em Junho a 
repavimentação de arruamentos 
de Sines e Porto Covo, um 
investimento no valor de 52 650 
euros. Depois de concluída a 
repavimentação, será renovada 
em Julho a pintura de todas as 
passadeiras e sinalização 
horizontal. No Verão, a 
sinalização direccional na cidade 
vai ser completamente 
reformulada. 

Mais luz no campo
e na cidade

A última fase da iluminação do centro histórico de Sines, uma 
obra no valor de 72 300 euros, teve início e será concluída no 
Verão. Está em curso a electrificação da Quinta dos Pegos e foi 
aprovado o lançamento do concurso para a electrificação do 
Vale Seco e de alguns montes da zona.

Outras obras

Repavimentações
O Largo a Tardoz, junto ao Hotel Apart Sinerama, foi repavi-
mentado em Maio. Tratou-se de uma intervenção no valor de 12 
500 euros. O parque de estacionamento junto ao Parque de 
Viaturas da CMS foi também, entretanto, pavimentado.

Muro da Praia reparado e pintado
O muro da praia, na cidade de Sines, está a ser reparado e 
pintado. Prevê-se que a intervenção, um investimento no valor 
de 65 mil euros, esteja pronta no início do mês de Julho.

Água no Paiol
O abastecimento de água ao Paiol estará concluído em meados 
do Verão.

Gastronomia 
de 8 a 17 de Julho

A DÉCIMA edição da Mostra Gastronómica "Sines - Alentejo à 
Mesa", uma organização da Câmara Municipal de Sines, 
realiza-se entre os próximos dias 8 e 17 de Julho de 2005, no 
Terraço da Docapesca.
  Com animação todos os dias, a mostra será mais uma ocasião 
para provar num único espaço alguns dos pitéus da 
gastronomia local e regional.
  Este ano, pela primeira vez, realiza-se o Concurso para o 
Melhor Prato de Sardinha de Sines, com o objectivo de 
promover a sardinha local e recuperar receitas antigas.
  A mostra conta com o apoio da APS, da Docapesca e da 
Região de Turismo da Costa Azul, em parceria com 
restaurantes de Sines e dos municípios geminados e com a 
Associação de Pesca Artesanal e de Cerco do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.

Sines e FMM 
promovidos em Espinho

A OFERTA turística de Sines, com destaque para o Festival 
Músicas do Mundo e para a gastronomia, foi promovida nos dias 
12, 13 e 14 de Maio, no Casino de Espinho. Através de um stand 
próprio com uma exposição sobre as principais razões para vir a 
Sines, através da projecção de um filme promocional e 
distribuição de merchandising do festival e através de dois 
jantares confeccionados pelo restaurante O Migas para 
centenas de pessoas, os frequentadores do casino ficaram a 
conhecer melhor as riquezas de Sines como destino de férias. A 
acção foi realizada em articulação com a Costa Azul.

Empresários 
da Extremadura
espanhola em Sines

DOIS meses depois da visita de uma delegação de empresários 
andaluzes, a infra-estrutura portuária e logística de Sines foi 
visitada, dia 27 de Abril, por uma delegação liderada pela 
Câmara de Comércio e Indústria de Badajoz. 
  Na recepção foram apresentadas aos potenciais clientes as 
oportunidades de negócio do porto de Sines, um dos com 
maiores perspectivas de crescimento na Península Ibérica.
  Maria Lídia Sequeira, que no dia anterior à recepção tinha 
tomado posse como nova presidente da APS, classificou de 
“especialmente importante” esta visita, por se tratar de 
empresários de um “hinterland natural do porto”, a 
Extremadura, 
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, 
reiterou a posição de parceria do município no desenvolvimento 
do pólo portuário.
  “A Câmara está preparada para responder aos desejos dos 
novos investidores na facilitação de prazos e procedimentos de 
licenças” 
  O autarca chamou ainda a atenção para o trabalho realizado, 
em planeamento e novos equipamentos, para tornar Sines um 
cidade cada vez mais atractiva.

Aspecto da obra em 25 de Maio, ainda com os acabamentos por realizar.

A iluminação do centro histórico será concluída no Verão.

Repavimentação do Largo a Tardoz.

Entre as beneficiações do Pavilhão dos Desportos está um novo piso.

A nova Casa de Velório liberta o Largo do Castelo só para funções de lazer.

Futuro campo de jogos da Eb1 n.º 2 de Sines.

Recepção aos empresários no auditório da APS.

O dia da pesca
O Dia do Pescador, 31 de Maio, foi assinalado pela Câmara 
Municipal de Sines, no dia 28, com um jantar-convívio, um 
debate e uma exposição.

TREZENTAS pessoas - pescadores e familiares - 

participaram, dia 28 de Maio, no Salão da Música, no 

jantar-convívio das comemorações do Dia do Pescador 

(31 de Maio) organizadas pela Câmara Municipal de 

Sines.

  Animado pela acordeonista Celeste Costa, o jantar foi a 

componente festiva de um dia comemorativo que teve, 

algumas horas antes, na Capela da Misericórdia, um 

momento reflexivo, no debate sobre a situação das 

pescas em Portugal e em Sines.

  A questão da pressão da pesca sobre os recursos 

piscatórios dominou a primeira parte da discussão.

  Graça Pestana, directora do Departamento de 

Recursos Marinhos do IPIMAR (Instituto de 

Investigação das Pescas e do Mar), revelou que a 

pescada, o lagostim e o tamboril estão em sobrepesca na 

costa nacional, mas considerou que uma utilização 

sustentada dos recursos marinhos não deve ter apenas 

em conta a biologia, mas também o aspecto económico 

e social.

  Emília Batista, da Direcção-Geral das Pescas, disse que 

a preocupação da administração do sector é 

precisamente esta compatibilidade. A técnica revelou, 

entretanto, que vai ser publicado brevemente um 

diploma para regular a pesca desportiva, cuja actividade 

se considera ter um efeito significativo nos stocks em 

costas como a do Litoral Alentejano.

  João Lopes, da Mútua dos Pescadores, considerou que 

à diminuição da pesca a que se vem assistindo não tem 

correspondido uma verdadeira recuperação dos bancos 

de pesca. João Lopes acrescentou que, pelas más 

condições de trabalho e remuneração, o futuro da pesca 

“está mais ameaçado pela extinção dos pescadores que 

pela extinção dos stocks”.

  Para garantir a renovação dos stocks, o 

armador Carlos Tibúrcio defendeu a 

realização de um defeso biológico anual 

para a sardinha e outras espécies, mas 

com contrapartidas financeiras pela 

interrupção da actividade dos pescadores.

  Mário Búzio disse que “o porto de pesca 

de Sines tem sido o mais abandonado 

pelos sucessivos governos” e considerou 

que os elevados custos para a constituição 

de associações de produtores tem 

contribuído para que “os intermediários 

estejam cada vez mais ricos e os 

pescadores cada vez mais pobres”.

  O armador José Faria afirmou que os 

pescadores de Sines estão envolvidos 

numa “teia” (da burocracia à fiscalização) 

que os desmotiva e limita e que o 

porto tem carências graves, como a 

falta de um estaleiro para encalhar 

barcos, a falta de um pontão de 

chalandras para a pesca de cerco e a 

pequena dimensão dos cais de 

descarga da sardinha. O armador 

considerou que o futuro económico 

dos armadores está na figura do 

produtor individual.

  O presidente da Câmara Municipal 

de Sines, Manuel Coelho, disse que a 

pesca faz parte da identidade de Sines 

e que a autarquia tem vindo a 

trabalhar e está disponível para 

trabalhar ainda mais com todas as 

entidades com actividade na pesca em 

prol da melhoria das suas condições. 

  Pescadores e pesca de Sines em 
exposição fotográfica. A Capela da Misericórdia 

recebeu, entre 14 e 31 de Maio, o II capítulo da 

exposição de fotografia “Pescadores de Sines”, de 

Carlos Seixas. O trabalho iniciado em 2004 

prosseguiu agora com a recolha de fotografias nos 

barcos “Sol Posto” (nassas), “Fúria da Pesca” e “Pérola 

de Sagres” (rapas - redes de cerco), “Ruxinha” (anzol - 

aparelho) e “Luís Filipe” (covos). As cerca de 

cinquenta fotos, captadas no mês de Abril, incluíram 

retratos dos pescadores e reportagem da vida no mar. 

A exposição é um retrato humano e físico de uma 

comunidade piscatória em transformação cuja 

memória urge legar às gerações futuras.

  As comemorações do Dia do Pescador tiveram o 

apoio do Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, da 

Associação de Armadores de Pesca Artesanal e do 

Cerco do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, 

da Sesibal, da Mútua de Pescadores e da Junta de 

Freguesia de Sines.

Jantar-convívio.

Mesa do debate sobre a situação das pescas.

Exposição de fotografia “Pescadores de Sines”.

Loteamento das Percebeiras.
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31 anos livres
Nas comemorações da Revolução dos Cravos de 2005 
valorizou-se o mérito do desporto sineense e viveu-se Abril 
através de um programa de eventos culturais e desportivos.

EM NOITE de entrega de medalhas de mérito desportivo 

municipal (ver página 16) o presidente da Assembleia 

Municipal de Sines, Francisco do Ó Pacheco, abriu a 

Sessão Solene Comemorativa da Revolução dos Cravos, 

realizada dia 25 de Abril, no Salão dos Bombeiros, com 

uma associação entre espírito desportivo e democracia.

 “Tal como o desporto, também 

a democracia se deve basear não 

no aniquilamento do adversá-

rio, mas numa competição 

saudável pelos melhores resul-

tados.”

  Filipe Raposo, deputado 

municipal do PSD, classificou o 

poder local como uma das mais 

belas conquistas do 25 de Abril 

e  ape lou  a  uma maior  

participação para valorizá-lo.

  O socialista Luís Arroz 

acentuou a necessidade de 

aprofundar a nossa democracia, 

em particular nos domínios do 

civismo e do respeito pela 

qualidade urbana e ambiental.

  Carmem Francisco, deputada 

da CDU, disse que a melhor 

forma de lembrar Abril é “usar a 

democracia, participar, eleger, 

ser eleito, pensar, manifestar-se, 

queixar-se, aplaudir, vaiar. Não 

deixar que uma pequena parte 

dos cidadãos decida por todos”.

  No seu discurso, o presidente da Câmara Municipal, 

Manuel Coelho, fez uma análise a evolução e a situação 

actual do país e do concelho, considerando Sines “um 

município onde se vê e se vive a obra de Abril”.

  A Sessão Solene teve como convidado José Ribeiro, 

técnico do Rádio Clube Português à altura da 

revolução. O homem que escolheu o tema 

musical (“A Life On The Ocean Wave”) que 

viria a tornar-se a marcha do MFA falou da sua 

experiência nessa noite e do impacto na sua 

vida. “Foi a madrugada em que nasci”, afirmou.

  Em termos de protocolo, os 31 anos da 

revolução foram ainda assinalados com 

entregas de cravos nas escolas e noutros locais 

da cidade e  com o hastear da bandeira nos 

Paços do Concelho. Na Esplanada Alentejana 

realizou-se um almoço comemorativo da 

Revolução, organizado pela Assembleia 

Municipal.

  2500 pessoas na Noite da Liberdade. Como é 

habitual, as comemorações do 25 de Abril 

foram vividas pela população através de um 

programa de eventos culturais e desportivos.

  O principal evento cultural, a Noite da 

Liberdade (entre dos dias 24 e 25), na Avenida da 

Praia, proporcionou dois espectáculos musicais e 

um espectáculo de fogo-de-artifício a cerca de 

2500 pessoas. Jorge Palma, um bicho da noite 

cada vez mais parecido com a sua música, 

emotivo e frágil, deu um bom concerto. Os 

Terrakota, centro consular em Portugal de todos 

os ritmos quentes do mundo, mostraram porque 

são, mais do que um grupo, uma forma de vida.

  O Coro Lopes-Graça cantou obras do seu 

compositor “pai” na Capela da Misericórdia, dia 

16 de Abril. As “Canções Heróicas”, criadas para 

exaltar a liberdade e a resistência anti-fascista 

compuseram o corpo principal do programa, em 

algumas das peças acompanhadas pela pianista 

Olga Prats.

  Mais de uma centena de pessoas participaram, 

dia 1 de Maio, no baile montado no Salão da 

Música pelo grupo Uxu Kalhus, uma forma diferente de 

viver a música tradicional. No dia anterior, na Capela, o 

Grupo Real Pelágio apresentou “Subtone”, um 

espectáculo entre o bailado e o teatro, com sofisticado 

humor físico e interessantes gadgets de palco.

  No teatro, destaque para a estreia em Sines, para os 570 

alunos do primeiro ciclo do ensino 

básico, do novo espectáculo 

infantil do Teatro ao Largo, 

“Manzandaba”

  A nível de exposições, o 25 de 

Abril foi assinalado na Capela com 

uma exposição multimédia - 

“Lanterna Mágica” -, da autoria de 

Ana Magalhães, João Barros e 

Tiago Fróis. O Centro Cultural 

Emmerico Nunes inaugurou uma 

exposição com trabalhos de alunos 

da ESAB, das Caldas da Rainha.

  Na Associação de Artesãos do 

Concelho de Sines realizou-se, dias 

23 e 24, além de uma exposição de 

trabalhos, um debate sobre o tema 

“A Juventude e as Artes”. O papel 

da escola e do Estado na formação 

artística, a importância da 

motivação e a abertura dos adultos 

às reais preferências dos jovens 

foram alguns temas abordados.

  A SMURSS comemorou, entre 1 

e 7 de Maio, o 30.º aniversário da sua reorganização.

  A nível desportivo, destaque para a integração no 

programa do 25 de Abril do II Festival de Ginástica do 

Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro e do II Troféu de 

Orientação Pedestre Cidade de Sines (ver página a 

seguir).

Ginásio domina 
trampolim nacional
O Ginásio Clube de Sines conseguiu 55 medalhas e 27 títulos 
nacionais em Abril e Maio e leva 12 atletas aos Mundiais.

O GINÁSIO Clube de Sines foi o grande vencedor dos 
Campeonatos Nacionais de Duplo Mini-Trampolim e Tumbling, 
realizados na Torre da Marinha, a 16 e 17 de Abril, e também dos  
Nacionais de Trampolim Individual e Sincronizado, que tiveram 
lugar em Santo Tirso, dias 14 e 15 de Maio.
  No nacional da Torre da Marinha, com 38 pódios, 19 dos quais 
primeiros lugares, o Ginásio confirmou-se como o melhor clube 
nacional na modalidade. Entre os resultados, destaque para os 
títulos individuais de Jéssica Plácido, José Gonçalves, Beatriz 
Martins, Andreia Cruz, João Gonçalves e Nicole Pacheco.
  Em Santo Tirso, mais 17 medalhas e oito títulos. Ganharam o 
ouro em trampolim individual Joana Chumbinho, João Guerreiro, 
Beatriz Martins e Sara Marques, e em trampolim sincronizado 
Mário Pereira, Miguel Gonçalves, Esmeralda Pereira e Andreia 
Cruz. As equipas femininas de iniciados e juniores A também 
subiram ao lugar mais alto do pódio.
  12 atletas nos mundiais.  Mas a qualidade dos atletas 
sineenses não se mede apenas por parâmetros nacionais. 
  Presentes na Frivolten Cup 2005, realizada em Maio na cidade 
sueca de Herrljunga, os atletas do Ginásio estiveram em grande 
entre os melhores do mundo. Entre muitos resultados de nível 
destaque para o primeiro lugar de Andreia Cruz e para o ouro de 
Nicole Pacheco em duplo mini-trampolim, o seu primeiro ouro 

internacional sénior.
  Foi confirmada, entretanto, a qualificação de 12 atletas do 
Ginásio para os Mundiais a realizar em Eindohoven, Holanda, 
entre 21 e 24 de Setembro: Beatriz Martins, Ana Paulino, Sara 
Sousa, Daniela Oliveira, Esmeralda Pereira, Cristina Silva, 
Joana Chumbinho, Andreia Cruz, Miguel Gonçalves, Mário 
Pereira, João Gonçalves e Nicole Pacheco.

Grupo Desportivo da Baixa
de São Pedro em grande

O GRUPO Desportivo da Baixa de São Pedro realizou dia 25 de 
Abril, no Pavilhão dos Desportos de Sines, mais uma edição do 
seu Festival de Ginástica, que assinalou o 23.º aniversário do 
clube. 
  Com centenas de atletas dos 3 aos 83 anos, provenientes de 
clubes de todo o país, o festival mostrou, para uma plateia cheia, 

diversas vertentes da modalidade, da ginástica infantil à 
ginástica acrobática e à ginástica cómica. A apresentação dos 
“Zézitos” foi, aliás, um dos pontos altos da iniciativa, em que 
foram entregues medalhas a todos os atletas do clube pelo 
esforço e dedicação revelados ao longo do ano.
  Entre esses atletas tem-se destacado, em termos de 
resultados de competição, o desempenho de Nádia Oliveira e 
Marco Rebelo. Nádia foi terceira nos nacionais de duplo mini-
trampolim realizados em Abril no Seixal, e na Frivolten Cup 
realizada na Suécia em Maio a atleta foi terceira em duplo mini-
trampolim. No mesmo troféu, Marco classificou-se em quarto 
no duplo mini-trampolim e em quinto no trampolim.
  Para melhorar o desempenho dos atletas, Luís Miguel Silva, 
presidente do Grupo Desportivo espera que seja possível 
adquirir mais uma cama elástica para a secção em 2005 e vai 
apresentar à CMS um projecto para a melhoria de condições de 
trabalho no Ginásio n.º 1. 
  Nota: No material informativo sobre as comemorações do 25 
de Abril a organização do Festival de Ginástica estava 
erradamente atribuída à Associação de Moradores. Ao Grupo 
Desportivo pedimos as nossas desculpas.

Campeões, 
campeões! 
Sines não pára conquistar títulos 
nas mais diversas modalidades.

Fábio Costa campeão 
nacional de kick-boxing
Depois de, em Março, ter conseguido o título distrital, o lutador 
Fábio Costa, de 17 anos, obteve dia 7 de Maio, no Feijó, o título 
de campeão nacional de kick-boxing (juniores amadores). 
Treinado por Vítor Seromenho, Fábio compete em 
representação do Atenas Ginásio e é mais um lutador a 
dignificar o excelentes pregaminhos de Sines na modalidade.

Juvenis do Vasco 
campeões distritais
A equipa de futebol juvenil do Vasco da Gama Atlético Clube 
sagrou-se campeã distrital de Setúbal. O título foi obtido em 
Maio, em Santo André, com a vitória por 4-0 sobre o Estrela 
local. O clube sineense, treinado por Helder Estrela, Manuel 
Duarte, João Paulo e João Almeida, ficou com mais 10 pontos 
que o Beira Mar de Almada, o segundo classificado, e vai agora, 
em 2005/2006, disputar o campeonato nacional do seu escalão.

Andebol infantil
vence regionais
A equipa infantil masculina do Andebol Clube de Sines venceu o 
campeonato regional da modalidade no seu escalão. O triunfo 
foi confirmado dia 7 de Maio em Sines na vitória por 32-15 contra 
a equipa do Vulcanense. Depois dos resultados do escalão de 
juvenis é mais uma classficação que confirma a qualidade da 
formação do novo clube sineense.

Desportistas seniores na Moita
Quarenta sineenses inscritos no programa “Desporto é Vida 
+55 Anos” participaram, dia 20 de Abril, na Moita, num 
intercâmbio com desportistas seniores do programa congénere 
daquela localidade.

Corridas em patins 
junto à praia

O Campeonato Nacional de Estrada de Corridas em Patins 2005 
(Infantis, Cadetes e Absolutos) realizou-se na Avenida Vasco da 
Gama, em Sines, nos dias 31 de Abril e 1 de Maio, numa 
organização do Ginásio Clube de Sines que contou também com 
o apoio da CMS e de várias associações de Sines. Num 
campeonato onde estiveram envolvidos 150 atletas de 20 
clubes, os melhores resultados do Ginásio foram o terceiro lugar 
absoluto de Mário Fonte na prova de 500 metros e o sétimo de 
Rodrigo Costa nos 200 metros contra-relógio e nos 500m. 

Pelos caminhos do 
Paiol e São Torpes

O Paiol e São Torpes foram palco, dias 23 e 24 de Abril, do II 
Troféu de Orientação Pedestre “Cidade de Sines”. Uma 
organização do Clube EDP - Delegação de Sines, com o apoio 
da CMS, da Federação Portuguesa de orientação e da EDP - 
Produção, o campeonato contou para a Taça de Portugal de 
Orientação Pedestre e Ranking Nacional de Regularidade da 
Federação Portuguesa de Orientação. No montado, no pinhal, 
no eucaliptal e nas dunas, centenas de participantes de todo o 
país percorreram caminhos rurais e costeiros de Sines.

Jorge Palma.

José Ribeiro contou a sua experiência no 25 de Abril.

“Manzandaba”, teatro infantil, pelo Teatro ao Largo, na EB 2,3 Vasco da Gama.

Os ginastas do Ginásio Clube de Sines brilham onde quer que participem.

Festival de Ginástica do Grupo Desportivo.

Fábio Costa, à esquerda.

Os novos campeões do distrito.

ACONTECE

Pintura e jazz na Capela
“Métopas Dignas da Imortal Estética”, exposição de pintura de 
José Batista Marques, um dos mais talentosos novos artistas 
plásticos portugueses, fecha, entre 4 e 26 de Junho, o primeiro 
semestre de exposições do programa “Ao Encontro da Música e 
das Artes”, na Capela. A programação de concertos termina, dia 
17 de Junho, às 22h00, com “Filactera Redux”, projecto do 
guitarrista Mário Delgado, acompanhado de Jesse Chandler, no 
órgão Hammond, e Mário Franco, no saxofone soprano.

Fotografia no CCEN
A nova exposição do CCEN, “Klauzal Tér”, do fotógrafo João 
Paulo Serafim, está patente até 26 de Junho.

Santos Populares na Baixa de S. Pedro 
O Polidesportivo da Baixa de São Pedro recebe em Junho 
bailes comemorativos dos santos populares. Dia 11, o baile é 
animado por João Mateus, dia 18 por Luís Godinho e dia 25 por 
Eliseu Brás. Os bailes, organizados pela Associação de 
Moradores, começam às 21h30.

Teatro do Mar estreia “Daimonion”
O novo espectáculo de rua do Teatro do Mar, “Daimonion”, uma 
interpretação do mito de Fausto, estreia no Castelo de Sines, 
nos dias 24 e 25 de Junho, às 22h00. O espectáculo tem estreia 
nacional, dia 18 de Junho, em Faro - Capital Nacional da 
Cultura.

ACONTECEU

Harpa na Capela
A harpista de Sines Ana Cristina Castanhito, de partida para a 
Royal College of Music de Londres, apresentou-se para uma 
Capela da Misericórdia cheia, dia 29 de Maio, com um repertório 
de Bach, Dussek, Godefroid e Pierné.

Música livre e música louca
Dia 9 de Abril, o baterista Paulo Bandeira, com a companhia do 
saxofonista Jesus Santandreu, do contrabaixista Nelson 
Cascais e do guitarrista Afonso Pais, deram um dos melhores 
concertos de jazz que a Capela da Misericórdia já recebeu. Dia 
14 de Maio, foi a vez da ternurenta loucura do quinteto 
O'Questrada, onde um guitarrista com ar de surfista alemão 
canta em crioulo como se tivesse nascido na Cidade da Praia e 
uma vocalista de vestido florido canta standards do jazz como 
se estivesse na Mouraria.

Marionetas na escola e na Capela
Cerca de uma centena de alunos das escolas básicas de Sines 
assistiram dia 18 de Maio, no auditório da Escola EB 2,3 Vasco 
da Gama, ao espectáculo de marionetas “Pequena Fábrica de 
Pinguins”, pela companhia Turak. Foi uma organização da 
Câmara, com o apoio da escola. Dia 3 de Abril, os Bonecos de 
Santo Aleixo voltaram a Sines, com apresentação na Capela.

Ana Cristina Castanhito.

“Métopas Dignas da Imortal Estética.”
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31 anos livres
Nas comemorações da Revolução dos Cravos de 2005 
valorizou-se o mérito do desporto sineense e viveu-se Abril 
através de um programa de eventos culturais e desportivos.

EM NOITE de entrega de medalhas de mérito desportivo 

municipal (ver página 16) o presidente da Assembleia 

Municipal de Sines, Francisco do Ó Pacheco, abriu a 

Sessão Solene Comemorativa da Revolução dos Cravos, 

realizada dia 25 de Abril, no Salão dos Bombeiros, com 

uma associação entre espírito desportivo e democracia.

 “Tal como o desporto, também 

a democracia se deve basear não 

no aniquilamento do adversá-

rio, mas numa competição 

saudável pelos melhores resul-

tados.”

  Filipe Raposo, deputado 

municipal do PSD, classificou o 

poder local como uma das mais 

belas conquistas do 25 de Abril 

e  ape lou  a  uma maior  

participação para valorizá-lo.

  O socialista Luís Arroz 

acentuou a necessidade de 

aprofundar a nossa democracia, 

em particular nos domínios do 

civismo e do respeito pela 

qualidade urbana e ambiental.

  Carmem Francisco, deputada 

da CDU, disse que a melhor 

forma de lembrar Abril é “usar a 

democracia, participar, eleger, 

ser eleito, pensar, manifestar-se, 

queixar-se, aplaudir, vaiar. Não 

deixar que uma pequena parte 

dos cidadãos decida por todos”.

  No seu discurso, o presidente da Câmara Municipal, 

Manuel Coelho, fez uma análise a evolução e a situação 

actual do país e do concelho, considerando Sines “um 

município onde se vê e se vive a obra de Abril”.

  A Sessão Solene teve como convidado José Ribeiro, 

técnico do Rádio Clube Português à altura da 

revolução. O homem que escolheu o tema 

musical (“A Life On The Ocean Wave”) que 

viria a tornar-se a marcha do MFA falou da sua 

experiência nessa noite e do impacto na sua 

vida. “Foi a madrugada em que nasci”, afirmou.

  Em termos de protocolo, os 31 anos da 

revolução foram ainda assinalados com 

entregas de cravos nas escolas e noutros locais 

da cidade e  com o hastear da bandeira nos 

Paços do Concelho. Na Esplanada Alentejana 

realizou-se um almoço comemorativo da 

Revolução, organizado pela Assembleia 

Municipal.

  2500 pessoas na Noite da Liberdade. Como é 

habitual, as comemorações do 25 de Abril 

foram vividas pela população através de um 

programa de eventos culturais e desportivos.

  O principal evento cultural, a Noite da 

Liberdade (entre dos dias 24 e 25), na Avenida da 

Praia, proporcionou dois espectáculos musicais e 

um espectáculo de fogo-de-artifício a cerca de 

2500 pessoas. Jorge Palma, um bicho da noite 

cada vez mais parecido com a sua música, 

emotivo e frágil, deu um bom concerto. Os 

Terrakota, centro consular em Portugal de todos 

os ritmos quentes do mundo, mostraram porque 

são, mais do que um grupo, uma forma de vida.

  O Coro Lopes-Graça cantou obras do seu 

compositor “pai” na Capela da Misericórdia, dia 

16 de Abril. As “Canções Heróicas”, criadas para 

exaltar a liberdade e a resistência anti-fascista 

compuseram o corpo principal do programa, em 

algumas das peças acompanhadas pela pianista 

Olga Prats.

  Mais de uma centena de pessoas participaram, 

dia 1 de Maio, no baile montado no Salão da 

Música pelo grupo Uxu Kalhus, uma forma diferente de 

viver a música tradicional. No dia anterior, na Capela, o 

Grupo Real Pelágio apresentou “Subtone”, um 

espectáculo entre o bailado e o teatro, com sofisticado 

humor físico e interessantes gadgets de palco.

  No teatro, destaque para a estreia em Sines, para os 570 

alunos do primeiro ciclo do ensino 

básico, do novo espectáculo 

infantil do Teatro ao Largo, 

“Manzandaba”

  A nível de exposições, o 25 de 

Abril foi assinalado na Capela com 

uma exposição multimédia - 

“Lanterna Mágica” -, da autoria de 

Ana Magalhães, João Barros e 

Tiago Fróis. O Centro Cultural 

Emmerico Nunes inaugurou uma 

exposição com trabalhos de alunos 

da ESAB, das Caldas da Rainha.

  Na Associação de Artesãos do 

Concelho de Sines realizou-se, dias 

23 e 24, além de uma exposição de 

trabalhos, um debate sobre o tema 

“A Juventude e as Artes”. O papel 

da escola e do Estado na formação 

artística, a importância da 

motivação e a abertura dos adultos 

às reais preferências dos jovens 

foram alguns temas abordados.

  A SMURSS comemorou, entre 1 

e 7 de Maio, o 30.º aniversário da sua reorganização.

  A nível desportivo, destaque para a integração no 

programa do 25 de Abril do II Festival de Ginástica do 

Grupo Desportivo da Baixa de São Pedro e do II Troféu de 

Orientação Pedestre Cidade de Sines (ver página a 

seguir).

Ginásio domina 
trampolim nacional
O Ginásio Clube de Sines conseguiu 55 medalhas e 27 títulos 
nacionais em Abril e Maio e leva 12 atletas aos Mundiais.

O GINÁSIO Clube de Sines foi o grande vencedor dos 
Campeonatos Nacionais de Duplo Mini-Trampolim e Tumbling, 
realizados na Torre da Marinha, a 16 e 17 de Abril, e também dos  
Nacionais de Trampolim Individual e Sincronizado, que tiveram 
lugar em Santo Tirso, dias 14 e 15 de Maio.
  No nacional da Torre da Marinha, com 38 pódios, 19 dos quais 
primeiros lugares, o Ginásio confirmou-se como o melhor clube 
nacional na modalidade. Entre os resultados, destaque para os 
títulos individuais de Jéssica Plácido, José Gonçalves, Beatriz 
Martins, Andreia Cruz, João Gonçalves e Nicole Pacheco.
  Em Santo Tirso, mais 17 medalhas e oito títulos. Ganharam o 
ouro em trampolim individual Joana Chumbinho, João Guerreiro, 
Beatriz Martins e Sara Marques, e em trampolim sincronizado 
Mário Pereira, Miguel Gonçalves, Esmeralda Pereira e Andreia 
Cruz. As equipas femininas de iniciados e juniores A também 
subiram ao lugar mais alto do pódio.
  12 atletas nos mundiais.  Mas a qualidade dos atletas 
sineenses não se mede apenas por parâmetros nacionais. 
  Presentes na Frivolten Cup 2005, realizada em Maio na cidade 
sueca de Herrljunga, os atletas do Ginásio estiveram em grande 
entre os melhores do mundo. Entre muitos resultados de nível 
destaque para o primeiro lugar de Andreia Cruz e para o ouro de 
Nicole Pacheco em duplo mini-trampolim, o seu primeiro ouro 

internacional sénior.
  Foi confirmada, entretanto, a qualificação de 12 atletas do 
Ginásio para os Mundiais a realizar em Eindohoven, Holanda, 
entre 21 e 24 de Setembro: Beatriz Martins, Ana Paulino, Sara 
Sousa, Daniela Oliveira, Esmeralda Pereira, Cristina Silva, 
Joana Chumbinho, Andreia Cruz, Miguel Gonçalves, Mário 
Pereira, João Gonçalves e Nicole Pacheco.

Grupo Desportivo da Baixa
de São Pedro em grande

O GRUPO Desportivo da Baixa de São Pedro realizou dia 25 de 
Abril, no Pavilhão dos Desportos de Sines, mais uma edição do 
seu Festival de Ginástica, que assinalou o 23.º aniversário do 
clube. 
  Com centenas de atletas dos 3 aos 83 anos, provenientes de 
clubes de todo o país, o festival mostrou, para uma plateia cheia, 

diversas vertentes da modalidade, da ginástica infantil à 
ginástica acrobática e à ginástica cómica. A apresentação dos 
“Zézitos” foi, aliás, um dos pontos altos da iniciativa, em que 
foram entregues medalhas a todos os atletas do clube pelo 
esforço e dedicação revelados ao longo do ano.
  Entre esses atletas tem-se destacado, em termos de 
resultados de competição, o desempenho de Nádia Oliveira e 
Marco Rebelo. Nádia foi terceira nos nacionais de duplo mini-
trampolim realizados em Abril no Seixal, e na Frivolten Cup 
realizada na Suécia em Maio a atleta foi terceira em duplo mini-
trampolim. No mesmo troféu, Marco classificou-se em quarto 
no duplo mini-trampolim e em quinto no trampolim.
  Para melhorar o desempenho dos atletas, Luís Miguel Silva, 
presidente do Grupo Desportivo espera que seja possível 
adquirir mais uma cama elástica para a secção em 2005 e vai 
apresentar à CMS um projecto para a melhoria de condições de 
trabalho no Ginásio n.º 1. 
  Nota: No material informativo sobre as comemorações do 25 
de Abril a organização do Festival de Ginástica estava 
erradamente atribuída à Associação de Moradores. Ao Grupo 
Desportivo pedimos as nossas desculpas.

Campeões, 
campeões! 
Sines não pára conquistar títulos 
nas mais diversas modalidades.

Fábio Costa campeão 
nacional de kick-boxing
Depois de, em Março, ter conseguido o título distrital, o lutador 
Fábio Costa, de 17 anos, obteve dia 7 de Maio, no Feijó, o título 
de campeão nacional de kick-boxing (juniores amadores). 
Treinado por Vítor Seromenho, Fábio compete em 
representação do Atenas Ginásio e é mais um lutador a 
dignificar o excelentes pregaminhos de Sines na modalidade.

Juvenis do Vasco 
campeões distritais
A equipa de futebol juvenil do Vasco da Gama Atlético Clube 
sagrou-se campeã distrital de Setúbal. O título foi obtido em 
Maio, em Santo André, com a vitória por 4-0 sobre o Estrela 
local. O clube sineense, treinado por Helder Estrela, Manuel 
Duarte, João Paulo e João Almeida, ficou com mais 10 pontos 
que o Beira Mar de Almada, o segundo classificado, e vai agora, 
em 2005/2006, disputar o campeonato nacional do seu escalão.

Andebol infantil
vence regionais
A equipa infantil masculina do Andebol Clube de Sines venceu o 
campeonato regional da modalidade no seu escalão. O triunfo 
foi confirmado dia 7 de Maio em Sines na vitória por 32-15 contra 
a equipa do Vulcanense. Depois dos resultados do escalão de 
juvenis é mais uma classficação que confirma a qualidade da 
formação do novo clube sineense.

Desportistas seniores na Moita
Quarenta sineenses inscritos no programa “Desporto é Vida 
+55 Anos” participaram, dia 20 de Abril, na Moita, num 
intercâmbio com desportistas seniores do programa congénere 
daquela localidade.

Corridas em patins 
junto à praia

O Campeonato Nacional de Estrada de Corridas em Patins 2005 
(Infantis, Cadetes e Absolutos) realizou-se na Avenida Vasco da 
Gama, em Sines, nos dias 31 de Abril e 1 de Maio, numa 
organização do Ginásio Clube de Sines que contou também com 
o apoio da CMS e de várias associações de Sines. Num 
campeonato onde estiveram envolvidos 150 atletas de 20 
clubes, os melhores resultados do Ginásio foram o terceiro lugar 
absoluto de Mário Fonte na prova de 500 metros e o sétimo de 
Rodrigo Costa nos 200 metros contra-relógio e nos 500m. 

Pelos caminhos do 
Paiol e São Torpes

O Paiol e São Torpes foram palco, dias 23 e 24 de Abril, do II 
Troféu de Orientação Pedestre “Cidade de Sines”. Uma 
organização do Clube EDP - Delegação de Sines, com o apoio 
da CMS, da Federação Portuguesa de orientação e da EDP - 
Produção, o campeonato contou para a Taça de Portugal de 
Orientação Pedestre e Ranking Nacional de Regularidade da 
Federação Portuguesa de Orientação. No montado, no pinhal, 
no eucaliptal e nas dunas, centenas de participantes de todo o 
país percorreram caminhos rurais e costeiros de Sines.

Jorge Palma.

José Ribeiro contou a sua experiência no 25 de Abril.

“Manzandaba”, teatro infantil, pelo Teatro ao Largo, na EB 2,3 Vasco da Gama.

Os ginastas do Ginásio Clube de Sines brilham onde quer que participem.

Festival de Ginástica do Grupo Desportivo.

Fábio Costa, à esquerda.

Os novos campeões do distrito.

ACONTECE

Pintura e jazz na Capela
“Métopas Dignas da Imortal Estética”, exposição de pintura de 
José Batista Marques, um dos mais talentosos novos artistas 
plásticos portugueses, fecha, entre 4 e 26 de Junho, o primeiro 
semestre de exposições do programa “Ao Encontro da Música e 
das Artes”, na Capela. A programação de concertos termina, dia 
17 de Junho, às 22h00, com “Filactera Redux”, projecto do 
guitarrista Mário Delgado, acompanhado de Jesse Chandler, no 
órgão Hammond, e Mário Franco, no saxofone soprano.

Fotografia no CCEN
A nova exposição do CCEN, “Klauzal Tér”, do fotógrafo João 
Paulo Serafim, está patente até 26 de Junho.

Santos Populares na Baixa de S. Pedro 
O Polidesportivo da Baixa de São Pedro recebe em Junho 
bailes comemorativos dos santos populares. Dia 11, o baile é 
animado por João Mateus, dia 18 por Luís Godinho e dia 25 por 
Eliseu Brás. Os bailes, organizados pela Associação de 
Moradores, começam às 21h30.

Teatro do Mar estreia “Daimonion”
O novo espectáculo de rua do Teatro do Mar, “Daimonion”, uma 
interpretação do mito de Fausto, estreia no Castelo de Sines, 
nos dias 24 e 25 de Junho, às 22h00. O espectáculo tem estreia 
nacional, dia 18 de Junho, em Faro - Capital Nacional da 
Cultura.

ACONTECEU

Harpa na Capela
A harpista de Sines Ana Cristina Castanhito, de partida para a 
Royal College of Music de Londres, apresentou-se para uma 
Capela da Misericórdia cheia, dia 29 de Maio, com um repertório 
de Bach, Dussek, Godefroid e Pierné.

Música livre e música louca
Dia 9 de Abril, o baterista Paulo Bandeira, com a companhia do 
saxofonista Jesus Santandreu, do contrabaixista Nelson 
Cascais e do guitarrista Afonso Pais, deram um dos melhores 
concertos de jazz que a Capela da Misericórdia já recebeu. Dia 
14 de Maio, foi a vez da ternurenta loucura do quinteto 
O'Questrada, onde um guitarrista com ar de surfista alemão 
canta em crioulo como se tivesse nascido na Cidade da Praia e 
uma vocalista de vestido florido canta standards do jazz como 
se estivesse na Mouraria.

Marionetas na escola e na Capela
Cerca de uma centena de alunos das escolas básicas de Sines 
assistiram dia 18 de Maio, no auditório da Escola EB 2,3 Vasco 
da Gama, ao espectáculo de marionetas “Pequena Fábrica de 
Pinguins”, pela companhia Turak. Foi uma organização da 
Câmara, com o apoio da escola. Dia 3 de Abril, os Bonecos de 
Santo Aleixo voltaram a Sines, com apresentação na Capela.

Ana Cristina Castanhito.

“Métopas Dignas da Imortal Estética.”
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Sines vive mês
da criança e da educação
As iniciativas prolongam-se até dia 29 de Junho e incluem um encontro onde se irá debater a 
situação na educação no concelho de Sines.

COM UM programa de iniciativas pedagógicas, 

culturais, desportivas, de lazer e de reflexão, Junho, 

“Mês da Criança e da Educação” em Sines está a ser 

uma oportunidade de enriquecimento de crianças, 

professores, escolas e comunidade.

  No momento da saída deste jornal já estão cumpridas 

algumas das suas etapas: o Dia Mundial da Criança, um 

primeiro de Junho cheio de actividades no Parque 

Infantil e Desportivo, o festival de ginástica “1.ªs 

Cambalhotas” (dia 3, Estádio Municipal), os percursos 

da natureza para as turmas do primeiro ciclo, que 

assinalaram o Dia do Ambiente, e uma actividade 

lúdico-pedagógica sobre a vida marinha, com as 

crianças dos jardins-de-infância do concelho, realizada 

dia 8, Dia dos Oceanos, na Praia Vasco da Gama, com o 

apoio do CIEMAR. 

  Dia 10, às 15h00, no Auditório da Escola EB 2,3 

Vasco da Gama, é representada para pais e filhos a peça 

“O Barbeiro de Sevilha”, pela Companhia de Teatro de 

Almada.

  Entre 15 e 30 de Junho, a Ludoteca tem actividades de 

motivação da leitura e de exploração do livro, com o 

apoio da Biblioteca Municipal e a colaboração das 

bibliotecas escolares.

  Dia 16, duas turmas de Sines participam no projecto 

“Sustentabilidade da nossa terra”, no Pavilhão do 

Conhecimento, em Lisboa.

  Dia 19 de Junho, às 15h00, no Auditório da Escola 

EB 2,3 Vasco da Gama, é representada a peça “As coisas 

melhores são feitas no ar”, pela Companhia de Teatro 

Andante.

  A Festa da Educação, mostra de actividades e 

projectos desenvolvidos pelas várias escolas e outros 

parceiros da comunidade educativa do concelho 

durante o ano lectivo, tem lugar na Escola EB 2,3 Vasco 

da Gama, entre 22 e 24 de Junho.

   Dia 22, realiza-se um encontro sobre a educação, com 

problematização da situação no concelho e relato de 

boas práticas.

  Na Praia da Vieirinha, dia 24, é hasteada oficialmente 

a primeira Bandeira Azul no concelho, com a presença 

de crianças do pré-escolar .

  O programa de iniciativas é concluído dia 29, na Praia 

Vasco da Gama, com o início dos jogos de educação 

ambiental no âmbito da Campanha Bandeira Azul.

BREVES EDUCAÇÃO

Jardins-de-infância convivem 
através da ginástica
Os alunos dos jardins-de-infância do concelho (Capuchinho, 
Conchinha, Pintainho, Lentiscais, Porto Covo e n.º 1 e n.º 2) 
encontraram-se através da ginástica, entre os dias 11 e 13 de 
Maio. No Ginásio n.º 3 do Parque Desportivo Municipal, 
sineenses de 3, 4 e 5 anos mostraram uns aos outros o que 
estão a aprender no Programa de Expressão Físico-Motora  
desenvolvido pela Câmara Municipal de Sines.

Conchinha fez 30 anos
O Centro Infantil “A Conchinha”, a mais antiga instituição do 
género em Sines, comemorou 30 anos de actividade no dia 19 
de Maio. Com 172 crianças, “A Conchinha” oferece as valências 
de creche e jardim-de-infância. A festa de aniversário, em que 
estiveram presentes representantes da Câmara Municipal de 
Sines, da Segurança Social e do Governo Civil do Distrito de 
Setúbal, foi também ocasião para a inauguração do novo 
parque de jogos e de um novo portão.

África e Timor na Secundária
A Escola Secundária / 3.º CEB Poeta Al Berto organizou, entre 
16 e 20 de Maio, a semana “Ecos de África e de Timor”. Com o 
apoio da Câmara Municipal de Sines, a iniciativa incluiu 
exposições com trabalhos de alunos e objectos representativos 
da arte africana e timorense, uma exposição e um atelier de 
pintura, leitura de poesia angolana, uma palestra sobre as 
sociedades crioulas, um debate sobre racismo e xenofobia e 
danças e prova da gastronomia de Cabo Verde.

Primeira infância e 3.ª idade com 
falta de equipamentos de apoio
O I Encontro da Rede Social de Sines, realizado dia 19 de Maio, debateu a situação da 
infância e da terceira idade no concelho.

A REDE SOCIAL de Sines, entidade que reúne 33 

parceiros num trabalho concertado para a melhoria da 

situação do concelho a nível social, realizou, dia 19 de 

Maio, no auditório da APS, o seu primeiro encontro. Os 

temas seleccionados para o debate - a infância e a terceira 

idade - foram considerados os mais problemáticos, no 

que toca à falta de equipamentos de apoio, no Pré-

Diagnóstico Social concluído em 2004.

  Os dados apurados apontam para que apenas 39% das 

crianças de Sines na primeira infância têm cobertura por 

creches ou por amas.

  “A lista de espera nas creches e serviço de amas da 

Segurança Social para as crianças até aos três anos é 

significativa”, afirmou Teresa Maia, do Serviço de 

Acção Social do Alentejo Litoral.

  A situação é particularmente difícil na freguesia de 

Porto Covo, onde a resposta se limita a uma ama com 

quatro crianças.

  Mafalda Nunes, 25 anos, cabeleireira, mãe de três 

filhos residente na aldeia, deu no encontro o seu 

testemunho de vida: “Porque não há um infantário em 

Porto Covo, tenho de trabalhar a meio tempo, o que 

tem impacto na minha situação económica. Quando 

estou a trabalhar são as clientes que me ajudam…”

  Luís Gil, presidente da Junta de Freguesia de Porto 

Covo, considerou, além do infantário, a falta de um 

ATL como outra carência da aldeia que urge resolver.

  Num concelho que, à semelhança do país, tem visto a 

sua população idosa e muito idosa aumentar, a 

deficiente cobertura de alojamentos colectivos (o Lar 

Prats tem uma lista de espera de cerca de 500 inscritos) 

e de lazer e convívio foi outra preocupação assinalada 

no Pré-Diagnóstico Social.

  Promotora e parceira da Rede Social, a Câmara 

Municipal de Sines está empenhada, no âmbito das 

suas competências, em contribuir para atenuar estas e 

outras debilidades nos vários domínios da acção social.

  “Sines é um concelho de grandes potencialidades, com 

o município e instituições a trabalhar para a melhoria 

da vida das pessoas”, disse Manuel Coelho, presidente 

da CMS, destacando a obra realizada na construção de 

habitação social, no apoio aos mais carenciados 

(crianças e adultos), no apoio aos idosos e na 

integração das comunidades cabo-verdiana e cigana.  

  No trabalho desenvolvido pela Rede Social, decorre 

neste momento a fase de Diagnóstico Social que 

aprofunda e afina os dados recolhidos do Pré-

Diagnóstico.

Uma postura de 1755: a limpeza das areias da Calheta
EM JUNHO de 1755, alguns meses antes do terramoto de 1 de 
Novembro devastar a cidade de Lisboa e o sul do país, o concelho 
de Sines decidia cobrar uma quantia por cada barco entrado no 
Porto Covo para proceder aos arranjos dos danos causados pelo 
assoreamento da Calheta de Sines. Daqui resultou uma postura, 
isto é, uma resolução acerca de um problema premente, neste caso, 
o assoreamento da Calheta.
  Esta postura resultou de uma reunião camarária aberta não só aos 
membros da vereação, mas também à “nobreza e ao povo”. Por 
nobreza entendia-se as elites da vila, nomeadamente os 
proprietários e os detentores de cargos públicos. Todos os que 
exercessem tarefas mecânicas ou actividades comerciais eram 
designados como “povo”. 
  Estas reuniões foram raras no século XVIII, apenas em decisões 
fundamentais para os concelhos se juntavam os homens da vila, ao 
repicar do sino do concelho, para decidir com a vereação. Daí o 
número elevado de assinaturas a atestar a presença da nobreza e 
povo de Sines.
  Na maior parte das reuniões, apenas participavam o juiz (neste 
caso, por ausência do juiz de fora, presidiu à vereação o vereador 
mais velho), dois vereadores e o procurador do concelho. Este 
último tinha como função principal a acção em nome do concelho em 
relação aos bens fundiários e às rendas. 
  Em meados do século XVIII, o concelho de Sines contava apenas 
com cerca de dois mil habitantes. Porto Covo era ainda um pequeno 
lugar, junto a uma enseada (1).
  O porto de Sines, embora reconhecido como tendo bons fundos 
para todas as embarcações, contava apenas com um pequeno 
porto de abrigo, que o pároco de Sines, em 1758, descreve como 
“(…) uma Calheta que se forma do recinto de duas muralhas huma 
pela parte da terra, outra pela parte do mar, parte della obra da arte, 
e a outra parte obra da Natureza (….) (2)”. 
  A Calheta era o único ponto de abrigo para as pequenas 
embarcações que deambulavam na pesca e no transporte de 
mercadorias no litoral alentejano. As caravelas, lanchas ou outros 
navios de maior porte, que carregavam para Lisboa peixe, carvão, 
trigo e cortiça, estavam à mercê da “grande alteração nos mares” (3) 
que a costa sofria. 
  A pequena enseada do Porto Covo, embora porto de embarque de 
carvão, também estava sujeita às intempéries e aos ataques dos 
corsários.
  Em meados do século XVIII, num problema que se prolongará no 
tempo (4), o assoreamento da Calheta impedia a entrada das 
embarcações. A necessidade de remover estas areias levou a 

Câmara a recorrer a um imposto extraordinário para fazer face à 
muita ruína do porto. Neste caso, foi lançado às embarcações de 
carvão provenientes do Porto Covo, o que parece indiciar uma 
movimentação importante deste produto na pequena enseada. 
  A importância da limpeza da Calheta, essencial ao movimento do 
porto, fez concordar a vereação e os homens de Sines. Mas a 
convulsão provocada pelo terramoto adiou a resolução de um 
problema que se arrastou pelo menos até ao século seguinte.

(1) António Quaresma - Porto Covo - Um Exemplo de Urbanismo das Luzes, 
Santiago do Cacém, Real Sociedade Arqueológica Lusitana, 1988,  p. 205.
(2) José António Falcão - Memória Paroquial do Concelho de Sines em 1758, 
Santiago do Cacém, Real Sociedade Arqueológica Lusitana, 1987, p.31-32.
(3) Idem, p.31.
(4) Adolfo Loureiro - Os Portos Marítimos de Portugal, volume IV, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1909, pp. 89-113.

Termo de postura sobre pagarem para reparo da Ribeira 
cada barco que entrar em Porto Covo - 150.

Aos quinze dias do mes de Junho de mil e setecentos sincoenta e sinco 
annos nesta villa de Sines pasos do concelho della sendo ahi o juis 
vereador mais velho Manoel Simão Cardeira e Rodrigo Afonso <cada 
barco que entrar em Porto Covo deve pagar 150 para a limpeza da 
Ribeira desta villa> Cotta veriador reseiro e Afonso Dias Mourinho 
xamado em lugar de vereador segundo que estava impidido; e o 
procurador do concelho Joze Viegas Franco todos juntos ao som do 
cino e pregoens do porteiro. Mandarão ajuntar a nobreza e povo para 
fazerem postura sobre os barcos que entrarem em Porto Covo o que 
fizerão pella maneira seguinte  
  E logo sendo junta a nobreza e o povo acertarão que visto axar-ce a 
Ribeira desta villa com muita ruina a respeito da clemência das areyas 
que tem sobrevindo na Calheta de sorte que estava quase incapas de 
entrarem embarcasoins nella e como não xegam a renda da Ribeira 
para reparo necesario; e os barcos que vão carregar em Porto Covo se 
vem de refugiar dos tempos na calheta e porto desta villa divião 
concorrer para reparo da mesma Calheta [fl.33] Calheta pagando cada 
hum delles para as obras da Ribeira cento e sincoenta reis. E que esta 
cobransa sera obrigado a fazer o goarda do cravão dando conta no fim 
de cada més do que tiver cobrado para se fazer carga delle ao 
procurador do concelho e da sua mão ser dispendido pagando-ce ao 
dito goarda do çeu trabalho de cada ves hum. E não pagará barco que 
tiver pago na mesma viagem a emtrada na Ribeira desta villa pois que 
não deve pagar duas vezes huma so viagem; e alem da quantia acima 
ditriminado será prezo e pagará da cadeya a mesma quantia.
  E por esta forma ouverão os dittos officiais da câmara esta postura por 
bem feita e mandarão se cumprice como nella se contem e mandarão 

fosse apregoada para fazer este termo de postura que todos asignão. 
Eu Manuel Pires Garras escrivão da Câmara o escrivi.
  (Ass.) Thome Rapozo Cotta; cruz de José Franco Viegas;[ fl.33v.] Joze 
Machado Vilhena;Manoel Lourenço;Frutuozo Mendes Velho;Joze Luís 
Bottes;Feliciano Ribeiro;António dos Santos Varregoso;Paulo 
Rapozo;Alexandre Dias Craneiro;Marcos Jorge Machado;Joze 
Correa;António da Costa Midina;cruz de João Mendes; Manuel Lopes 
Baleiras;Manuel Lourenço Leitão.

A/2B 1 1703-1798 
Fls. 32 v.-33 v.

O PATRIMÓNIO poético dos romances e orações na região está 
agora preservado em livro. Apresentado dia 27 de Maio, na 
livraria “A das Artes”, o “Romanceiro e Oracioneiro da Tradição 
Oral do Sudoeste Alentejano”, de Carlos Teiga, é uma 
verdadeira operação de salvamento de uma cultura nascida no 
século XIV e que apenas sobrevive, na sua expressão local, na 
memória de algumas mulheres (octogenárias e nonagenárias) 
das zonas mais rurais dos concelhos de Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém e Sines. “O que fiz foi recolher e 
entregar ao povo o que é dele”, disse o autor, na apresentação. 
A Câmara Municipal de Sines apoia a edição.

Salvar os romances
e as orações

Carlos Teiga

Intercâmbio de ginástica entre os jardins-de-infância do concelho.

Mafalda Nunes falou da sua experiência como mãe de três filhos.

Festa de aniversário da “Conchinha”.

Exposição na Escola Secundária.

Dia Mundial da Criança, no Parque Infantil.Festival de Ginástica “1.ªs Cambalhotas”.



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

Abr./Mai.

2005

12
Sineense

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

Acção Social / Património

Abr./Mai.

2005

13Educação

ARQUIVO ABERTO NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DE SINES ARQUIVO MUNICIPAL

Sines vive mês
da criança e da educação
As iniciativas prolongam-se até dia 29 de Junho e incluem um encontro onde se irá debater a 
situação na educação no concelho de Sines.

COM UM programa de iniciativas pedagógicas, 

culturais, desportivas, de lazer e de reflexão, Junho, 

“Mês da Criança e da Educação” em Sines está a ser 

uma oportunidade de enriquecimento de crianças, 

professores, escolas e comunidade.

  No momento da saída deste jornal já estão cumpridas 

algumas das suas etapas: o Dia Mundial da Criança, um 

primeiro de Junho cheio de actividades no Parque 

Infantil e Desportivo, o festival de ginástica “1.ªs 

Cambalhotas” (dia 3, Estádio Municipal), os percursos 

da natureza para as turmas do primeiro ciclo, que 

assinalaram o Dia do Ambiente, e uma actividade 

lúdico-pedagógica sobre a vida marinha, com as 

crianças dos jardins-de-infância do concelho, realizada 

dia 8, Dia dos Oceanos, na Praia Vasco da Gama, com o 

apoio do CIEMAR. 

  Dia 10, às 15h00, no Auditório da Escola EB 2,3 

Vasco da Gama, é representada para pais e filhos a peça 

“O Barbeiro de Sevilha”, pela Companhia de Teatro de 

Almada.

  Entre 15 e 30 de Junho, a Ludoteca tem actividades de 

motivação da leitura e de exploração do livro, com o 

apoio da Biblioteca Municipal e a colaboração das 

bibliotecas escolares.

  Dia 16, duas turmas de Sines participam no projecto 

“Sustentabilidade da nossa terra”, no Pavilhão do 

Conhecimento, em Lisboa.

  Dia 19 de Junho, às 15h00, no Auditório da Escola 

EB 2,3 Vasco da Gama, é representada a peça “As coisas 

melhores são feitas no ar”, pela Companhia de Teatro 

Andante.

  A Festa da Educação, mostra de actividades e 

projectos desenvolvidos pelas várias escolas e outros 

parceiros da comunidade educativa do concelho 

durante o ano lectivo, tem lugar na Escola EB 2,3 Vasco 

da Gama, entre 22 e 24 de Junho.

   Dia 22, realiza-se um encontro sobre a educação, com 

problematização da situação no concelho e relato de 

boas práticas.

  Na Praia da Vieirinha, dia 24, é hasteada oficialmente 

a primeira Bandeira Azul no concelho, com a presença 

de crianças do pré-escolar .

  O programa de iniciativas é concluído dia 29, na Praia 

Vasco da Gama, com o início dos jogos de educação 

ambiental no âmbito da Campanha Bandeira Azul.

BREVES EDUCAÇÃO

Jardins-de-infância convivem 
através da ginástica
Os alunos dos jardins-de-infância do concelho (Capuchinho, 
Conchinha, Pintainho, Lentiscais, Porto Covo e n.º 1 e n.º 2) 
encontraram-se através da ginástica, entre os dias 11 e 13 de 
Maio. No Ginásio n.º 3 do Parque Desportivo Municipal, 
sineenses de 3, 4 e 5 anos mostraram uns aos outros o que 
estão a aprender no Programa de Expressão Físico-Motora  
desenvolvido pela Câmara Municipal de Sines.

Conchinha fez 30 anos
O Centro Infantil “A Conchinha”, a mais antiga instituição do 
género em Sines, comemorou 30 anos de actividade no dia 19 
de Maio. Com 172 crianças, “A Conchinha” oferece as valências 
de creche e jardim-de-infância. A festa de aniversário, em que 
estiveram presentes representantes da Câmara Municipal de 
Sines, da Segurança Social e do Governo Civil do Distrito de 
Setúbal, foi também ocasião para a inauguração do novo 
parque de jogos e de um novo portão.

África e Timor na Secundária
A Escola Secundária / 3.º CEB Poeta Al Berto organizou, entre 
16 e 20 de Maio, a semana “Ecos de África e de Timor”. Com o 
apoio da Câmara Municipal de Sines, a iniciativa incluiu 
exposições com trabalhos de alunos e objectos representativos 
da arte africana e timorense, uma exposição e um atelier de 
pintura, leitura de poesia angolana, uma palestra sobre as 
sociedades crioulas, um debate sobre racismo e xenofobia e 
danças e prova da gastronomia de Cabo Verde.

Primeira infância e 3.ª idade com 
falta de equipamentos de apoio
O I Encontro da Rede Social de Sines, realizado dia 19 de Maio, debateu a situação da 
infância e da terceira idade no concelho.

A REDE SOCIAL de Sines, entidade que reúne 33 

parceiros num trabalho concertado para a melhoria da 

situação do concelho a nível social, realizou, dia 19 de 

Maio, no auditório da APS, o seu primeiro encontro. Os 

temas seleccionados para o debate - a infância e a terceira 

idade - foram considerados os mais problemáticos, no 

que toca à falta de equipamentos de apoio, no Pré-

Diagnóstico Social concluído em 2004.

  Os dados apurados apontam para que apenas 39% das 

crianças de Sines na primeira infância têm cobertura por 

creches ou por amas.

  “A lista de espera nas creches e serviço de amas da 

Segurança Social para as crianças até aos três anos é 

significativa”, afirmou Teresa Maia, do Serviço de 

Acção Social do Alentejo Litoral.

  A situação é particularmente difícil na freguesia de 

Porto Covo, onde a resposta se limita a uma ama com 

quatro crianças.

  Mafalda Nunes, 25 anos, cabeleireira, mãe de três 

filhos residente na aldeia, deu no encontro o seu 

testemunho de vida: “Porque não há um infantário em 

Porto Covo, tenho de trabalhar a meio tempo, o que 

tem impacto na minha situação económica. Quando 

estou a trabalhar são as clientes que me ajudam…”

  Luís Gil, presidente da Junta de Freguesia de Porto 

Covo, considerou, além do infantário, a falta de um 

ATL como outra carência da aldeia que urge resolver.

  Num concelho que, à semelhança do país, tem visto a 

sua população idosa e muito idosa aumentar, a 

deficiente cobertura de alojamentos colectivos (o Lar 

Prats tem uma lista de espera de cerca de 500 inscritos) 

e de lazer e convívio foi outra preocupação assinalada 

no Pré-Diagnóstico Social.

  Promotora e parceira da Rede Social, a Câmara 

Municipal de Sines está empenhada, no âmbito das 

suas competências, em contribuir para atenuar estas e 

outras debilidades nos vários domínios da acção social.

  “Sines é um concelho de grandes potencialidades, com 

o município e instituições a trabalhar para a melhoria 

da vida das pessoas”, disse Manuel Coelho, presidente 

da CMS, destacando a obra realizada na construção de 

habitação social, no apoio aos mais carenciados 

(crianças e adultos), no apoio aos idosos e na 

integração das comunidades cabo-verdiana e cigana.  

  No trabalho desenvolvido pela Rede Social, decorre 

neste momento a fase de Diagnóstico Social que 

aprofunda e afina os dados recolhidos do Pré-

Diagnóstico.

Uma postura de 1755: a limpeza das areias da Calheta
EM JUNHO de 1755, alguns meses antes do terramoto de 1 de 
Novembro devastar a cidade de Lisboa e o sul do país, o concelho 
de Sines decidia cobrar uma quantia por cada barco entrado no 
Porto Covo para proceder aos arranjos dos danos causados pelo 
assoreamento da Calheta de Sines. Daqui resultou uma postura, 
isto é, uma resolução acerca de um problema premente, neste caso, 
o assoreamento da Calheta.
  Esta postura resultou de uma reunião camarária aberta não só aos 
membros da vereação, mas também à “nobreza e ao povo”. Por 
nobreza entendia-se as elites da vila, nomeadamente os 
proprietários e os detentores de cargos públicos. Todos os que 
exercessem tarefas mecânicas ou actividades comerciais eram 
designados como “povo”. 
  Estas reuniões foram raras no século XVIII, apenas em decisões 
fundamentais para os concelhos se juntavam os homens da vila, ao 
repicar do sino do concelho, para decidir com a vereação. Daí o 
número elevado de assinaturas a atestar a presença da nobreza e 
povo de Sines.
  Na maior parte das reuniões, apenas participavam o juiz (neste 
caso, por ausência do juiz de fora, presidiu à vereação o vereador 
mais velho), dois vereadores e o procurador do concelho. Este 
último tinha como função principal a acção em nome do concelho em 
relação aos bens fundiários e às rendas. 
  Em meados do século XVIII, o concelho de Sines contava apenas 
com cerca de dois mil habitantes. Porto Covo era ainda um pequeno 
lugar, junto a uma enseada (1).
  O porto de Sines, embora reconhecido como tendo bons fundos 
para todas as embarcações, contava apenas com um pequeno 
porto de abrigo, que o pároco de Sines, em 1758, descreve como 
“(…) uma Calheta que se forma do recinto de duas muralhas huma 
pela parte da terra, outra pela parte do mar, parte della obra da arte, 
e a outra parte obra da Natureza (….) (2)”. 
  A Calheta era o único ponto de abrigo para as pequenas 
embarcações que deambulavam na pesca e no transporte de 
mercadorias no litoral alentejano. As caravelas, lanchas ou outros 
navios de maior porte, que carregavam para Lisboa peixe, carvão, 
trigo e cortiça, estavam à mercê da “grande alteração nos mares” (3) 
que a costa sofria. 
  A pequena enseada do Porto Covo, embora porto de embarque de 
carvão, também estava sujeita às intempéries e aos ataques dos 
corsários.
  Em meados do século XVIII, num problema que se prolongará no 
tempo (4), o assoreamento da Calheta impedia a entrada das 
embarcações. A necessidade de remover estas areias levou a 

Câmara a recorrer a um imposto extraordinário para fazer face à 
muita ruína do porto. Neste caso, foi lançado às embarcações de 
carvão provenientes do Porto Covo, o que parece indiciar uma 
movimentação importante deste produto na pequena enseada. 
  A importância da limpeza da Calheta, essencial ao movimento do 
porto, fez concordar a vereação e os homens de Sines. Mas a 
convulsão provocada pelo terramoto adiou a resolução de um 
problema que se arrastou pelo menos até ao século seguinte.

(1) António Quaresma - Porto Covo - Um Exemplo de Urbanismo das Luzes, 
Santiago do Cacém, Real Sociedade Arqueológica Lusitana, 1988,  p. 205.
(2) José António Falcão - Memória Paroquial do Concelho de Sines em 1758, 
Santiago do Cacém, Real Sociedade Arqueológica Lusitana, 1987, p.31-32.
(3) Idem, p.31.
(4) Adolfo Loureiro - Os Portos Marítimos de Portugal, volume IV, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1909, pp. 89-113.

Termo de postura sobre pagarem para reparo da Ribeira 
cada barco que entrar em Porto Covo - 150.

Aos quinze dias do mes de Junho de mil e setecentos sincoenta e sinco 
annos nesta villa de Sines pasos do concelho della sendo ahi o juis 
vereador mais velho Manoel Simão Cardeira e Rodrigo Afonso <cada 
barco que entrar em Porto Covo deve pagar 150 para a limpeza da 
Ribeira desta villa> Cotta veriador reseiro e Afonso Dias Mourinho 
xamado em lugar de vereador segundo que estava impidido; e o 
procurador do concelho Joze Viegas Franco todos juntos ao som do 
cino e pregoens do porteiro. Mandarão ajuntar a nobreza e povo para 
fazerem postura sobre os barcos que entrarem em Porto Covo o que 
fizerão pella maneira seguinte  
  E logo sendo junta a nobreza e o povo acertarão que visto axar-ce a 
Ribeira desta villa com muita ruina a respeito da clemência das areyas 
que tem sobrevindo na Calheta de sorte que estava quase incapas de 
entrarem embarcasoins nella e como não xegam a renda da Ribeira 
para reparo necesario; e os barcos que vão carregar em Porto Covo se 
vem de refugiar dos tempos na calheta e porto desta villa divião 
concorrer para reparo da mesma Calheta [fl.33] Calheta pagando cada 
hum delles para as obras da Ribeira cento e sincoenta reis. E que esta 
cobransa sera obrigado a fazer o goarda do cravão dando conta no fim 
de cada més do que tiver cobrado para se fazer carga delle ao 
procurador do concelho e da sua mão ser dispendido pagando-ce ao 
dito goarda do çeu trabalho de cada ves hum. E não pagará barco que 
tiver pago na mesma viagem a emtrada na Ribeira desta villa pois que 
não deve pagar duas vezes huma so viagem; e alem da quantia acima 
ditriminado será prezo e pagará da cadeya a mesma quantia.
  E por esta forma ouverão os dittos officiais da câmara esta postura por 
bem feita e mandarão se cumprice como nella se contem e mandarão 

fosse apregoada para fazer este termo de postura que todos asignão. 
Eu Manuel Pires Garras escrivão da Câmara o escrivi.
  (Ass.) Thome Rapozo Cotta; cruz de José Franco Viegas;[ fl.33v.] Joze 
Machado Vilhena;Manoel Lourenço;Frutuozo Mendes Velho;Joze Luís 
Bottes;Feliciano Ribeiro;António dos Santos Varregoso;Paulo 
Rapozo;Alexandre Dias Craneiro;Marcos Jorge Machado;Joze 
Correa;António da Costa Midina;cruz de João Mendes; Manuel Lopes 
Baleiras;Manuel Lourenço Leitão.

A/2B 1 1703-1798 
Fls. 32 v.-33 v.

O PATRIMÓNIO poético dos romances e orações na região está 
agora preservado em livro. Apresentado dia 27 de Maio, na 
livraria “A das Artes”, o “Romanceiro e Oracioneiro da Tradição 
Oral do Sudoeste Alentejano”, de Carlos Teiga, é uma 
verdadeira operação de salvamento de uma cultura nascida no 
século XIV e que apenas sobrevive, na sua expressão local, na 
memória de algumas mulheres (octogenárias e nonagenárias) 
das zonas mais rurais dos concelhos de Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Cacém e Sines. “O que fiz foi recolher e 
entregar ao povo o que é dele”, disse o autor, na apresentação. 
A Câmara Municipal de Sines apoia a edição.

Salvar os romances
e as orações

Carlos Teiga

Intercâmbio de ginástica entre os jardins-de-infância do concelho.

Mafalda Nunes falou da sua experiência como mãe de três filhos.

Festa de aniversário da “Conchinha”.

Exposição na Escola Secundária.

Dia Mundial da Criança, no Parque Infantil.Festival de Ginástica “1.ªs Cambalhotas”.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL Nº 39/2005

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 Março de 2005 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado conceder apoios diversos ao Clube de Pessoal da EDP para 
o 2º Troféu de orientação Pedestre Cidade de Sines.
- Aprovado o Protocolo de Parcerias Pedagógicas entre a C.M.S e o 
Agrupamento Vertical de Escolas de Sines.
- Aprovada a proposta para nova Hasta Pública e novos preços para 
alienação das Escolas Primárias desactivadas.
- Aprovada a proposta de destaque de diversas parcelas com vista à 
constituição e alienação do Loteamento das Piscinas.
- Aprovada a adjudicação de equipamento multifunções nos termos da 
proposta do DOA.
- Aprovado o programa das Comemorações do 25 de Abril e respectivo 
Orçamento.
- Aprovado o Protocolo com a Associação Caboverdiana para 
candidatura ao programa PROGRIDE.
- Aprovada por unanimidade a relação das existências reportadas a 31 de 
Dezembro de 2004.

Sines, 21 de Março de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 45/2005

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 06 Abril de 2005 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário aos Bombeiros 
Voluntários de Sines no valor de 3350 euros, para reparação de Auto-
tanque.
- Deliberado por unanimidade, atribuir subsídio ao Salão Comunitário da 
Sonega para as Comemorações do 25 de Abril no valor de 750 euros.
- Ratificado o Protocolo de Colaboração celebrado entre a CMS e a 
ADRAL.
- Ratificado o Protocolo de Colaboração entre a Escola Superior de 
Ciências Empresariais e a CMS.
- Ratificado o Protocolo de Colaboração entre a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 e a CMS para projecto de Expressão 
Musical “Crescer com Musica”.
- Deliberado abrir novo concurso para aquisição de 3 fracções de 
Tipologia T1 e 3 fracções de Tipologia T4 no CDH da Quinta dos 
Passarinhos.
- Aprovado, por unanimidade, o Regulamento Municipal sobre Toponímia, 
assim como diversas designações toponímicas.
- Deliberado a atribuição do Cartão Social do Munícipe a 43 candidatos.
- Aprovada a adjudicação de Camião de Recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos à Auto-Sueca Lda. Por 146.120,10 euros acrescido de IVA à taxa 
legal.
- Deliberado lançar concurso para recuperação do tecto do Pavilhão dos 
Desportos.
- Deliberado lançar concurso para recuperação do pavimento das 
bancadas do Pavilhão dos Desportos.

Sines, 11de Abril de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 47/2005

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 20 de Abril de 2005 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário à Associação de 
Radiomodelismo no valor de 500 euros para apoio à realização de prova.
- Aprovado o conjunto de actividades de educação ambiental a 
desenvolver no âmbito da Bandeira Azul.
- Deliberado a atribuição de subsídio aos Independentes de Futsal para a 
realização do Torneio Escolinhas.
- Aprovada a atribuição de subsídio à Associação de Moradores do 
Casoto e Arredores para as Comemorações do Dia do Trabalhador.
- Aprovado o Programa e Orçamento para as Comemorações do Dia da 

Criança.
- Deliberado o perdão de dívida de Ocupação de Via Pública e 
Publicidade referente aos anos de 2002 a 2005 à Pastelaria Horizonte.
- Aprovado o lançamento de concurso para a electrificação do Vale Seco e 
3 ou 4 montes na zona.
- Deliberado o pagamento de indemnização por construção de 
Benfeitorias no Caminho Grande ao Sr. José Manuel Rodrigues.
- Aprovado a atribuição de subsídio à Sociedade Columbófila no valor de 
200 euros para apoio a Prova de Aniversário.
- Aprovado o orçamento para Promoção do Festival de Músicas do Mundo 
de 2005.
- Aprovado o projecto de Arquitectura para os Pombais, Aldeia 
Columbófila.

Sines, 26 de Abril  de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 52-A/2005

Manuel Coelho Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
torna público que na Reunião de Câmara de 04 de Maio de 2005, foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir subsídio no valor de 500 Euros à Escola Secundária 
de Sines, para apoio à realização da Semana “Ecos de África e Timor”.
- Aprovado o Tarifário do Parque Municipal de Campismo de Sines, para a 
época de 2005.
- Deliberado atribuir subsídio à Sociedade Musical no valor de 3.000 
Euros para as iniciativas / comemorações do 30º aniversário.
- Deliberado lançar concurso para aluguer e montagem de iluminação 
para o Natal de 2005.
- Deliberado conceder isenção de Taxas Municipais ao Clube Ases do 
Volante de Sines.
- Aprovadas as normas de participação na Mostra Gastronómica “ Sines 
Alentejo à Mesa 2005”.
- Aprovada a adjudicação da limpeza das Praias do Município de Sines, 
na época balnear 2005, à Triambiente por 16.800,00 Euros, acrescido de 
IVA à taxa legal.
- Deliberado por unanimidade a adjudicação das reparações das casas 
do Bº do Farol nºs 2, 4, 22, 23 e 26 à INTEV e adjudicadas das reparações 
das casas nºs 3, 5, 11, 13 e 20, à JL Santa Bárbara.
- Aprovadas as condições de venda em hasta pública dos prédios a 
integrar o Loteamento das Piscinas.
- Aprovada a proposta de trabalhos a mais da empreitada da Casa de 
Velório.
- Deliberado criar o Fundo de Maneio da Divisão de Gestão Urbanística.
- Aprovada a criação da Caixa SAU - Posto de Cobrança da Secção 
Administrativa de Urbanismo.
- Aprovada a criação dos Transportes Públicos Urbanos de Sines, e a 
aquisição de dois mini Autocarros.
Sines, 9 de Maio de 2005

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 15/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO EXTERIOR DA 
CANTINA DA ESCOLA PRIMÁRIA N.º 1” - Adjudicada à firma PIDWELL & 
BARBOSA, LDA.

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

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

Sines, 04 de Janeiro de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 16/2005

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 

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

OBRA: -EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS NA 
ZIL 2” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 7 de Janeiro de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 18/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “EX-MATADOURO DE SINES ADAPTAÇÃO 
PARA OS SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA” - 
Adjudicada à firma CONSTRUÇÕES EDGAR & COSTA, LDA. 

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

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

Sines, 7 de Abril de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 19/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS DO 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DO FAROL - 2ª FASE” - Adjudicada à firma 
RAIOCOOP - COOPERATIVA DE ESTUDO E MONTAGEM DE 
ELECTRICIDADE, CRL. 

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

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

Sines, 12 de Abril de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 20/2005

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer 

reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: -EMPREITADA DE “ARRUAMENTOS DO BAIRRO DA 
FLORESTA - 18 FOGOS, EM SINES” - Adjudicada à firma TEODORO 
GOMES ALHO & FILHOS, LDA. 

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

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

Sines, 26 de Abril de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 21/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “ROTUNDA NA AV. GEN. HUMB. DELGADO, 
SINES” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA. 

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

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

Sines, 16 de Maio de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 22/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “BAIRRO D. PEDRO I - ARRANJOS EXT. - 1ª 
FASE” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA. 

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

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

Sines, 16 de Maio de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 23/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “PAVIMENTO SINTÉTICO NO PARQUE 
INFANTIL DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PORTO COVO” - Adjudicada à 
firma MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS, LDA. 

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

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

Sines, 16 de Maio de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

Serviços técnicos mudam-se
para Edifício de São Marcos

VÁRIOS serviços técnicos mudaram-se no final de 

Abril dos Paços do Concelho para o novo edifício da 

Câmara Municipal, na Ermida de São Marcos 

restaurada, junto ao Bairro Soeiro Pereira Gomes. É aí 

que se passa a encontrar o expediente da Secção 

Administrativa de Obras e outros serviços do 

Departamento de Gestão Urbanística e do 

Departamento de Planeamento e Ordenamento do 

Território. O telefone geral do edifício é o 269 860 000.

Leitura de água 
por email
A PARTIR de agora pode enviar a leitura de 

consumo de água do seu domicílio através de correio 

electrónico.

  Envie uma mensagem de email com o assunto 

“Leitura” para aguas@mun-sines.pt (Secção 

Administrativa de Águas e Esgotos da Câmara 

Municipal) e forneça os seguintes dados: nome, 

número de cliente, leitura e data de leitura.

  O seu envio será validado por um email de resposta 

dos nossos serviços confirmando a recepção.

Sistema de transportes públicos
do município em Julho

SINES passa a ter um sistema de transportes públicos 

urbanos, assegurados pela autarquia, a partir de 

Julho.

  No Verão, a rede terá como fim principal fazer a 

ligação da população que não tem meios de 

mobilidade às praias Vasco da Gama e de São Torpes. 

Depois, o sistema evoluirá para uma cobertura mais 

completa da cidade, contando para isso com o apoio 

de dois mini-buses de 38 lugares cada (20 sentados e 

18 de pé), cuja aquisição está em fase de concurso e 

envolve um investimento aproximado de 180 mil 

euros. 

Centro de informação ao 
consumidor em funcionamento
EM RESULTADO de um protocolo celebrado entre 

a AMLA e a DECO - Delegação Regional de Évora, 

Sines tem neste momento em funcionamento um 

Centro de Informação Autárquica ao Consumidor. 

  O serviço é prestado, uma vez por mês, na Câmara 

Municipal de Sines, por um jurista da DECO. As 

próximas consultas realizam-se nos dias 21 de Junho, 

19 de Julho e 16 de Agosto, entre as 13h30 e as 

17h30. As consultas requerem marcação prévia, que 

pode ser efectuada no Gabinete de Atendimento ao 

Munícipe (telefone 269 630 607).

  O CIAC presta informação aos consumidores, 

ajudando-os e orientando-os com vista à resolução 

dos seus problemas. À semelhança das associações de 

consumidores, efectua através da DECO a mediação 

de litígios que surjam entre os consumidores e as 

empresas. Promove ainda acções de sensibilização 

junto das escolas, população e agentes económicos.

Câmara intensifica 
recolha de cães 
abandonados

POR RAZÕES de saúde pública, higiene e 

segurança, a Câmara Municipal de Sines intensifica, a 

partir de Junho, a recolha de cães abandonados na via 

pública. 

  Se não manifestarem sintomas de doença infecto-

contagiosa, os cães serão mantidos durante oito dias 

em instalações próprias, podendo ser reclamados 

pelos eventuais donos nesse período.

  Os cães não reclamados e não adoptados (admite-se 

a adopção no oitavo dia após a recolha) serão 

abatidos.

  Mais informações no Departamento de Obras e 

Ambiente da Câmara Municipal de Sines, pelo 

telefone 269 630 230.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL Nº 39/2005

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 Março de 2005 foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado conceder apoios diversos ao Clube de Pessoal da EDP para 
o 2º Troféu de orientação Pedestre Cidade de Sines.
- Aprovado o Protocolo de Parcerias Pedagógicas entre a C.M.S e o 
Agrupamento Vertical de Escolas de Sines.
- Aprovada a proposta para nova Hasta Pública e novos preços para 
alienação das Escolas Primárias desactivadas.
- Aprovada a proposta de destaque de diversas parcelas com vista à 
constituição e alienação do Loteamento das Piscinas.
- Aprovada a adjudicação de equipamento multifunções nos termos da 
proposta do DOA.
- Aprovado o programa das Comemorações do 25 de Abril e respectivo 
Orçamento.
- Aprovado o Protocolo com a Associação Caboverdiana para 
candidatura ao programa PROGRIDE.
- Aprovada por unanimidade a relação das existências reportadas a 31 de 
Dezembro de 2004.

Sines, 21 de Março de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 45/2005

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 06 Abril de 2005 foram tomadas as 
seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário aos Bombeiros 
Voluntários de Sines no valor de 3350 euros, para reparação de Auto-
tanque.
- Deliberado por unanimidade, atribuir subsídio ao Salão Comunitário da 
Sonega para as Comemorações do 25 de Abril no valor de 750 euros.
- Ratificado o Protocolo de Colaboração celebrado entre a CMS e a 
ADRAL.
- Ratificado o Protocolo de Colaboração entre a Escola Superior de 
Ciências Empresariais e a CMS.
- Ratificado o Protocolo de Colaboração entre a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1 e a CMS para projecto de Expressão 
Musical “Crescer com Musica”.
- Deliberado abrir novo concurso para aquisição de 3 fracções de 
Tipologia T1 e 3 fracções de Tipologia T4 no CDH da Quinta dos 
Passarinhos.
- Aprovado, por unanimidade, o Regulamento Municipal sobre Toponímia, 
assim como diversas designações toponímicas.
- Deliberado a atribuição do Cartão Social do Munícipe a 43 candidatos.
- Aprovada a adjudicação de Camião de Recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos à Auto-Sueca Lda. Por 146.120,10 euros acrescido de IVA à taxa 
legal.
- Deliberado lançar concurso para recuperação do tecto do Pavilhão dos 
Desportos.
- Deliberado lançar concurso para recuperação do pavimento das 
bancadas do Pavilhão dos Desportos.

Sines, 11de Abril de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 47/2005

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 20 de Abril de 2005 foram tomadas 
as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a atribuição de subsídio extraordinário à Associação de 
Radiomodelismo no valor de 500 euros para apoio à realização de prova.
- Aprovado o conjunto de actividades de educação ambiental a 
desenvolver no âmbito da Bandeira Azul.
- Deliberado a atribuição de subsídio aos Independentes de Futsal para a 
realização do Torneio Escolinhas.
- Aprovada a atribuição de subsídio à Associação de Moradores do 
Casoto e Arredores para as Comemorações do Dia do Trabalhador.
- Aprovado o Programa e Orçamento para as Comemorações do Dia da 

Criança.
- Deliberado o perdão de dívida de Ocupação de Via Pública e 
Publicidade referente aos anos de 2002 a 2005 à Pastelaria Horizonte.
- Aprovado o lançamento de concurso para a electrificação do Vale Seco e 
3 ou 4 montes na zona.
- Deliberado o pagamento de indemnização por construção de 
Benfeitorias no Caminho Grande ao Sr. José Manuel Rodrigues.
- Aprovado a atribuição de subsídio à Sociedade Columbófila no valor de 
200 euros para apoio a Prova de Aniversário.
- Aprovado o orçamento para Promoção do Festival de Músicas do Mundo 
de 2005.
- Aprovado o projecto de Arquitectura para os Pombais, Aldeia 
Columbófila.

Sines, 26 de Abril  de 2005.

Afixe-se!
Publique-se!

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

EDITAL Nº 52-A/2005

Manuel Coelho Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Sines, 
torna público que na Reunião de Câmara de 04 de Maio de 2005, foram 
tomadas as seguintes deliberações com eficácia externa:

- Deliberado atribuir subsídio no valor de 500 Euros à Escola Secundária 
de Sines, para apoio à realização da Semana “Ecos de África e Timor”.
- Aprovado o Tarifário do Parque Municipal de Campismo de Sines, para a 
época de 2005.
- Deliberado atribuir subsídio à Sociedade Musical no valor de 3.000 
Euros para as iniciativas / comemorações do 30º aniversário.
- Deliberado lançar concurso para aluguer e montagem de iluminação 
para o Natal de 2005.
- Deliberado conceder isenção de Taxas Municipais ao Clube Ases do 
Volante de Sines.
- Aprovadas as normas de participação na Mostra Gastronómica “ Sines 
Alentejo à Mesa 2005”.
- Aprovada a adjudicação da limpeza das Praias do Município de Sines, 
na época balnear 2005, à Triambiente por 16.800,00 Euros, acrescido de 
IVA à taxa legal.
- Deliberado por unanimidade a adjudicação das reparações das casas 
do Bº do Farol nºs 2, 4, 22, 23 e 26 à INTEV e adjudicadas das reparações 
das casas nºs 3, 5, 11, 13 e 20, à JL Santa Bárbara.
- Aprovadas as condições de venda em hasta pública dos prédios a 
integrar o Loteamento das Piscinas.
- Aprovada a proposta de trabalhos a mais da empreitada da Casa de 
Velório.
- Deliberado criar o Fundo de Maneio da Divisão de Gestão Urbanística.
- Aprovada a criação da Caixa SAU - Posto de Cobrança da Secção 
Administrativa de Urbanismo.
- Aprovada a criação dos Transportes Públicos Urbanos de Sines, e a 
aquisição de dois mini Autocarros.
Sines, 9 de Maio de 2005

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 15/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO EXTERIOR DA 
CANTINA DA ESCOLA PRIMÁRIA N.º 1” - Adjudicada à firma PIDWELL & 
BARBOSA, LDA.

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

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

Sines, 04 de Janeiro de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 16/2005

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 

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

OBRA: -EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS NA 
ZIL 2” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA.

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

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

Sines, 7 de Janeiro de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 18/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “EX-MATADOURO DE SINES ADAPTAÇÃO 
PARA OS SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA” - 
Adjudicada à firma CONSTRUÇÕES EDGAR & COSTA, LDA. 

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

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

Sines, 7 de Abril de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 19/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS DO 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DO FAROL - 2ª FASE” - Adjudicada à firma 
RAIOCOOP - COOPERATIVA DE ESTUDO E MONTAGEM DE 
ELECTRICIDADE, CRL. 

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

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

Sines, 12 de Abril de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 20/2005

JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Sines;
Faço público que estando concluídos os trabalhos referentes à obra 
abaixo referida, ficando por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 
225º., para até oito dias depois do termo do prazo dos éditos, 
apresentarem na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal de 
Sines, por escrito e devidamente fundamentadas, quaisquer 

reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e bem assim, do preço de 
quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado realizar por terceiros.

OBRA: -EMPREITADA DE “ARRUAMENTOS DO BAIRRO DA 
FLORESTA - 18 FOGOS, EM SINES” - Adjudicada à firma TEODORO 
GOMES ALHO & FILHOS, LDA. 

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

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

Sines, 26 de Abril de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 21/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “ROTUNDA NA AV. GEN. HUMB. DELGADO, 
SINES” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA. 

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

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

Sines, 16 de Maio de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 22/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “BAIRRO D. PEDRO I - ARRANJOS EXT. - 1ª 
FASE” - Adjudicada à firma TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA. 

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

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

Sines, 16 de Maio de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

ÉDITO DE QUINZE DIAS Nº 23/2005

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

OBRA: -EMPREITADA DE “PAVIMENTO SINTÉTICO NO PARQUE 
INFANTIL DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PORTO COVO” - Adjudicada à 
firma MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS, LDA. 

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

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

Sines, 16 de Maio de 2005.

O Vice-Presidente,
José Arcanjo Ferreira Costa

Serviços técnicos mudam-se
para Edifício de São Marcos

VÁRIOS serviços técnicos mudaram-se no final de 

Abril dos Paços do Concelho para o novo edifício da 

Câmara Municipal, na Ermida de São Marcos 

restaurada, junto ao Bairro Soeiro Pereira Gomes. É aí 

que se passa a encontrar o expediente da Secção 

Administrativa de Obras e outros serviços do 

Departamento de Gestão Urbanística e do 

Departamento de Planeamento e Ordenamento do 

Território. O telefone geral do edifício é o 269 860 000.

Leitura de água 
por email
A PARTIR de agora pode enviar a leitura de 

consumo de água do seu domicílio através de correio 

electrónico.

  Envie uma mensagem de email com o assunto 

“Leitura” para aguas@mun-sines.pt (Secção 

Administrativa de Águas e Esgotos da Câmara 

Municipal) e forneça os seguintes dados: nome, 

número de cliente, leitura e data de leitura.

  O seu envio será validado por um email de resposta 

dos nossos serviços confirmando a recepção.

Sistema de transportes públicos
do município em Julho

SINES passa a ter um sistema de transportes públicos 

urbanos, assegurados pela autarquia, a partir de 

Julho.

  No Verão, a rede terá como fim principal fazer a 

ligação da população que não tem meios de 

mobilidade às praias Vasco da Gama e de São Torpes. 

Depois, o sistema evoluirá para uma cobertura mais 

completa da cidade, contando para isso com o apoio 

de dois mini-buses de 38 lugares cada (20 sentados e 

18 de pé), cuja aquisição está em fase de concurso e 

envolve um investimento aproximado de 180 mil 

euros. 

Centro de informação ao 
consumidor em funcionamento
EM RESULTADO de um protocolo celebrado entre 

a AMLA e a DECO - Delegação Regional de Évora, 

Sines tem neste momento em funcionamento um 

Centro de Informação Autárquica ao Consumidor. 

  O serviço é prestado, uma vez por mês, na Câmara 

Municipal de Sines, por um jurista da DECO. As 

próximas consultas realizam-se nos dias 21 de Junho, 

19 de Julho e 16 de Agosto, entre as 13h30 e as 

17h30. As consultas requerem marcação prévia, que 

pode ser efectuada no Gabinete de Atendimento ao 

Munícipe (telefone 269 630 607).

  O CIAC presta informação aos consumidores, 

ajudando-os e orientando-os com vista à resolução 

dos seus problemas. À semelhança das associações de 

consumidores, efectua através da DECO a mediação 

de litígios que surjam entre os consumidores e as 

empresas. Promove ainda acções de sensibilização 

junto das escolas, população e agentes económicos.

Câmara intensifica 
recolha de cães 
abandonados

POR RAZÕES de saúde pública, higiene e 

segurança, a Câmara Municipal de Sines intensifica, a 

partir de Junho, a recolha de cães abandonados na via 

pública. 

  Se não manifestarem sintomas de doença infecto-

contagiosa, os cães serão mantidos durante oito dias 

em instalações próprias, podendo ser reclamados 

pelos eventuais donos nesse período.

  Os cães não reclamados e não adoptados (admite-se 

a adopção no oitavo dia após a recolha) serão 

abatidos.

  Mais informações no Departamento de Obras e 

Ambiente da Câmara Municipal de Sines, pelo 

telefone 269 630 230.
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Uma vénia ao desporto
A excelência do desempenho dos atletas e o contributo dos 
clubes para o desenvolvimento do desporto em Sines 
motivou a entrega de 33 medalhas de mérito desportivo 
municipal no 25 de Abril.

ONZE atletas individuais, sete equipas e 15 clubes 

sineenses receberam a medalha de mérito desportivo 

municipal na Sessão Solene da Assembleia Municipal 

comemorativa do 25 de Abril, realizada no Salão dos 

Bombeiros.

  No caso dos atletas, as medalhas premeiam um 

percurso, mas em especial prestações destacadas a nível 

nacional e internacional em provas 

realizadas nos últimos anos. 

  Na ginástica, receberam medalhas 

de ouro os atletas Nicole Pacheco, 

vice-campeã da Europa de duplo 

mini-trampolim em 2004, e Mário 

Pereira, quinto no mesmo 

campeonato, ambos do Ginásio 

Clube de Sines, e os ginastas do 

Grupo Desportivo da Baixa de São 

Pedro Marco Rebelo (campeão 

nacional infantil em 2003) e Nádia 

Oliveira (campeã nacional júnior A 

em 2004).

  A natação individual viu ser 

r e conhec ido  com ouro  o  

desempenho excelente de Joana 

Vilhena (campeã nacional no 

grupo 3, em 2004) e com prata 

Ana Rita Boavista, com dois 

segundos lugares a nível nacional em 2003 e 2004. 

Além das duas atletas do CNLA, foi também 

distinguido - com prata - Ivo Margarido, nadador do 

Vasco da Gama Atlético Clube e da selecção juvenil 

portuguesa, cujo último resultado de topo foi o vice-

campeonato nacional conseguido em 

2004. 

  A caça submarina do Vasco teve um 

medalhado de ouro, Frederico 

Especial, campeão nacional em 2002, e 

um medalhado de bronze, Rui Torres, 

vice-campeão nacional em 2004, entre 

outros resultados de grande relevo.

  O jovem lutador Vítor Seromenho, 

campeão nacional profissional de kick-

boxing em 2003-2004, recebeu a 

sétima medalha de ouro da noite.

  A qualidade desportiva de Pedro 

Lança, piloto sineense que se destacou 

no nacional de ralis promoção terra e 

asfalto e 2004, foi reconhecida com 

uma medalha de prata.

  A nível de trabalho atlético colectivo, 

destaque para a medalha de ouro 

atribuída aos ginastas que representam actualmente o 

grupo dos palhaços acrobatas “Zézitos” (Grupo 

Desportivo da Baixa de São Pedro), depositários de 

uma tradição que remonta à década de 80.

  As equipas de natação masculina e feminina do Clube 

de Natação do Litoral Alentejano receberam medalhas 

de prata pela subida à II Divisão Nacional conseguida 

em 2003 e 2005, respectivamente. 

A equipa feminina do Vasco da 

Gama At l é t i co  C lube  fo i  

galardoada com a medalha de 

prata pela subida já este ano à III 

Divisão.

  À equipa de futebol sénior do 

Vasco que em 2003/2004 

ascendeu à II Divisão B foi 

entregue uma medalha de prata. 

A s  e q u i p a s  s é n i o r  d o s  

Independentes e iniciada do 

hóquei  vasca íno,  campeãs  

distritais, foram galardoadas com 

uma medalha de bronze.

  As medalhas de mérito 

desportivo municipal atribuídas 

em Abri l  de 2005 foram 

finalmente ocasião para o 

reconhecimento do contributo 

dos clubes e locais para o desenvolvimento do desporto 

em Sines.

  O maior dos clubes sineenses, o Vasco da Gama 

Atlético Clube, foi premiado com a medalha de ouro. A 

Associação Recreativa de Dança Sineense também 

recebeu uma medalha de ouro.

  Receberam a medalha de prata a “Os 

Independentes” Futsal Associação, o 

Clube de Natação do Litoral Alentejano, 

o Andebol Clube de Sines, o Clube 

Desportivo e Recreativo de Porto Covo, o 

Clube Náutico de Sines, o Grupo 

Desportivo da Baixa de São Pedro, a 

Sociedade Columbófila de Sines e a 

delegação de Sines do Clube de Pessoal da 

EDP.

  O bronze foi atribuído à Associação de 

Caçadores do Concelho de Sines, ao 

Grupo Desportivo e Cultural dos 

Moradores do Casoto, ao Grupo 

Desportivo Leal Soneguense, ao Moto 

Clube Águias do Oceano e à Associação 

de Radiomodelismo.

A luz de 
Joaquim
A vida e obra do sineense 
Joaquim Guerrinha, músico 
e activista da causa dos 
cegos, está agora em livro.

PELA  sua carreira musical e pelo seu contributo para a causa 
dos cegos, a vida e obra do sineense Joaquim Guerrinha 
merecia ser conhecida. Num volume publicado pelas Edições 
Colibri em 2004, com o título “Uma Luz na História”, a sua filha, 
Dalila de Jesus Guerrinha, cumpriu essa missão. 
  Joaquim Guerrinha nasce no dia 1 de Fevereiro de 1913, no 
Gainho, Herdade do Gaio. Apenas com 18 meses, em virtude de 
um acidente que resulta numa conjuntivite grave, fica cego total.
  Durante o resto da primeira infância vive no Carapinhal, 
Santiago do Cacém. Aos sete anos ingressa no Instituto de 
Cegos “Branco Rodrigues”.
  É nesse internato que completa a instrução primária. 
Apercebe-se de que “os cegos são um reino à parte na 
sociedade”  quando não lhe é permitido inscrever-se no ensino 
liceal. Prossegue no entanto estudos complementares no 
próprio instituto e, a par, estudos musicais no Conservatório 
Nacional de Música, onde se revela um aluno brilhante. Em 
1931, dá início ao Curso Superior de Piano, no Conservatório, 
na classe do célebre professor Lourenço Varella Cid.
  Apenas um ano depois sai do Instituto “Branco Rodrigues”. 
Mora em quartos alugados, trabalha como músico em 
estabelecimentos como o Café Portugal e, com a ajuda da 
Associação “Louis Braille” e do Rotary Club de Lisboa, conclui  
os seus estudos musicais. A nota no exame final, realizado em 
1935, é reveladora da sua aptidão: 19 valores.
  Nesse mesmo ano, concorre ao prestigiado Prémio Oficial do 
Conservatório. Perante um júri de que fazia parte Vianna da 
Mota, entre outros professores, a sua interpretação da 
“Fantasia em Dó Maior”, de Schumann, vale-lhe o primeiro 
prémio. O facto é notícia em todos os principais jornais 
nacionais, do “Século” à “República”.
  Paralelamente à carreira artística, Joaquim começa a intervir 
com crescente determinação na vida associativa e na luta pelo 
reconhecimento da dignidade e dos direitos dos cegos. Realiza 
palestras em vários pontos do país e publica artigos nos jornais 
sobre a condição dos invisuais através dos tempos.
  Em 1941 entra na direcção da Associação “Louis Braille” e, na 
particularmente difícil década de 40, é responsável pela 
resolução do problema dos músicos ambulantes (cuja 
actividade tinha sido proibida) e pela criação de uma pequena 
cooperativa que garante alimentação aos cegos durante os 
racionamentos da II Grande Guerra.
  Entretanto, a vida musical orienta-se no final dos anos 30 para 
duas direcções: a da subsistência e a artística.
  Para sustentar-se a si próprio e à família que constitui nos anos 
quarenta (casa em 1941 e tem os três filhos entre 1942 e 1946) 
trabalha pela noite dentro em cafés, salões de festas, 
sociedades recreativas, bares e cabarets.
  A partir de 1938, tem início uma experiência mais realizadora: 
em conjunto com um grupo de alunos do Instituto “Branco 
Rodrigues” forma o Sexteto (mais tarde Septeto) de Artistas 
Cegos, que fica vinculado à Emissora Nacional até 1971. 
Durante a sua rara longevidade, o agrupamento efectua mais de 
1700 recitais, com carácter semanal.
    A experiência associativa que o ocupa até à morte é a Liga de 
Cegos “João de Deus”, em cuja fundação participa, em 1951. 
Na Liga “João de Deus é um elemento preponderante, 
contribuindo para o seu crescimento (é dele o desenho dos 
sorteios, sua principal fonte de receitas), e beneficiando dos 
seus serviços (é na Liga que conclui os ensino liceal que lhe 
tinha sido negado em adolescente).
  Joaquim Guerrinha morre em 1976, vítima de enfarte.

Os “Zézitos” receberam a medalha de ouro.

Equipa masculina de natação do CNLA.

Ouro para a AR de Dança Sineense.

Joaquim Guerrinha (à direita) num dos agrupamentos musicais de que fez parte.


